การดาเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
1. ความหมายของการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/การกระทาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่สาคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของกองทุน
การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการการดาเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการดาเนินการที่ไม่
เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถ ยอมรับได้
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยในการดาเนินการบริหารความเสี่ยงจะมุ่งเน้นแผนงาน/โครงการที่
สาคัญ ซึ่งผลสาเร็จของแผนงาน/โครงการที่มีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสาเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์
ความเสี่ยงโครงการ หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
ตามเป้าประสงค์ของโครงการ
การบริหารความเสี่ยงโครงการ คือ กระบวนการบริหารงานโครงการที่มีระบบและขั้นตอนของการระบุ
ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง ในการสนับสนุนการวางแผน
และการดาเนินโครงการให้คานึงถึงความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับ
ทรัพยากรที่มีและส่งผลให้โครงการนั้นสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้

2. ประเภทและองค์ประกอบของความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1) ความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบรรลุ เ ป้ า หมาย และพั น ธกิ จ ใน
ภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก
 การเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ แ ละเหตุ ก ารณ์ ภ ายนอก ส่ ง ผลให้ ก ลยุ ท ธ์ ที่ ก าหนดไว้ ไ ม่
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์
 เกิดจากการกาหนดกลยุ ทธ์ ที่ ขาดการมี ส่ ว นร่ ว มจากผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ท าให้ โ ครงการขาดการ
ยอมรับและโครงการไม่ได้นาไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนาการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
2) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ
ผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
ดาเนินโครงการ
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเงินของ
องค์กร เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมทาให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ ประมาณ
การงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์
การวางแผน การควบคุม การจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว เป็นต้น

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่
ครอบคลุมการดาเนินงาน
3. องค์ประกอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM
องค์ประกอบของความเสี่ยง แบ่งเป็น 8 องค์ประกอบ ดังนี้

โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการกาหนดกรอบทิศทางบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะสะท้อนการดาเนินงานชัดเจนขึ้น เมื่อพิจารณาให้รอบ
คลุมถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร
 ปัจจัยภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร ปรัชญา
การบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร เป็นต้น

 ปั จ จั ย ภายนอก เช่ น ภาวะเศรษฐกิ จ การเมื อ งทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ โรคระบาด

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กฎเกณฑ์การกากับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
การกาหนดวัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง การพิจารณาคัดเลือกกระบวนการ/แผนงาน/
โครงการ ซึ่งการคัดเลือกมาดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะมุ่งเน้นไปที่มีความสาคัญและมีนัยสาคัญต่อการ
บรรลุความสาเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
การกาหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง ควรกาหนดให้ชัดเจนและสื่อสารให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในองค์กร เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน โดยมีลักษณะวัตถุประสงค์ที่ดี (SMART) ดังนี้
 Specific มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง สามารถทาให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรเข้าใจตรงกันได้
 Measurable สามารถวัดผล ได้ว่าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุสาเร็จหรือไม่ ไม่ว่าในเชิงปริมาณหรือเชิง
คุณภาพ
 Attainable สามารถทาให้ บรรลุผลได้ภายใต้ศักยภาพ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่องค์กรมีอยู่
 Relevant มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
 Timely มีกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ในการดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
3) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
การระบุความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผล
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรื อกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ ตัวอย่างประเด็นความเสี่ยงและเหตุแห่งความเสี่ยงที่
สาคัญ เช่น
 ความเสียหายหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร
 ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร
 เหตุการณ์ที่อาจทาให้องค์กรเสียโอกาส
ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่าง ๆ จะต้องพิจารณาประเภทหรือปัจจัยเสี่ยงในทั้ง 4 ด้าน คือ
(1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
(2) ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O)
(3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)
(4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยในแต่ละประเภทของความ
เสี่ยงหรือแต่ละกระบวนการหรือกิจกรรมอาจจะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้
4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ภายหลังจากระบุความเสี่ยงได้แล้วจะต้องพิจารณาความเสี่ยงที่มีอยู่ก่อนที่เคยทาการควบคุม แล้วจึง
ทาการประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้นและระดับความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น การประเมินความเสี่ยงสามารถทาการ
ประเมินทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการประเมินจะพิจารณาให้ครอบคลุม 2 ประเด็น ดังนี้
 โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
 ผลกระทบ (Impact) ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่มีต่อองค์กร
หากเหตุการณ์นั้ น เกิดขึ้น จริง ผลกระทบอาจพิจารณาความเสี ยหายทางการเงินและไม่ใช่ทาง
การเงิน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับ 1 เท่ากับ น้อยมาก
ระดับ 2 เท่ากับ น้อย
ระดับ 3 เท่ากับ ปานกลาง
ระดับ 4 เท่ากับ สูง
ระดับ 5 เท่ากับ สูงมาก
เมื่อหน่วยงานพิจารณาโอกาสและผลกระทบแล้ว ให้จัดลาดับความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น โดย
พิจารณาจากความสัมพันธ์ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินตามตารางการ
วิเคราะห์ ซึ่งจะทาให้หน่วยงานทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อนโดยมี
เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix) ดังนี้
โอกาส
น้อยมาก (1)

