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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สสว. ปี 2563 

ประเมินความเสี่ยงด้าน 
 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

 

1. การระบุความเสี่ยง 

ตารางที่ 1 ระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 
ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
1. การก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเพ่ือรับงาน/โครงการ และ

การก าหนดผลงาน เอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง หรือพวกพ้อง 

  

2. คณะกรรมการอาจมีการใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกหน่วยร่วม   

3. การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับงาน ในการตรวจรับงาน/

โครงการ 

  

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
 4. การเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ เช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ฯลฯ ในการปฏิบัติงานในและนอก

พื้นทีไ่ม่สอดคล้องกับการท างานจริง 

  

หมายเหตุ : Known Factor ความเสี่ยงท่ีเคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้าสูง หรือมปีระวตัิอยู่แลว้ 

                 Unknown Factor ไม่เคยเกดิหรือมีประวตัิมาก่อน ปัจจัยความเสีย่งที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
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2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
1. การก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเพ่ือรับงาน/โครงการ และ 

การก าหนดผลงาน เอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง หรือพวกพ้อง 

    

2. คณะกรรมการอาจมีการใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกหน่วยร่วม     

3. การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับงาน ในการตรวจรับงาน/

โครงการ 

    

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
4. การเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ฯลฯ ในการปฏิบัติงานในและนอกพ้ืนที่
ไม่สอดคล้องกับการท างานจริง 

    

หมายเหตุ สถานะสีเขียว: ความเสี่ยงระดับต่ า 

 สถานะสี เหลือง :  ความเสี่ ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวั ง  ในระหว่าง   
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

สถานะสีส้ม: ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลาย
ขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าท่ีปกติ 

สถานะสีแดง :  ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ ไม่รู้ จัก   
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ 
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3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 

ตารางที่ 3 Scoring ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็นของการเฝ้า

ระวัง 
ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
(จ าเป็นxรุนแรง) 

กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนหลัก 

MUST 

กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนรอง 
SHOULD 

ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
1. การก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเพ่ือ

รับงาน/โครงการ และการก าหนดผลงาน เอ้ือ

ประโยชน์ให้กับตนเอง หรือพวกพ้อง 

 

2  2 4 

2. คณะกรรมการอาจมีการใช้ดุลยพินิจในการ

คัดเลือกหน่วยร่วม 

 

2  2 4 

3. การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับ

งาน ในการตรวจรับงาน/โครงการ 

2  2 4 

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
4. การเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ เช่น ค่าเดินทาง 
ค่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลา ฯลฯ ในการปฏิบัติงานในและนอก
พ้ืนที่ไม่สอดคล้องกับการท างานจริง 

 1 1 1 

หมายเหตุ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
  ระดับ 3 หรือ 2 หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว ากิจกรรมหรือ
ขั้นตอนนั้น เปน MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ตองท าการปองกันไมด าเนินการไมได 
  ระดับ 1 หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเปนกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงวา
กิจกรรมหรือข้ันตอนน้ันเปน SHOULD หมายถึงมีความจ าเปนต่ าในการเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต 
 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
  ระดับ 3 หรือ 2 หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข องกับ ผู มีส วนไดสวนเสีย 
Stakeholders ผใูชบริการ กลุมเปาหมายCustomer/User หรือมีผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจายเพิ่ม  
  ระดับ 1 หรือ 2 หมายถึง  กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบตอกระบวนงานภายใน Internal 
Process หรือกระทบดานการเรียนรู องคความรู Learning & Growth 
 



4 
 

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ 

การจัดการ 
ค่าความเสี่ยง 

 
ค่าประเมิน 
การควบคุม 

ความเสี่ยงการทุจริต 
1. การก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเพ่ือรับงาน/โครงการ 

และการก าหนดผลงาน เอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง หรือพวกพ้อง 

ดี ปานกลาง 
(4) 

ค่อนข้างต่ า 

2. คณะกรรมการอาจมีการใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกหน่วยร่วม ดี ปานกลาง 
 (4) 

