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ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี 2564 

 

ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ด้าน 

 

  √   1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกีย่วข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนญุาต 

  2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี 

    3. ความเสี่ยงการทุจรติในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร 

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

 

ชื่อหน่วยงาน ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ชื่อกระบวนงาน / งาน การรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุน                     

                            ผู้ประกอบการ MSME ของส านักงาน 

 

ผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร                                            โทรศัพท ์0-2298-3212 
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ตารางท่ี 1 การระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor) 
 

ที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

1 บุคลากรของโครงการปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ในการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อความครบถ้วนของ
เอกสารเพ่ือการอนุมัติ อนุญาตตามระเบียบเงื่อนไขที่
ก าหนด โดยอาจมีเจตนากระท าการที่ส่อไปในทางทุจริต
เพ่ือผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืนส่งผลกระทบต่อความ
น่าเชื่อถือของผู้ประกอบการที่มีต่อ สสว.และชื่อเสียงของ 
สสว.ในภาพรวม 

 / 

2 กระบวนการปฏิบัติงานมีการก าหนดจุดควบคุมที่ ไม่
เพียงพอก่อให้ เกิดช่องโหว่  (Gap) เกิดความเสี่ยงให้
บุคลากรของโครงการกระท าการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ 
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

 / 

หมายเหตุ: 

 ช่องโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ให้อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์
การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติการณ์ให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด 

 ช่องประเภทความเสี่ยง หากเป็นความเสี่ยงการทุจริตที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ า ให้ใส่เครื่องหมาย √ 
ในช่อง Known Factor 

 หากเป็นความเสี่ยงการทุจริตที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีการคาดการณ์ว่าอาจมีโอกาส
เกิดได้ในอนาคตก็ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง Unknown Factor 
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ตารางท่ี 2 แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามทฤษฎีสีไฟจราจร) 
 

ที่ ความเสี่ยงการทุจริต เขียว 
(ความเสี่ยง
ระดับต่ า) 

เหลือง 
(ความเสี่ยงระดับ

ปานกลาง) 

ส้ม 
(ความเสี่ยง
ระดับสูง) 

แดง 
(ความเสี่ยง

ระดับสูงมาก) 

1 บุคลากรของโครงการปฏิบัติงานไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบและ
เสนอความเห็นต่อความครบถ้วนของ
เอกสารเพ่ือการอนุมัติ  อนุญาตตาม
ระเบียบเงื่อนไขที่ก าหนด โดยอาจมี
เจตนากระท าการที่ส่อไปในทางทุจริต
เพ่ือผลประโยชน์ต่อตนเองหรือร่วมรู้เห็น
กับบุคคลภายนอก ส่งผลกระทบต่อ
ความน่าเชื่อถือที่ผู้ประกอบการมีต่อ 
สสว.และชื่อเสียงขององค์กรในภาพรวม 

  /  

2 กระบวนการปฏิบัติงานมีการก าหนดจุด
ควบคุมที่ไม่เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่ 
(Gap) เกิดความเสี่ยงให้บุคลากรของ
โครงการกระท าการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

  /  

หมายเหตุ: 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้  

 สถานะสีเขียว   : ความเสี่ยงระดับต่ า เพราะมีจุดควบคุมท่ีดีและท่ัวถึงแล้ว 

 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง เพราะสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้ 

 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เพราะเป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีการด าเนินงานหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้าม
หน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพราะเป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกหรือคน
ที่ไม่รู้จัก ซึ่งในกระบวนการงานไม่สามารถตรวจสอบหรือย้อนการทวนสอบได้อย่างชัดเจนและไม่
สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 
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ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ 

(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)) 

ให้น าข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสีส้มและสีแดง จากตารางที่ 2 มาหาค่าความเสี่ยง 
 

ที่ ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจ าเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 
3      2      1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 
3      2      1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
(จ าเป็น x รุนแรง) 

1 บุคลากรของโครงการปฏิบัติงาน
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการ
ตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อ
ความครบถ้วนของเอกสารเพ่ือ
การอนุมัติ อนุญาตตามระเบียบ
เงื่อนไขที่ก าหนด โดยอาจมีเจตนา
กระท าการที่ส่อไปในทางทุจริต
เพ่ือผลประโยชน์ต่อตนเองหรือ
ร่ วมรู้ เห็นกับบุคคลภายนอก 
ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือที่
ผู้ประกอบการมีต่อ สสว.และ
ชื่อเสียงขององค์กรในภาพรวม 