ผลกระทบ

สูงมาก (5)
สูง (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยมาก (1)

น้อย (2)

ปานกลาง (3)

สูง (4)

สูงมาก (5)

5) การกาหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง (Risk Response)
เมื่อความเสี่ยงได้รับการประเมินและบ่งชี้ตามระดับความสาคัญแล้ว หน่วยงานต้องมีการจัดการ
ความเสี่ยง โดยสามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่งตามหลัก 4 ประการ (4T) คือ

(1) การยอมรับ (Take) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการหรือยอมรับ
ได้แล้วโดยไม่ต้องมีการดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น แต่ควรมีมาตรการติดตาม
อย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
(2) การลดหรือควบคุม (Treat) การดาเนินการเพิ่มเติมเพื่ อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือความ
รุนแรงของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรม
หรือโครงการที่นาไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือการวิเคราะห์หาวิธีการควบคุม/มาตรการหรือวิธีการใด ๆ ใน
การที่จะป้องกันความสูญเสีย รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น
(3) การโอนหรือกระจาย (Transfer) การโอนหรือการกระจายความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นใน
การจัดการความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่สามารถรับเอาไว้เองได้
(4) การหยุ ด หรื อ การหลี ก เลี่ ย ง (Terminate) การหยุ ด หรื อ การด าเนิน การเพื่ อ หลี ก เลี่ ยง
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
6) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
ภายหลังจากประเมินความเสี่ยงและกาหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องทาการ
กาหนดแนวทางหรื อกิจกรรมการจั ดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อให้ ความเสี่ ยงลดลง และหากความเสี่ ยงอยู่ ใ น
ระดับสูงหรือสูงมากต้องนาความเสี่ยงนั้นมาดาเนินการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย
(1) กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง เพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(2) เป้าหมาย/ผลสาเร็จของการดาเนินการ โดยกาหนดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงให้
สอดคล้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ หรือความคืบหน้าของโครงการ โดยคานึงถึงตัวชี้วัดผลลัพธ์การดาเนินการ (ผลลัพธ์
ของกระบวนการ) ตามค่าเกณฑ์วัดผลการดาเนินงาน
(3) ระยะเวลาดาเนินการ เป็นการระบุช่วงเวลาที่จะดาเนินกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง
(4) ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่
 บทวนประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 กาหนดการควบคุมที่ต้องการเพิ่มเติมเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
 ประเมินความเสี่ยงทีเหลืออยู่หลังจากได้รับการจัดการในปัจจุบันแล้ว
 กาหนดเวลาที่แน่นอนในแต่ละขั้นตอนการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
7) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information & Communication)
หน่วยงานจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถสร้างความ
มั่น ใจได้ว่าผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ว่ า ได้รั บ ข้ อมู ล เกี่ยวกั บความเสี่ ยงที่ ถู กต้ อ ง สามารถจัดการกั บ ความเสี่ ยง
ตามลาดับความสาคัญ และมีการติดตามแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ต้องจัดให้มีช่องทาง
การสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับ ความเข้าใจ
ที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยงของโครงการ ทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลความ
เสี่ยงในลักษณะต่าง ๆ และทาการตัดสินใจได้ดีที่สุดภายใต้ข้อจากัดของแต่ละกระบวนงาน/โครงการ
8) การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง (Monitoring)
ตลอดเวลาการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงจะต้องติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ระบุปัจจัยเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม และดาเนินการประเมินความเสี่ยงใหม่ เพื่อให้สามารถกาหนดแผนรองรับความเสี่ยงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด และวิธีการบริหารความเสี่ยงที่ได้เลือกไว้เดิมหากพบปัญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินการ
ควรได้รับการแก้ไขหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อวิเคราะห์หาทางเลือกที่ดีกว่าต่อไป
ดังนั้นการติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง จึงเป็นขั้นตอนที่นาไปสู่ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มี
ความต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ เป็นการตามรอยของข้อมูลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และช่วยให้การตัดสินใจที่จะจัดการกับความเสี่ยงนั้นอย่างไรต่อไป
4. ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยง
1) การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ต้องให้ความสาคัญและสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจความสาคัญ
ในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อองค์กร มิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ การบริหารความ

