
  
 

 
 
 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบน 
และผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย 

กระทรวงวัฒนธรรม 
 
 
 



๑ 

  

 
บทที่ ๑ 
บทน า 

 
๑.๑ ความเป็นมา 

 การทุจริตคอร์รัปชันนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากการกระท าความผิดโดยไม่เจตนาเพราะหรือไม่มีความรู้  
หรือเจตนาเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจใน
ต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้ง
คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรมจนส่งผล
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและ
สังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ 
ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ประกอบการเพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
การอนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น การยกเว้น หรือ การจัดการ
ประมูลทรัพย์สินของรัฐเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง เป็นต้น หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ขาดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่มี   การใช้อ านาจทางราชการโดยมิชอบในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องเหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้าง
ความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน 
 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการเรียกรับ
ผลประโยชน์หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญในการป้องกันการทุจริตและการ
บริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการกระท าผิดบุคลากรส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการบ้านที่ดี จะช่วยให้
การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และ
วัดผลการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสูญเสียและโอกาส
ที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร  
 สินบน หมายถึง ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่บุคคลเพ่ือจูงใจให้ผู้นั้นกระท าการ หรือไม่กระท าการ
อย่างใดในต าแหน่ง ไม่ว่าการนั้นชอบ หรือมิชอบด้วยหน้าที่ 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถงึ สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ 
และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา 
และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ 
ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตน 
มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจ 
ที่เที่ยงธรรมเนื่องจาก ยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการ
กระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
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 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน  
ทีอ่าจเกิดการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึง
กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลด
มูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของตนเองมิให้เกิดการให้
หรือรับสินบนรวมทั้งเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญ  
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้
หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบ 
 ๒. เพ่ือให้ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสามารถลดเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
และลดขนาดของความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่
ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 
 ๓. เพ่ือให้ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
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บทที่ ๒ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการใหห้รือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับ
โอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการ
วิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความ
รุนแรง ของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูล 
เชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้  
ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง 
ประเด็นการเกิดการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน 
ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน 

ขั้นตอนที่ ๑ น าข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การปฏิบัติงาน
ของกระบวนงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ย่อมประกอบไปด้วย
ขั้นตอนย่อย ในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๑ ให้ท าการระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์
ความเสี่ยงเฉพาะ  ที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และในการประเมินต้องค านึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการ
ด าเนินงานเรื่องที่จะท าการประเมินด้วย เนื่องจากในกระบวนงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง 
หรือโอกาสเสี่ยงต่ า แต่อาจพบว่า มีความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการด าเนินงานที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้อง
ค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว น าข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงใน
ประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor  

ความเสี่ยงประกอบด้วย ๓ ด้าน 

 ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 ด้านที่ ๓  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ  
วิธีการคัดเลือกกระบวนงานที่มีความเสี่ยง 

 ๑. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ 
 ๒. เลือกกระบวนงาน คือ  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
 ๓. เลือกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่มีโอกาสจะเกิดความเสี่ยงการทุจริต  
(มีจุดอ่อนที่ท าให้เกิดการทุจริต) หรือต้องเฝ้าระวัง/ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต  คือ การตรวจรับพัสดุ  
 ๔. น ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และก าหนดมาตรการ ดังนี้ 
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Known Factor ความเสี่ยงทั้ง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า  
มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 
 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 
 

 

ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
หน่วยงาน (ระดับกรม) ชื่อกระบวนงาน ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง 

๑. ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุ การตรวจรับพัสดุ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (โอกาสเกิด) มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง 
หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ 
TOR เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพื่อ
เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

จัดท าแบบตรวจรับพัสดุ ระบุรายการตามคุณลักษณะ 
ที่ก าหนดใน TOR  

 

 ข้าราชการประจ าหรือบุคลากรที่มีหน้าที่ ภารกิจ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
และผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน พบว่า 
กระบวนการท างานและงานบริการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถวิเคราะห์ ความเสี่ยงของ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน คือ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กับ การก ากับ 
การปฏิบัติของบุคลากร 
 

ตารางท่ี 1 การระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
  Know Factor Unknown Factor 

1 การจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุ 
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือ 
ตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR  
2. เ อ้ือประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพ่ือเรียกรับ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 
3. พัสดุเกิดการสูญหาย ไม่ครบตามจ านวนที่มีอยู่  
4. การน าพัสดุไปใช้ส่วนตัว  

 √ 

2 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวย 
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
1. การเรียกรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2. การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือ
ญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

 √ 
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยง 
ตารางท่ี 2 แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 การจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุ 

