การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสานักงาน ปี 2562
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรือ สสปน. นั้น ได้ดำเนินงำนในกำรบริหำรควำม
เสี่ยง โดยโดยมีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) ประจำปี เมื่อวันที่ 13 มีนำคม พ.ศ. 2562 โดยให้พนักงำน
ระดมสมองเพื่อในกำรกำหนดประเด็นควำมเสี่ยงทำงกำรทุจริต ที่อำจจะเกิดขึ้นได้ในหน่วยงำนต่ำงๆ ของ
สสปน. ไม่ใช้หมำยถึงเป็นกำรเกิดทุจริตขึ้นในองค์กรแล้ว

และจำกกำรระดมควำมคิดเห็นดังกล่ำวได้ทำกำรสรุปผลกำรประเมินควำมเสี่ยงทำงกำรทุจริตของ
องค์กร ซึ่งสำมำรถสรุปประเด็นควำมเสี่ยงทำงกำรทุจริตได้ 5 ประเด็นหลัก คือ
1) กำรดำเนินงำนระดับนโยบำย
2) กระบวนกำรขออนุมัติและควบคุมโครงกำรที่ขอสนับสนุน
3) กำรสรรหำบุคลำกร
4) กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
5) กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
กำรพิจำรณำระดับควำมเสี่ยงของ สสปน. จะคิดจำกปัจจัย 2 ปัจจัย คือโอกำสในกำรเกิด กำรทุจริต
และควำมรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดขึ้น โดย สสปน. ได้เนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่
อำจเกิดกำรทุจริ ต ตำมกรอบกำรวิเครำะห์ มำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission) ที่เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิด กำรทุจริต และ
ควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงนั้นๆ เพื่อจัดระดับควำมเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน
ที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงทำงกำรทุจริต ได้แก่ ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงและควำมรุนแรงของ
ผลกระทบ ได้ตำมเกณฑ์ ดังนี้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ระดับ

โอกาสที่เกิด

คาอธิบาย

5

สูงมำก

4

สูง

มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

3

ปำนกลำง

มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง

2

น้อย

มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง

1

น้อยมำก

มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจำ

มีโอกำสเกิดขึ้นยำก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบ

5

สูงมำก

4

สูง

3

ปำนกลำง

2

น้อย

1

น้อยมำก

คาอธิบาย
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงมำก
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยปำนกลำง
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยน้อย
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยน้อยมำกหรืออำจจะไม่เสียหำย
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โดยการคานวณระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์นั้น
ซึ่งระดับของควำมเสี่ยงที่ได้รับนี้จะแสดงถึงระดับควำมสำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำ
ระดับของควำมเสี่ยงตำมเกณฑ์ที่กำหนดตำมตำรำง คือ
ลาดับ
1
2
3
4

ระดับความเสี่ยง
ควำมเสีย่ งระดับสูงมำก
(Extreme Risk : E)
ควำมเสีย่ งระดับสูง (High
Risk : H)
ควำมเสีย่ งระดับปำนกลำง
(Moderate Risk : M)
ควำมเสีย่ งระดับต่ำ (Low
Risk : L)

ช่วงคะแนน
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน
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ตารางการประเมินความเสี่ยงทางการทุจริต
โอกาสความเสี่ยงการทุจริต
ที่

กระบวนการที่เกิดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
เขียว

1

การดาเนินงานระดับนโยบาย

กำรมอบนโยบำยขำดควำมชัดเจน อำจจะใช้ดุลยพินิจ
ในกำรกำหนดได้บำงครั้ง

2

กระบวนการขออนุมัติและควบคุมโครงการที่
ขอสนับสนุน

2.1 โครงกำรไม่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์องค์กร

2.6 กำรดำเนินงำนไม่สมบูรณ์ตรงกับข้อเสนอ
2.7 แบ่งแยกโครงกำร ทำให้กำรตรวจสอบยุ่งยำกขึ้น
2.8 ขำดควำมเข้ำใจในเนื้องำนของโครงกำรก่อให้เนื้องำน
เกินควำมจำเป็นและสื่อสำรกันผิดพลำดได้
2.9 กำรจัดงบประมำณไม่เหมำะสม (ขำดข้อมูลรำคำกลำงที่
แท้จริงทำให้ใช้ดุลยพินิจ)
2.10 ผู้ดำเนินงำนไม่มคี วำมเข้ำใจระเบียบ/วิธีปฏิบตั ิรำชกำร
2.11 ขั้นตอนกำรตรวจสอบอำจมีกำรใช้ดุลยพินิจ
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ส้ม