เสี่ยงต้องเริ่มต้นจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องการให้ระบบนี้เกิดขึ้น โดยกาหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติ รวมถึง
การกาหนดให้ผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการตัดสินใจและบริหารงาน
2) การใช้ คาเพื่อให้ เข้าใจแบบเดียวกัน การใช้คานิยามเกี่ยวกับความเสี่ ยงและการบริหารความเสี่ ยงแบบ
เดียวกัน จะทาให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการกาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการเพื่อใช้ในการระบุและ
ประเมินความเสี่ยงและกาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนเหมาะสม
3) การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง องค์กรที่ประสบความสาเร็จในการปฏิบัติตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยง คือ องค์กรที่สามารถนากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
และกระทาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4) การสื่ อสารอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ผ ล การชี้ แจงท าความเข้ า ใจต่ อ เจ้ า หน้ าที่ ทุ ก คนขององค์ กรให้ เ ข้ า ใจ
ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้เกิดการยอมรับและเข้าใจในกระบวนการ
และนามาซึ่งความสาเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง
5. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารความเสี่ยง
1) ผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุน โดยมีความเข้าใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงความผิดพลาด
ในการบริหารงานของกองทุน จึงไม่คัดเลือกกระบวนงาน/โครงการที่มีความสาคัญมาดาเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยง หรือไม่ยอมรับที่จะนาความเสี่ยงที่แท้จริงของโครงการมาไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง
2) บุคลากรในองค์กรมีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบบริหารความ
เสี่ยง โดยไม่มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบบริหารความเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน ทา
ให้บุคลากรขององค์กรไม่เข้าใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุผลสาเร็จในการปฏิบัติงาน จึงไม่ให้
ความสาคัญและมีความคิดว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่าย
3) ผู้มีหน้าที่ประเมินความเสี่ ยงไม่ได้วิเคราะห์ ความเสี่ ยงโครงการตามความเป็นจริ ง โดยมีความเห็ นว่ า
โครงการที่ รั บผิ ดชอบไม่ มี ความเสี่ ยง จึ งประเมิ นความเสี่ ยงโดยให้ เกณฑ์ คะแนนอยู่ ในระดั บต่ าหรื อปานกลาง
เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงของโครงการต้องถูกนามาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
4) ผู้ มีหน้ าที่ประเมิ นความเสี่ ยงเลื อกกลยุ ทธ์ และ/หรื อแนวทางการจั ดการความเสี่ ยงไม่ สอดคล้ องกั บ
ผลการวิ เคราะห์ ความเสี่ ย ง ท าให้ การบริ ห ารความเสี่ ยงไม่ ส าเร็ จตามเป้ าหมายของการด าเนิ นกิ จกรรมตาม
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
5) การบริหารความเสี่ยงไม่สามารถดาเนินการได้ทั่วทั้งองค์กร ทาให้บุคลากรในองค์กรไม่เห็นถึงประสิทธิผล
ของการบริหารความเสี่ยงว่ามีส่วนทาให้องค์กรบรรลุผลสาเร็จได้อย่างไร