ค่อนข้างต่ า 

3. การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับงาน ในการตรวจรับ

งาน/โครงการ 

ดี ปานกลาง 
 (4) 

ค่อนข้างต่ า 

4. การเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ฯลฯ ในการ
ปฏิบัติงานในและนอกพ้ืนที่ไม่สอดคล้องกับการท างานจริง 

ดี ต่ า 
(1) 

ต่ า 

หมายเหตุ เกณฑ์คุณภาพการจัดการ 

 ดี: จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร ไมมีผลเสีย
ทางการเงิน ไมมีรายจายเพิ่ม 
 พอใช: จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคก์รแต
ยอมรับได มีความเขาใจ 
 ออน : จัดการไมไดหรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับ
มอบผลงานและยอมรับไมได ไมมีความเขาใจ 
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 จากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-Control Matrix Assessment ในตารางที่  4 พบว่า 
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้วิเคราะห์คุณภาพการจัดการขององค์กรกับ 
ความเสี่ยงในเรื่องที่ท าการประเมินทั้ง 4 เรื่อง พบว่า อยู่ในระดับ “ดี” ตามเกณฑ์การประเมินในตารางที่ 4 ท าให้
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  และความเสี่ยงการทุจริตใน 
ความโปร่งใสของการจ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ  “เกิดขึ้นได้ยาก” อย่างไรก็ดี สสว. 
ไดจ้ัดท ามาตรการป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2563 โดยกระบวนการควบคุมภายใน ดังปรากฏในตารางที่ 5 

5. แผนการบริหารความเสี่ยง 

มาตรการป้องกันการทุจริต ประจ าปี 2563 โดยกระบวนการควบคุมภายใน 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางป้องกันการทุจริต 

1 การก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

เพ่ือรับงาน/โครงการ และการก าหนด

ผลงาน เอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง หรือ

พวกพ้อง 

- มีการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยร่วมด าเนินงานโครงการ 
ประจ าปี 
- มีการด าเนินการประเมินหน่วยร่วมด าเนินงานโครงการของ สสว. 
หลังจบโครงการ 

2 คณะกรรมการอาจมีการใช้ดุลยพินิจใน

การคัดเลือกหน่วยร่วม 

- การก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยร่วมด าเนินงานโครงการ 
ประจ าปี 
- มีการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยร่วมด าเนินงานโครงการ เพ่ือ
ด าเนินงาน/โครงการ ประจ าปี มาจากฝ่ายต่างๆ 
- มีการประเมินหน่วยร่วมด าเนินงานโครงการเมื่อจบโครงการจาก 
Third Party เพ่ือเป็นข้อมูลในการคัดเลือกหน่วยร่วมในปีถัดไป 
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกหน่วยร่วมในการด าเนิน
โครงการ 
- เผยแพร่ ประกาศส านักงานฯ, คู่มือ ที่เก่ียวข้องกับมาตรการป้องกัน
การทุจริต 

3 การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับ

งาน ในการตรวจรับงาน/โครงการ 

- จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักให้บุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
- หน่วยงานจัดให้มีศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีทุจริต 
- ทบทวนคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน 
เป็นประจ าทุกป ี
- มีการเปิดบัญชีเฉพาะโครงการ เพ่ือตรวจสอบการใช้เงินของหน่วย
ร่วมด าเนินงานโครงการ 
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ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางป้องกันการทุจริต 

4 การเบิกค่า ใช้จ่ ายตามสิทธิ  เช่น  ค่ า
เดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา ฯลฯ ในการ
ปฏิบัติงานในและนอกพ้ืนที่ไม่สอดคล้อง
กับการท างานจริง 

- มีการสอบทานและสอบยันข้อมูลที่ใช้ในการค านวน 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

หน่วยงานที่ประเมิน : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเพ่ือ
รับงาน/โครงการ และการก าหนดผลงาน เอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง หรือพวกพ้อง 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยร่วมด าเนินงานโครงการ ประจ าปี 

- ประเมินหน่วยร่วมด าเนินงานโครงการของ สสว. หลังจบโครงการ 

สถานะการด าเนินการ   ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................... 