แดง

10
5
8

2.2 กระบวนกำรให้กำรสนับสนุน กำรขอรับกำรสนับสนุน
โครงกำรอำจมีกำรซ้ำซ้อนกัน
2.3 ขำดหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำในรำยละเอียด
เป็นสำเหตุให้เลือกปฏิบัติและใช้ดลุ ยพินิจส่วนตัวได้
2.4 ขำดเกณฑ์กำรประเมินควำมคุม้ ค่ำโครงกำร
2.5 ตัวชี้วัด (KPI) โครงกำรไม่สะท้อนประโยชน์ของโครงกำร

เหลือง

15
8
3
12
12
9
15
10
12
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โอกาสความเสี่ยงการทุจริต
ที่

กระบวนการที่เกิดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
เขียว

3

การสรรหาบุคลากร

3.1 ควำมเหมำะสมของกรอบระยะเวลำกำรรับสมัคร
3.2 ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรสอบ (ข้อเขียน)

3.5 แต่งตั้งกรรมกำรพิจำรณำที่เอื้อประโยชน์ต่อผูส้ มัครงำน

4
8
8

3.6 กำรใช้ดุลพินิจของกรรมกำรพิจำรณำ ตำมหัวข้อที่ใช้ใน
กำรประเมินสัมภำษณ์

8

3.4 กำรรั่วไหลของข้อสอบ

3.7 กำรใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนำจอนุมตั ิ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

4.1 ขำดกำรพิจำรณำควำมคุ้มค่ำ

ส้ม

3
3

4.2 กำรกำหนด Specifications ขำดควำมชัดเจน ทำให้
บำงรำยได้ประโยชน์ และบำงครั้งสูงเกินควำมจำเป็น
4.3 กำหนดรำคำกลำงขำดควำมเหมำะสม
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15
8

4.4 กำหนดช่วงเวลำกระชั้นชิด ทำให้เกิดกำรแข่งขันน้อย

12

4.5 ควำมเอนเอียงกับผูร้ ับจ้ำงที่สนิท/คุ้นเคย และควำมไม่
มั่นใจในควำมสำมำรถของผู้เสนอรำคำรำยใหม่

9

4.6 กำรอะลุม่ อล่วย (Compromise) ในกำรพิจำรณำและ
กำรตรวจรับงำน

แดง

3
3

3.3 ควำมเหมำะสมของคำถำมในกำรสัมภำษณ์

4

เหลือง

15
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โอกาสความเสี่ยงการทุจริต
ที่

กระบวนการที่เกิดความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
เขียว
4.7 กำรกำหนดรำยชื่อ Vendor list ให้พิจำรณำเลือกจำกัด
4.8 กำรใช้ดุลยพินิจของกรรมกำรพิจำรณำผล
4.9 ผู้ตรวจรับงำนไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรตรวจรับงำน
หรือกำรตรวจรับจำกเอกสำรหรือภำพถ่ำยเท่ำนั้น
5.1 กำหนดกำรทีไ่ ม่ตรงกับกำรปฏิบตั งิ ำนจริง

5

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 5.2 กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยทีไ่ ม่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน เช่น
เลี้ยงรับรอง ของที่ระลึก ค่ำพำหนะ
นอกสถานที่
5.3 ผู้มีอำนำจอนุมตั ิใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำ

เหลือง

ส้ม

แดง

9
9
9
9

15
12

จำกผลกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำวข้ำงต้นนั้น คะแนนควำมเสี่ยงกำรทุจริตในแต่ละประเภทนั้น เป็นกำรระดมควำมคิดในกำรจัดระดับคะแนนเพื่อให้เห็น
ถึงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงกำรทุจริตในแต่ละประเภทนั้นมีโอกำสที่เกิดกำรทุจริตมำกน้อยเพียงใด เพื่อใช้ในกำรกำหนดลำดับก่อนหลังในก ำรจัดกำรควำมเสี่ยงนั้น แต่
ควำมเสี่ยงในทุกระดับและทุกประเภท องค์กรจะต้องมีแนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรทุจริตทั้งสิ้น เพรำะควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรทุจริตเป็นควำมเสี่ยงที่ไม่
สำมำรถรับได้ ซึง่ ต่ำงกับควำมเสี่ยงในลักษณะอื่นๆ ที่สำมำรถยอมรับได้
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