6) นอกจากการตัดสินใจภายใต้สภาวะความเสี่ยงตามข้อมูลที่มีแล้ว เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม อัน
เนื่องมาจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้หรือเหตุการณ์พิเศษที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อนทาให้ไม่สามารถบริหารความ
เสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
6. การระบุความเสี่ยง
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ดาเนินการจัดการใน
การบริหารความเสี่ยง โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ประจาปี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
โดยให้พนักงานระดมสมองเพื่อในการกาหนดประเด็นความเสี่ยงทางการทุจริต ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในหน่วยงาน
ต่างๆ ของ สสปน. ไม่ใช่หมายถึงเป็นการเกิดทุจริตขึ้นในองค์กรแล้ว โดยพิจารณาทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและ
ผลกระทบ เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงและใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนภูมิความเสี่ยง COSO ERM
เพื่อให้ทราบว่าปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลังและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม และจากการระดมความคิดเห็นดังกล่าวได้ทาการสรุปผลการประเมินความเสี่ยงทางการทุจริตของ
องค์กร โดยมีผลการระบุความเสี่ยงทางการทุจริตได้ดังนี้
ประเภทความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์

ด้านการเงิน

กระบวนการ/กิจกรรม
ปัจจัยเสี่ยงอาจเกิดขึ้น
การแทรกแซงการ
S1 ผู้บริหารใช้อานาจในการแทรกแซงการดาเนินงานของ
ดาเนินงานจากผูบ้ ริหาร
ผู้ปฏิบัติงาน
บุคลากรในองค์กรขาด
O1 ผูบ้ ริหารและบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกฎระเบียบ
ความรู้ความเข้าใจ
และหลักเกณฑ์ในการดาเนินงานขององค์กร
การสนับสนุนงบประมาณ O2 โครงการต่างๆ ทีข่ อรับการสนับสนุน ไม่มีความหลากหลาย
โครงการ
อีกทั้งโครงการที่ได้รับการสนับสนุนไม่สอดคล้องกับภารกิจ
และยุทธศาสตร์ขององค์กร
การจัดซื้อจัดจ้าง
O3 การกาหนดขอบเขตข้อกาหนดการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) เอื้อ
ประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง รวมถึงเอื้อประโยชน์ต่อการ
ตรวจรับงานของผู้รับจ้าง
การจัดทางบประมาณ
F1 งบประมาณไม่สอดคล้องกับโครงการที่ได้รับการสนับสนุน

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ

การปฏิบัตไิ ม่เป็นไปตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์

ด้านการปฏิบัติงาน

C1 การใช้ช่องว่างของระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการดาเนินงาน
C2 บุคลากรและผู้บริหารไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์
ขององค์กร โดยให้เหตุผลว่าไม่ทราบหรือไม่เข้าใจใน
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์นั้น

7. การประเมินความเสี่ยง
เมื่อได้กาหนดประเด็นหรือปัจจัยเสี่ยงแล้ว ได้นามาให้คะแนนในแต่ละความเสี่ยงตามที่กาหนดไว้
แล้วทาการจัดลาดับความเสี่ยงโดยคานวณจากระดับความเสี่ยง (Risk Exposure) ซึ่งเท่ากับผลคูณของคะแนน
ระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบความเสียหายที่จะเกิดขึ้ น โดยกาหนดลงในแผนภูมิความเสี่ยงซึ่งจะทาให้
สามารถลาดับความสาคัญของความเสี่ยงและเพื่อให้ได้เห็นภาพรวมของการกระจายตัวของความเสี่ยงทั้งหมดดังนี้

ผลกระทบ

น้อยมาก (1)
สูงมาก (5)
สูง (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยมาก (1)

น้อย (2)

โอกาส
ปานกลาง (3)
O1

สูง (4)
S1,C1
O3

สูงมาก (5)
C2
O2,F1

8. การจัดการความเสี่ยง
คณะทางานได้พิจารณาประเด็นหรือปัจจัยเสี่ยงและได้กาหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงตามลาดับของ
ความเสี่ยงได้ดังนี้
ระดับความเสี่ยง