ผลการด าเนินงาน  

 

- มีการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยร่วมด าเนินงานโครงการ ประจ าปี 2563 

- ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเพ่ือรับงาน/
โครงการ และการก าหนดผลงาน เอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง หรือพวกพ้อง 
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แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

หน่วยงานที่ประเมิน : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับคณะกรรมการอาจมีการใช้ดุลยพินิจในการ
คัดเลือกหน่วยร่วม 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - การก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยร่วมด าเนินงานโครงการ ประจ าปี 
- ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยร่วมด าเนินงานโครงการ เพ่ือด าเนินงาน/โครงการ 
ประจ าปี มาจากฝ่ายต่างๆ 
- ประเมินหน่วยร่วมด าเนินงานโครงการเมื่อจบโครงการจาก Third Party เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการคัดเลือกหน่วยร่วมในปีถัดไป 

- เผยแพร่ ประกาศส านักงานฯ, คู่มือ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันการทุจริต 

สถานะการด าเนินการ   ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................... 

ผลการด าเนินงาน  

 

- มีการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยร่วมด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปี  
(แบบ สสว.ปม.2) 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยร่วมด าเนินงานโครงการ เพ่ือด าเนินงาน/
โครงการ ประจ าปี 2563 ตามค าสั่งส านักงานฯ ที่  399/2562 ลงวันที่  14 
พฤศจิกายน 2562 และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยร่วมด าเนินงานโครงการ 
เพ่ือด าเนินงาน/โครงการ ประจ าปี 2564 ตามค าสั่งส านักงานฯ ที่ 32/2564 ลงวันที่ 
12 มกราคม 2564 
- มีการประเมินโครงการเมื่อจบโครงการโดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่นจ ากัด 

- มีการเผยแพร่ ประกาศส านักงานฯ, คู่มือ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันการ
ทุจริตใน Drive X 
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แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

หน่วยงานที่ประเมิน : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับ
งาน ในการตรวจรับงาน/โครงการ 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักให้บุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
- จัดให้มีศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีทุจริต 
- ทบทวนคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน เป็นประจ าทุกปี 

- มีการเปิดบัญชีเฉพาะโครงการ เพ่ือตรวจสอบการใช้เงินของหน่วยร่วมด าเนินงาน
โครงการ 

สถานะการด าเนินการ   ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

.................................................................................................................. 

ผลการด าเนินงาน  

 

- มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม เพ่ือสร้างพลเมืองดี 
โดยมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 7.00 – 
12.00 น. ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ 
- มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านด้านทุจริตและรับเรื่องร้องเรียน (ศปท.สสว.) 
ตามค าสั่ง สนง. ที่ 110/2562 ลว 5 เม.ย. 62  
- มีการทบทวนคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน เป็นประจ า
ทุกปี และเผยแพร่ใน Drive X 

- มีการก าหนดให้หน่วยร่วมด าเนินการเปิดบัญชีเฉพาะโครงการ เพ่ือตรวจสอบการ
ใช้เงินของหน่วยร่วมด าเนินงานโครงการใน TOR 
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แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

หน่วยงานที่ประเมิน : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ เช่น ค่าเดินทาง 
ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ฯลฯ ในการปฏิบัติงานใน
และนอกพ้ืนทีไ่ม่สอดคล้องกับการท างานจริง 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง - ก าหนดให้มีการสอบทานและสอบยันข้อมูลที่ใช้ในการค านวน 

สถานะการด าเนินการ   ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................... 

ผลการด าเนินงาน  

 
มีการสอบทานการเบิกจ่ายโดยผู้บังคับบัญชาตามสายงาน รวมถึงมีการสอบยัน
ข้อมูลในการเบิกค่าใช้จ่าย 

 