2 2 4 

2 กระบวนการปฏิบัติ งานมีการ
ก าหนดจุดควบคุมที่ไม่เพียงพอ
ก่อให้ เกิดช่องโหว่  (Gap) เกิด
ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
โครงการกระท าการทุ จ ริ ตที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต 

2 2 4 
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ตารางท่ี 3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

 
ที่ ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 

MUST 
(ค่าควรเป็น 3 หรือ 2) 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

(ค่าควรเป็น 1) 

1 บุคลากรของโครงการปฏิบัติงานไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบและ
เสนอความเห็นต่อความครบถ้วนของ
เอกสารเ พ่ือการอนุมัติ  อนุญาตตาม
ระเบียบเงื่อนไขที่ก าหนด โดยอาจมี
เจตนากระท าการที่ส่อไปในทางทุจริตเพ่ือ
ผลประโยชน์ต่อตนเองหรือร่วมรู้เห็นกับ
บุคคลภายนอก ส่งผลกระทบต่อความ
น่าเชื่อถือที่ผู้ประกอบการมีต่อ สสว.และ
ชื่อเสียงขององค์กรในภาพรวม 

2  

2 กระบวนการปฏิบัติงานมีการก าหนดจุด
ควบคุมที่ไม่เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่ 
(Gap) เกิดความเสี่ยงให้บุคลากรของ
โครงการกระท าการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

2  

หมายเหตุ: 
ความหมายระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

 ถ้าเป็นขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานแสดงว่าเป็น MUST หมายถึง มีความ
จ าเป็นสูง ที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ต้องท าการป้องกัน ไม่ด าเนินการไม่ได้ 
ค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 3 

 ถ้าเป็นกิจกรรมรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่าเป็น SHOULD หมายถึง มีความ
จ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ใน
ระดับ 1 เท่านั้น 
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ตารางท่ี 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

 
ผลกระทบจากความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

1.บุคลากรของโครงการปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการ
ตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อความครบถ้วนของเอกสารเพ่ือการ
อนุมัติ อนุญาตตามระเบียบเงื่อนไขที่ก าหนด โดยอาจมีเจตนากระท า
การที่ส่อไปในทางทุจริตเพ่ือผลประโยชน์ต่อตนเองหรือร่วมรู้เห็นกับ
บุคคลภายนอก ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือที่ผู้ประกอบการมีต่อ 
สสว.และชื่อเสียงขององค์กรในภาพรวม 

 /  

2.กระบวนการปฏิบัติงานมีการก าหนดจุดควบคุมที่ไม่เพียงพอก่อให้เกิด
ช่องโหว่ (Gap) เกิดความเสี่ยงให้บุคลากรของโครงการกระท าการทุจริต
ที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

 /  

หมายเหตุ: 
ความหมายความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง
หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ให้ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม 
Financial หรือกับผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือ
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
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ตารางท่ี 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 
ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพ 

การจัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

1. บุคลากรของโครงการปฏิบัติงานไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบและ
เสนอความเห็นต่อความครบถ้วนของ
เอกสารเพื่อการอนุมัติ อนุญาตตามระเบียบ
เงื่อนไขที่ก าหนด โดยอาจมีเจตนากระท า
การที่ส่อไปในทางทุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือร่วมรู้ เห็นกับบุคคลภายนอก 
ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ ที่
ผู้ประกอบการมีต่อ สสว.และชื่อเสียงของ
องค์กรในภาพรวม 

ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 
/ 

ค่อนข้างสูง 

อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

2.กระบวนการปฏิบัติงานมีการก าหนดจุด
ควบคุมที่ไม่เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่  
(Gap)  เกิดความเสี่ ยงให้บุคลากรของ
โครงการกระท าการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

ดี ต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า ปานกลาง 
/ 

ค่อนข้างสูง 

อ่อน ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 

หมายเหตุ: 
โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 ดี : จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
และองค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่มเติม 

 พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ
มอบผลงาน และองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงเล็กน้อย การจัดการเพ่ิมก่อให้เกิดรายจ่าย หรือมี
ผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และองค์กรยอมรับไม่ได้  



รายงานผลการด าเนินงานเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต ประจ าป ี2564  ห น้ า  9 
ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)  
เดือนมีนาคม 2564    
 

ตารางท่ี 5 รายงานผลการด าเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ที ่ รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต ผลการด าเนินงานตามมาตรการฯ เดือน มีนาคม 2564 
1 บุคลากรของโครงการปฏิบัติงานไม่เป็น

มาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบและ
เสนอความเห็นต่อความครบถ้วนของ
เอกสารเ พ่ือการอนุมัติ  อนุญาตตาม
ระเบียบเงื่อนไขที่ก าหนด โดยอาจมี
เจตนากระท าการที่ส่อไปในทางทุจริต
เพ่ือผลประโยชน์ต่อตนเองหรือร่วมรู้เห็น
กับบุคคลภายนอก ส่งผลกระทบต่อความ
น่าเชื่อถือที่ผู้ประกอบการมีต่อ สสว.และ
ชื่อเสียงขององค์กรในภาพรวม 

1.1 จัดท าคู่มือ/ประกาศในการด าเนินงานของหน่วยร่วม
ด าเนินงาน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs 
(ฝปค./ฝสส./ฝสร./ฝรท.) 

1.2 ก ากับดูแลให้หน่วยร่วมด าเนินงานต้องปฏิบัติตามคู่มือใน
การด าเนินโครงการของส านักงาน (ฝปค./ฝสส./ฝสร./
ฝรท.) 

1.3 สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานในการด าเนินงานโครงการ รวมถึงผลกระทบ
หากไม่ปฏิบัติตามคู่มือหรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนด(ฝปค./
ฝสส./ฝสร./ฝรท.) 

1.4 มีการจัดท าข้อตกลงในการร่วมรับผิด ระหว่าง สสว.กับ 
หน่วยร่วมด าเนินงานในด้านการทุจริต (ฝกม.) 

- จัดท าระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
หน่วยร่วมด าเนินงาน เพ่ือด าเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
การส่งเสริม SMEs พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 9 ธ.ค.63 

- อยู่ระหว่างทบทวนคู่มือการด าเนินงานของหน่วยร่วมด าเนินงาน 
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME 

- มีการประชุมร่วมกับหน่วยร่วมด าเนินการเป็นระยะ โดยผ่าน
ZOOM เพ่ือแก้ปัญหาและให้แนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายสัญญา (ซี่งแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน) โดย 
สสว. มีการย้ ากับหน่วยร่วมด าเนินการในการร้องเรียนเรื่อง การ
รับสมัครขอให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่วางไว้และสามารถตรวจสอบได้ 

- ฝกม. มีความเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องของส่วนบุคคลที่ เป็น
ผู้กระท าผิดหรือผู้ทุจริตจะต้องรับผิดตามกฎหมาย โดย สสว. กับ
หน่วยร่วมมีฐานะเป็นนิติบุคคล ไม่อาจร่วมรับผิดกรณีบุคลากร
ของตนกระท าผิดในทางทุจริตซึ่งมีโทษทางอาญาได้ แต่ควรจัดท า
บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการร่วมมือกันเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตหรือ
หากมีการทุจริตเกิดขึ้นต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือ
ให้ข้อเท็จจริงหรือน าส่งเอกสารหรือด าเนินการอ่ืนใด 

2 กระบวนการปฏิบัติงานมีการก าหนดจุด
ควบคุมที่ไม่เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่ 
(Gap) เกิดความเสี่ยงให้บุคลากรของ
โครงการกระท าการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

2.1 ทบทวนคู่มือ/ประกาศในการด าเนินงานของหน่วยร่วม
ด าเนินงาน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs 
เป็นประจ า (ฝปค./ฝสส./ฝสร./ฝรท.) 

2.2 ศึกษากรณีศึกษารูปแบบการทุจริตที่ เคยเกิดขึ้นจาก
หน่วยงานอ่ืน เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
ของ สสว. (ฝกม.) 

- อยู่ระหว่างทบทวนคู่มือการด าเนินงานของหน่วยร่วมด าเนินงาน 
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs 

- มีการจัดท าประกาศส านักงานฯ คู่มือฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 
พร้อมรวบรวม และเผยแพร่ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบผ่าน
ไฟล์กลางของส านักงาน พร้อมทั้ง อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบการ
ทุจริตที่ เคยเกิดขึ้นจากหน่วยงาน อ่ืน เ พ่ือน ามาปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานของ สสว. ต่อไป 



รายงานผลการด าเนินงานเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต ประจ าป ี2564  ห น้ า  10 
ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)  
เดือนมีนาคม 2564    
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ เดือน มีนาคม 2564 

หน่วยงานที่ประเมิน : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง บุคลากรของโครงการปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบและเสนอ
ความเห็นต่อความครบถ้วนของเอกสารเพ่ือการอนุมัติ อนุญาตตามระเบียบเงื่อนไขที่ก าหนด 
โดยอาจมีเจตนากระท าการที่ส่อไปในทางทุจริตเพ่ือผลประโยชน์ต่อตนเองหรือร่วมรู้เห็นกับ
บุคคลภายนอก ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือที่ผู้ประกอบการมีต่อ สสว.และชื่อเสียงของ
องค์กรในภาพรวม 