แถบสี

ต่า

เขียว

ปานกลาง

เหลือง

สูง

ส้ม

สูงมาก

แดง

ความหมาย
ระดับที่ยอมรับได้
- ไม่ต้องควบคุมความเสีย่ ง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
- สามารถควบคุมดูแลในกระบวนการปฏิบัติงานปกติได้
ระดับที่พอยอมรับได้
- ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่
ยอมรับไม่ได้
- ต้องกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบติดตามงานอย่างใกล้ชิด
ระดับทีไ่ ม่สามารถยอมรับได้
- ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือพอยอมรับได้
- กาหนดให้จัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง
ระดับทีไ่ ม่สามารถยอมรับได้
- ต้องเร่งจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือพอยอมรับได้
ในทันที
- กาหนดให้จัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงเป็นลาดับแรก

9. การบริหารความเสี่ยง
เมื่อมีการจัดลาดับความเสี่ยงที่ควรได้รับการจัดการก่อนหลังแล้วจึงได้วิเคราะห์เพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการ
จัดการกับแต่ล ะปัจ จัย ความเสี่ย งโดยคานึ งถึงต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย (Cost) และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(Benefit) ภายใต้ทางเลือกต่าง ๆ ทัง้ นี้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะเริ่มจากการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับความเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) หรือระดับสูง (สีส้ม) ก่อน เพื่อลดความถี่และความรุนแรงของความสูญเสียให้ลงมา
อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (สีเหลือง) หรือระดับความเสี่ยงต่า (สีเขียว) ของแผนภูมิความเสี่ยง หลังจาก
ดาเนินการตามมาตรการควบคุมที่กาหนดในแผนบริหารความเสี่ยงแล้วระดับความเสี่ยงจะลดลงและความเสี่ยงที่
คงเหลืออยู่ (Residual Risk) ต้องอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางกลยุทธ์ที่ใช้สาหรับจัดการความเสี่ยงมี
4 วิธี คือ
1) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนาไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นการเสี่ยง
2) การลดหรื อควบคุมความสู ญเสีย : พยายามลดความเสี่ ยงโดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ขั้น ตอนบางส่ ว นของกิจ กรรมหรื อโครงการที่นาไปสู่ เหตุ การณ์ ที่เป็น ความเสี่ ย ง รวมถึงลดความน่าจะเป็ น ที่
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
3) การยอมรับความเสี่ยงไว้เอง : หากทาการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลย
ที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมี
มาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
4) การถ่ายโอนหรือกระจายความเสี่ยง : ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
และการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น
โดยได้กาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงไว้ ดังนี้
ปัจจัยเสี่ยงอาจเกิดขึ้น
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
S1 ผู้บริหารใช้อานาจในการ
การดาเนินงานทีส่ าคัญ ควรใช้ในรูปแบบ
แทรกแซงการดาเนินงานของ คณะทางานหรือคณะกรรมการในการ
ผู้ปฏิบัติงาน
พิจารณา
O1 ผู้บริหารและบุคลากรขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ใน
การดาเนินงานขององค์กร

จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ทสี่ าคัญในการ
ดาเนินงานขององค์กร

ผลการดาเนินการควบคุม
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตาม
พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ และการสรรหาหรือเลื่อนระดับของ
พนักงาน
(เอกสารประกอบ 1)
สสปน. ได้มีการอบรม สาหรับพนักงานที่เข้าใหม่และ
พนักงานที่สนใจผ่านระบบออนไลน์แล้ว 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 จานวน 25 คน (22 พ.ค. 63)
ครั้งที่ 2 จานวน 32 คน (29 พ.ค. 63)
(ภาคผนวก 2)