1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือตรวจ
รับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR  
2. เ อ้ือประโยชน์ต่อผู้ รับจ้าง หรือประวิง เวลาเ พ่ือเรียกรับ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 
3. พัสดุเกิดการสูญหาย ไม่ครบตามจ านวนที่มีอยู่  
4. การน าพัสดุไปใช้ส่วนตัว 

  √  

2 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวย 
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
1. การเรียกรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2. การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือ
ญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  

 √   

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 
 - สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 - สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน
องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
 - สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกที่ไม่รู้จัก 
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level martrix) 
  น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยง ระดับสูงมากที่เป็นสีส้ม 
และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาท าการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งไดจากระดับ ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า 
๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน คา ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้  
  ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  
    - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรม หรือขั้นตอนนั้น 
เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการ ปองกันไมด าเนินการ
ไมได ค่าของ MUST คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒  
    - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่า
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ 
SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ ๑ เทา่นั้น  
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  ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้  กิจกรรมหรือขั้นตอน 
การปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนไดสวนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคี
เครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  
    - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายไดลด รายจ่ายเพ่ิม 
Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  
    - กิจกรรมหรือขั้ นตอนการปฏิบัติ งานนั้นผลกระทบต่อผู้ ใช้ บริการ  กลุ่ ม เป้ าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓  
    - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 
หรือกระทบด้านการเรียนรู องคค์วามรู Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒  

ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ

จ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง 
1   2   3 

ระดับ
ความ
รุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
1   2   3 

ค่าความเสี่ยง
รวม 

จ าเป็น X รุนแรง 

1 การจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุ 
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง 
หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ 
TOR  
2. เอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพ่ือ
เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 
3. พัสดุเกิดการสูญหาย ไม่ครบตามจ านวนที่มีอยู่  
4. การน าพัสดุไปใช้ส่วนตัว 

2 2 4 

2 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 
1. การเรียกรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่ง
ตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
2. การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่
เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

2 1 2 

 



๗ 

  

ตารางท่ี 3.1 ระดับความจ าเป็นขอการเฝ้าระวัง 
ที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือ

ขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนรอง 
SHOULD 

1 การจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุ 
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือ
ตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR  
2. เอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพ่ือเรียกรับ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 
3. พัสดุเกิดการสูญหาย ไม่ครบตามจ านวนที่มีอยู่  
4. การน าพัสดุไปใช้ส่วนตัว 

2  

2 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. 2558 
1. การเรียกรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทน 
จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2. การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่
หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

2 2 

 
ตาราง 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder 
รวมถึง หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย 

 X X 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial  X X 

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User  X X 
ผลกระทบต่อหน่วยงานภายใน Internal Process X X  
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth X X  
 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment) 
 ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาท าการประเมินการควบคุมการทุจริต  
ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ 
สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้ 
 ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสีย
ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กรแต่ยอมรับไดม้ีความเข้าใจ 
 อ่อน : จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
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ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต  ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
 คุณภาพ

การจัดการ 
ค่าความ

เสี่ยงระดับ
ต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปาน

กลาง 

ค่าความ
เสี่ยงระดับสูง 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต  
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 
1. การเรียกรับผลประโยชน์หรือการ
เรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2. การรับประโยชน์จากระบบการล็อก 
บัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงาน 

ดี ต่ า (1) ค่อนข้างต่ า (2) ปานกลาง 
(3) 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุ 
1.  คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ  ไม่ ได้
ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วน
ตามรายการ/รายละเอียดของ TOR  
2. เอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิง
เวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า 
(4) 

ปานกลาง (5) ค่อนข้างสูง 
(6) 

 อ่อน ปานกลาง 
(7) 

ค่อนข้างสูง (8) สูง (9) 

 
 ตารางที่ ๔ ให้น าค่าความเสี่ยงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาท าการประเมินการควบคุม 
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะห์จากคุณภาพการจัดการขององค์กรกับความเสี่ยง เรื่องท่ีท าการประเมิน 
(ดี/พอใช้/อ่อน) เพ่ือประเมินว่า ความเสี่ยงการทุจริต มีค่าความเสี่ยง อยู่ระดับใด จะไดน าไปบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ตามความรุนแรงของความเสี่ยง 
 จากตารางการประเมินการควบคุมความเสี่ยงพบว่าการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ             
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีค่าความเสี่ยงระดับสูงค่อนข้างสูง 
(ค่าความเสี่ยง 6 ) และ การก ากับการปฏิบัติของบุคลากรมีความเสี่ยงระดับสูงปานกลาง (ค่าความเสี่ยง 3) 
 



๙ 

  

ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 
 ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control 
Matrix Assessment ในตารางที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง มาท าแผน
บริหารความเสี่ยงการทุจริตตามล าดับความรุนแรง (กรณีที่หน่วยงานท าการประเมินการควบคุม ความเสี่ยง  
ในตารางที่ ๔ ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริต 
อยู่ในระดับ ต่ า หรือ ค่อนข้างต่ า ให้ท าการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริต 
หรือให้หน่วยงานพิจารณาท าการเลือกภารกิจงาน หรือกระบวนงานหรือการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดหรือมีโอกาส
เกิดความเสี่ยงการทุจริต น ามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ิมเติม) 
 
ตารางท่ี 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
 

ที ่ รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต 
1 การจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุ 

1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือ
ตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR  
2. เอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพ่ือเรียกรับ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 
3. พัสดุเกิดการสูญหาย ไม่ครบตามจ านวนที่มีอยู่  
4. การน าพัสดุไปใช้ส่วนตัว  
 

1. จัดท าแบบตรวจรับพัสดุ ระบุรายการตาม
คุณลักษณะที่ก าหนดใน TOR 

2. ก าหนดรูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์ส าหรับการด าเนินการจัดหาพัสดุที่
ชัดเจนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุทราบ 
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติให้เกิดความรวดเร็ว 
ถูกต้องและเป็นธรรม  
3. จัดท าทะเบียนควบคุม โดยระบุรายละเอียดให้
ชัดเจน โดยระบุผู้ครอบครองครุภัณฑ์ และ
ก าหนดให้สิ้นปีมีการส่งมอบครุภัณฑ์ เพ่ือ
ตรวจสอบสภาพ  
การคงอยู่ การเสียหาย ต่อไป  
4. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

2 การให้บริการการขอใช้พื้นที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน 
อาจจะเกิดพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตจากงานบริการ
ประชาชน ในขั้นตอนการให้บริการ คือ  
1. ขั้นตอนการยื่นค าขอต่อส านักงานศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมสมัย พร้อมแนบเอกสารก่อนวันใช้จริงไม่น้อยกว่า 90 วัน 
หากล่าช้ากว่าที่ก าหนดอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาอนุญาต
ให้ใช้พื้นที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน ซึ่งส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยพิจารณาการยื่นขออนุญาตตามล าดับ
ผู้มายื่น แต่ผู้รับบริการบางท่านมายื่นค าขอกรณีเร่งด่วน (น้อย
กว่า 90 วัน) จึงอาจจะมีการยื่นข้อเสนอผลประโยชน์ต่าง ๆ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อจะได้รับบริการจากรัฐ 
2. ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร การขอใช้พ้ืนที่ 
หอศิลป์ร่วมสมัยยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย อาจท าให้
ผู้รับบริการบางรายไม่สามารถมายื่นค าขอใช้หอศิลป์ร่วมสมัย 
ราชด าเนินได้ 

1. จัดท าแนวปฏิบัติการให้บริการการขอใช้พ้ืนที่
หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน (Do & Don’t) 
2. น าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการยื่นขอ
อนุญาต และใช้จัดการระบบการขอใช้พื้นที่ 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนินผ่านระบบออนไลน์
ทางเว็บไซต์ของ (www.rcac84.com)  
3. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 
ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เช่น เว็บไซต์ส านักงานฯ 
www.ocac.go.th  สื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
facebook / line / Instagram ของส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
4. ก ากับ ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่การ
ให้บริการฯ 

http://www.rcac84.com/
http://www.ocac.go.th/


๑๐ 

  

วามเสี่ยง ที่มีค่าความเสี่ยงการทุจริง มาจัดท าแผนบริหาร ความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตต่อไป 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 เพ่ือติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยง การทุจริตต่อไป 
ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

 สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ / 
นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความ
รุนแรง < 3  
 สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / 
กิจกรรม เพ่ิมข้ึนแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 6 ตารางจัดท ารายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ที ่ มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

1 1. จัดท าแบบตรวจรับพัสดุ ระบุรายการ
ตามคุณลักษณะที่ก าหนดใน TOR 

2. ก าหนดรูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์ส าหรับการด าเนินการจัดหา
พัสดุที่ชัดเจนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุทราบ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 
3. จัดท าทะเบียนควบคุม โดยระบุ
รายละเอียดให้ชัดเจน โดยระบ ุ
ผู้ครอบครองครุภัณฑ์ และก าหนดให้สิ้นปี
มีการส่งมอบครุภัณฑ์ เพ่ือตรวจสอบ
สภาพการคงอยู่ การเสียหาย ต่อไป  
4. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

 √   

เกินกว่าการยอมรับ 

เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ 
 

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง 

สีแดง 

สีเหลือง 

สีเขียว 



๑๑ 

  