มาตรการ/กิจกรรม/
แนวทาง 

1. จัดท าคู่มือ/ประกาศในการด าเนินงานของหน่วยร่วมด าเนินงาน โครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs (ฝปค./ฝสส./ฝสร./ฝรท.) 
2. ก ากับดูแลให้หน่วยร่วมด าเนินงานต้องปฏิบัติตามคู่มือในการด าเนินโครงการของ
ส านักงาน (ฝปค./ฝสส./ฝสร./ฝรท.) 
3. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้กับผู้ปฏิบัติงานในการด าเนินงาน
โครงการ รวมถึงผลกระทบหากไม่ปฏิบัติตามคู่มือหรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนด(ฝปค./ฝสส./
ฝสร./ฝรท.) 
4. มีการจัดท าข้อตกลงในการร่วมรับผิด ระหว่าง สสว.กับ หน่วยร่วมด าเนินงานในด้านการ
ทุจริต (ฝกม.) 

สถานะการด าเนินการ   ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

.................................................................................................................. 
ผลการด าเนินงาน  

 

- จัดท าระเบียบส านักงานฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหน่วยร่วมด าเนินงาน เพ่ือ
ด าเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 9 ธ.ค.63 
- อยู่ระหว่างทบทวนคู่มือการด าเนินงานของหน่วยร่วมด าเนินงาน โครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs 
- มีการประชุมร่วมกับหน่วยร่วมด าเนินการเป็นระยะ โดยผ่านZOOM เพ่ือแก้ปัญหาและให้
แนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญา (ซี่งแต่ละโครงการมีความ
แตกต่างกัน) โดย สสว. มีการย้ ากับหน่วยร่วมด าเนินการในการร้องเรียนเรื่อง การรับสมัคร 
ขอให้เป็นไปตามเกณฑ์ทีว่างไว้และสามารถตรวจสอบได้ 
- ฝกม. มีความเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องของส่วนบุคคลที่เป็นผู้กระท าผิดหรือผู้ทุจริตจะต้อง
รับผิดตามกฎหมาย โดย สสว. กับหน่วยร่วมมีฐานะเป็นนิติบุคคล ไม่อาจร่วมรับผิดกรณี
บุคลากรของตนกระท าผิดในทางทุจริตซึ่งมีโทษทางอาญาได้ แต่ควรจัดท าบันทึกข้อตกลง
เกี่ยวกับการร่วมมือกันเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตหรือหากมีการทุจริตเกิดขึ้นต้องให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบหรือให้ข้อเท็จจริงหรือน าส่งเอกสารหรือด าเนินการอ่ืนใด 



 

รายงานผลการด าเนินงานเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต ประจ าป ี2564  ห น้ า  11 
ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)  
เดือนมีนาคม 2564   
 
 
 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ เดือน มีนาคม 2564 
หน่วยงานที่ประเมิน : ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ชื่อแผนบริหารความ
เสี่ยง 

กระบวนการปฏิบัติงานมีการก าหนดจุดควบคุมที่ไม่เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่ (Gap) 
เกิดความเสี่ยงให้บุคลากรของโครงการกระท าการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต 

มาตรการ/กิจกรรม/
แนวทาง 

1. ทบทวนคู่มือ/ประกาศในการด าเนินงานของหน่วยร่วมด าเนินงาน โครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs เป็นประจ า (ฝปค./ฝสส./ฝสร./ฝรท.) 
2. ศึกษากรณีศึกษารูปแบบการทุจริตที่เคยเกิดข้ึนจากหน่วยงานอื่น เพื่อน ามาปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานของ สสว. (ฝกม.) 

สถานะการด าเนินการ   ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 

 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
.................................................................................................................. 
................................................................................................................... 

ผลการด าเนินงาน  
 

- อยู่ระหว่างทบทวนคู่มือการด าเนินงานของหน่วยร่วมด าเนินงาน โครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs 
- มีการจัดท าประกาศส านักงานฯ คู่มือฯ ที่เก่ียวข้องกับการทุจริต พร้อมรวบรวม และ
เผยแพร่ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบผ่านไฟล์กลางของส านักงาน พร้อมทั้ง อยู่ระหว่าง
ศึกษารูปแบบการทุจริตที่เคยเกิดข้ึนจากหน่วยงานอื่น เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานของ สสว. ต่อไป 

 