ปัจจัยเสี่ยงอาจเกิดขึ้น

มาตรการควบคุมความเสี่ยง

O2 โครงการต่างๆ ที่ขอรับการ 1. จัดตั้งคณะทางานกลั่นกรองโครงการ
สนับสนุน ไม่มีความ
ทั้งหมดร่วมกัน เพื่อพิจารณาโครงการ
หลากหลาย อีกทั้งโครงการที่
ทีเ่ ชื่อมโยงต่อยุทธศาสตร์และภารกิจ
ได้รับการสนับสนุนไม่
ของ สสปน.
สอดคล้องกับภารกิจและ
2. จัดลาดับความสาคัญของโครงการที่
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ขอรับการสนับสนุน
O3 การกาหนดขอบเขต
1. กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้
ข้อกาหนดการจัดซื้อจัดจ้าง
คะแนนด้านเทคนิคในชัดเจนและ
(TOR) เอื้อประโยชน์ต่อผู้
ประกาศลงในข้อกาหนดการจัดซือ้ จัด
รับจ้างเพียงรายได้รายหนึ่ง
จ้าง TOR
รวมไปถึงเอื้อประโยชน์ต่อ
การตรวจรับงานของผู้รับจ้าง
2. โครงการหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้
งบประมาณไม่สูง เปิดโอกาสให้ผู้รบั
จ้างรายใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงาน
F1 งบประมาณไม่สอดคล้องกับ กาหนดให้มีการจัดทาหลักเกณฑ์ในการ
โครงการทีไ่ ด้รับการสนับสนุน พิจารณาและเงื่อนไขในการให้การ
สนับสนุนให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
การให้บริการ เพื่อเป็นมาตราฐานและลด
การใช้ดุลพินิจในการให้การสนับสนุน
C1 การใช้ช่องว่างของระเบียบ
1. จัดตั้งคณะทางานหรือคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์
ในการกากับดูแล พิจารณาปรับปรุง
ในการดาเนินงาน
แนวทางในการปฏิบัติงาน
2. จัดทามาตราหรือแนวปฏิบัตินามา
รองรับระเบียบ หลักเกณฑ์ในการ
ดาเนินงาน เพื่อเป็นการปิดช่องว่าง
ของกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์นั้น
รวมไปถึงเป็นการลดการใช้ดลุ พินิจ
ของผู้บริหาร

ผลการดาเนินการควบคุม
โดยจะมีการอบรมและทา Workshop เพิม่ อีกครั้ง ในเดือน
สิงหาคม 2563
การกลั่นกรองโครงการดาเนินงานโดยผู้บริหารของ สสปน.
แต่ยังไม่มีการแต่งตั้งในรูปแบบคณะกรรมการ

1.อยู่ระหว่างดาเนินการ โดยส่วนงานพัสดุมีแผนในการ
ดาเนินการในลักษณะการทาเป็น Workshop เพื่อจัดแบ่ง
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง และหารือร่วมกันกับผูป้ ฏิบัติงาน
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาด้านเทคนิคให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสจึงไม่สามารถจัดทา Workshop ได้
2.อยู่ระหว่างจัดทาและนาเสนอผูบ้ ริหารเพื่อประกาศเป็น
นโยบาย/มาตรการสาหรับการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงาน

ดาเนินการแล้ว
ในปีงบประมาณ 2563 มีการจัดทาคู่มือการให้การ
สนับสนุนงานภายในอุตสาหกรรมไมซ์ จานวน 3 คู่มือ
(เอกสารแนบประกอบ Link 2-4)
อยู่ระหว่าดาเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงทาให้
พนักงานทางานอยู่กับจึงยังไม่มีการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการ โดยคาดว่าจะเริ่มดาเนินการในเดือน
สิงหาคม 2563

ผลการดาเนินการควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงอาจเกิดขึ้น
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
C2 บุคลากรและผู้บริหารไม่
1. สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของ
1.มีการจัดอบรมให้กับพนักงานเข้าใหม่และผู้สนใจแล้ว 2
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ให้กับบุคลากร
ครัง้ (ตาม O1) และมีแผนจัดอบรมและทา Workshop
หลักเกณฑ์ขององค์กรโดยให้
ผู้บริหาร ในทุกระดับ
ร่วมกันทั้งหมด ในเดือนสิงหาคม 2563 ที่จะถึงนี้
เหตุผลในการไม่ทราบหรือไม่ 2. จัดทาคู่มือธรรมาภิบาล เพื่อให้
(ภาคผนวก 2)
เข้าใจในกฎระเบียบ
บุคลากร ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางใน 2.ได้จัดทา “ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุม
หลักเกณฑ์นั้น
การดาเนินงานได้อย่างชัดเจน
และนิทรรศการ ว่าด้วยหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563”
ซึ่งได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการส่งเสริมการ
จัดประชุมและนิทรรศการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2562
เมื่อวันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 และประกาศมีผล
บังคับใช้ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563
(เอกสารประกอบ Link 5)

ภาคผนวก
ภาพประกอบการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรเกี่ยวกับกฎระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่สาคัญในการดาเนินงานขององค์กร ผ่านการประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom) ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19
อบรมครั้งที่ 1

อบรมครั้งที่ 2