ที ่ มาตรการป้องกันการทุจริต โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 

2 กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงคู่มือการ
ให้บริการประชาชนของส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ในคู่มือดังกล่าว เพ่ือใช้เป็น
แนวทางการด าเนินงานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
และเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงการให้บริการให้มี
ความสะดวกมากขึ้นและมีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ โดยใช้ระบบ
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการยื่นขอ
อนุญาตน าใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการระบบการขอใช้พื้นที่เพ่ือจัด
กิจกรรมทางด้านศิลปะร่วมสมัย ผ่าน
ระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของหอศิลป์
ร่วมสมัยราชด าเนิน(www.rcac84.com) 
โดยมีการจัดท าคู่มือการขอใช้พ้ืนที่ฯ และ 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงาน
(www.ocac.go.th) รวมทั้ง มีการ
ด าเนินการพัฒนา Application ส าหรับ
หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนินเพ่ือบริการ
ประชาชน มีการพัฒนา Application 
RCAC84 ของหอศิลป์ร่วมสมัย เพื่อให้
ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและเผยแพร่
กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบ IOS และ
ระบบ Android กิจกรรมที่ 3 เพ่ิมช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 
ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไห้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เช่น ประกาศ
ส านักงานฯ เว็บไซต์ส านักงาน 
www.ocac.go.th  สื่อสังคมออนไลน์ 
เช่น facebook / line / Instagram 

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 
1. การเรียกรับผลประโยชน์หรือ 
การเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
2. การรับประโยชน์จากระบบการ 
ล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือ
ญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

√   

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณทีี่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/

โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง < 3 
สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมขึ้น

แผนใช้ไม่ได้ผลความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > 3 

http://www.rcac84.com/
http://www.ocac.go.th/


๑๒ 

  

 
ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 
 น าผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตจากตารางที่  ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะซึ่งใน
ขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแกไขไมได จะต้องมีกิจกรรม หรือ มาตรการอะไร
เพ่ิมเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือท าระบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้ 
 ๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 
 ๗.๒ เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม (สถานะสีเหลือง Yellow) 
 ๗.๓ ยังไมเกิดเฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green) 
ตารางท่ี 7 ตารางจัดท าระบบความเสี่ยง 
 (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
 
ที ่ ความเสี่ยงการทุจริต ความเห็นเพิ่มเติม 
1 การจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุ 

1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง 
หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ 
TOR  
2. เอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพ่ือ 
เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 
3. พัสดุเกิดการสูญหาย ไม่ครบตามจ านวนที่มีอยู่  
4. การน าพัสดุไปใช้ส่วนตัว 

1. จัดท าแบบตรวจรับพัสดุ ระบุรายการตาม
คุณลักษณะที่ก าหนดใน TOR 

2. ก าหนดรูปแบบ แนวทาง ขั้นตอน และการ
ด าเนินการจัดหาพัสดุที่ชัดเจน 
3. จัดท าทะเบียนควบคุม ระบุผู้ครอบครอง
ครุภัณฑ์ และส่งมอบครุภัณฑ์ทุกสิ้นปี  
4. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

2 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 
 

- น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยยื่นขอ
อนุญาตขออนุญาตส าหรับการให้บริการตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 
ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ารายงานบริหารความเสี่ยง 
 เป็นการจัดท ารายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตาม  
ขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี) สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยง
ระดับต่ า สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
 
ตารางท่ี 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง 
 
ที ่ สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
1 จัดท าแบบตรวจรับพัสดุ ระบุรายการตามคุณลักษณะที่ก าหนดใน TOR   
2 น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในยื่นขออนุญาตส าหรับการให้บริการ   

 



๑๓ 

  

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 

ตารางท่ี 9 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 
หน่วยงานที่ประเมิน     ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การป้องกันและการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 
โอกาส/ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุ 

1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง 
หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR  
2. เอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือประวิงเวลาเพ่ือเรียก
รับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 
3. พัสดุเกิดการสูญหาย ไม่ครบตามจ านวนที่มีอยู่  
4. การน าพัสดุไปใช้ส่วนตัว 

สถานะของการด าเนินการจัดการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้
เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).............................................. 

ผลการด าเนินงาน  
 

ตารางที่ 10 ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 
ตารางท่ี ๑๐  ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 

 

หน่วยงานที่เสนอขอ .................................................................. ..................................................... 
วันที่เสนอขอ  ……………………………………………………………...........................................…….. 
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  

ผู้รับผิดชอบหลัก  

ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ๑. ........................................................................... 
๒. ........................................................................... 
๓. ........................................................................... 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
   



 

๑๔
  


