
 
 

การด าเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

1. ความหมายของการบริหารความเสี่ยง  
 
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/การกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผล

กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของกองทุน  

 
การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม  รวมทั้ง

กระบวนการการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการด าเนินการที่ไม่
เป็นไปตามแผน เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถ  ยอมรับได้ 
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะมุ่งเน้นแผนงาน/โครงการที่
ส าคัญ ซึ่งผลส าเร็จของแผนงาน/โครงการที่มีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์  

 
ความเสี่ยงโครงการ หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุ

ตามเป้าประสงค์ของโครงการ  
 
การบริหารความเสี่ยงโครงการ คือ กระบวนการบริหารงานโครงการที่มีระบบและขั้นตอนของการระบุ

ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง ในการสนับสนุนการวางแผน
และการด าเนินโครงการให้ค านึงถึงความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ  เหมาะสมกับ
ทรัพยากรที่มีและส่งผลให้โครงการนั้นสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผลตามเป้าประสงค์ท่ีได้วางไว้ 

 
 
 
 
 



2. ประเภทและองค์ประกอบของความเสี่ยง 
 

 
 

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจใน

ภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก  
 การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก  ส่งผลให้กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ 
 เกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้ โครงการขาดการ

ยอมรับและโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง 

 เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ

ผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
ด าเนินโครงการ 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเงินของ
องค์กร เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ ประมาณ
การงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการด าเนินการ เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ 
การวางแผน การควบคุม การจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว เป็นต้น 

                      

                                 

                 

                    

                                           

                            

                                        

                                  

                                 

                        

               

           

                  

                   

            



4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย 
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่
ครอบคลุมการด าเนินงาน 
 
3. องค์ประกอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM 

องค์ประกอบของความเสี่ยง แบ่งเป็น 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 
 

 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  

สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการก าหนดกรอบทิศทางบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะสะท้อนการด าเนินงานชัดเจนขึ้น เมื่อพิจารณาให้รอบ
คลุมถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร  

 ปัจจัยภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร ปรัชญา
การบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร เป็นต้น  



 ปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ โรคระบาด 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กฎเกณฑ์การก ากับดูแลของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

 
2) การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 

การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง การพิจารณาคัดเลือกกระบวนการ/แผนงาน/
โครงการ ซึ่งการคัดเลือกมาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะมุ่งเน้นไปที่มีความส าคัญและมีนัยส าคัญต่อการ
บรรลุความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้  

การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง ควรก าหนดให้ชัดเจนและสื่อสารให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในองค์กร เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน โดยมีลักษณะวัตถุประสงค์ที่ดี (SMART) ดังนี้ 

 Specific มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง สามารถท าให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรเข้าใจตรงกันได้  

 Measurable สามารถวัดผล ได้ว่าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุส าเร็จหรือไม่ ไม่ว่าในเชิงปริมาณหรือเชิง
คุณภาพ  

 Attainable สามารถท าให้ บรรลุผลได้ภายใต้ศักยภาพ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่องค์กรมีอยู่  

 Relevant มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 

 Timely มีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

3) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
การระบุความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ ตัวอย่างประเด็นความเสี่ยงและเหตุแห่งความเสี่ยงที่
ส าคัญ เช่น 

 ความเสียหายหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร  

 ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร  

 เหตุการณ์ที่อาจท าให้องค์กรเสียโอกาส 
ในการวิเคราะห์เพ่ือระบุความเสี่ยงต่าง 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) 
ภายหลังจากระบุความเสี่ยงได้แล้วจะต้องพิจารณาความเสี่ยงที่มีอยู่ก่อนที่เคยท าการควบคุม แล้วจึง

ท าการประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้นและระดับความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น การประเมินความเสี่ยงสามารถท าการ
ประเมินทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการประเมินจะพิจารณาให้ครอบคลุม  2 ประเด็น ดังนี้  

 โอกาสที่อาจเกิดข้ึน (Likelihood) ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  

 ผลกระทบ (Impact) ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่มีต่อองค์กร  
หากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริง ผลกระทบอาจพิจารณาความเสียหายทางการเงินและไม่ใช่ทาง

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 ให้จัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น โดย

พิจารณาจากความสัมพันธ์ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินตามตารางการ
วิเคราะห์ ซึ่งจะท าให้หน่วยงานทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อนโดยมี
เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix) ดังนี้ 

 

 โอกาส 

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

ผล
กร

ะท
บ 

สูงมาก (5)           

สูง (4)           

ปานกลาง (3)           

น้อย (2)            

น้อยมาก (1)           

5) การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง (Risk Response) 



เมื่อความเสี่ยงได้รับการประเมินและบ่งชี้ตามระดับความส าคัญแล้ว หน่วยงานต้องมีการจัดการ
ความเสี่ยง โดยสามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่งตามหลัก 4 ประการ (4T) คือ 

 

 
 

(1) การยอมรับ (Take) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการหรือยอมรับ
ได้แล้วโดยไม่ต้องมีการด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสหรือความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น แต่ควรมีมาตรการติดตาม
อย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

(2) การลดหรือควบคุม (Treat) การด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือความ
รุนแรงของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรม
หรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยงหรือการวิเคราะห์หาวิธีการควบคุม/มาตรการหรือวิธีการใด ๆ ใน
การที่จะป้องกันความสูญเสีย รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น 

(3) การโอนหรือกระจาย (Transfer) การโอนหรือการกระจายความรับผิดชอบให้กับผู้อ่ืนใน
การจัดการความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่สามารถรับเอาไว้เองได้ 

(4) การหยุดหรือการหลีกเลี่ยง (Terminate) การหยุดหรือการด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยง
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
 

6) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
ภายหลังจากประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว  ต้องท าการ

ก าหนดแนวทางหรือกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพ่ือให้ความเสี่ยงลดลง  และหากความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับสูงหรือสูงมากต้องน าความเสี่ยงนั้นมาด าเนินการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย  

(1) กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง เพ่ือควบคุมหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
(2) เป้าหมาย/ผลส าเร็จของการด าเนินการ โดยก าหนดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงให้

สอดคล้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ หรือความคืบหน้าของโครงการ โดยค านึงถึงตัวชี้วัดผลลัพธ์การด าเนินการ (ผลลัพธ์
ของกระบวนการ) ตามค่าเกณฑ์วัดผลการด าเนินงาน  



(3) ระยะเวลาด าเนินการ เป็นการระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง  
(4) ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที ่ 

 บทวนประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

 ก าหนดการควบคุมที่ต้องการเพ่ิมเติมเพ่ือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

 ประเมินความเสี่ยงทีเหลืออยู่หลังจากได้รับการจัดการในปัจจุบันแล้ว  

 ก าหนดเวลาที่แน่นอนในแต่ละขั้นตอนการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 

7) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information & Communication) 
หน่วยงานจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถสร้างความ

มั่นใจได้ว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ถูกต้อง สามารถจัดการกับความเสี่ ยง
ตามล าดับความส าคัญ และมีการติดตามแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ต้องจัดให้มีช่องทาง
การสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจ
ที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยงของโครงการ ทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลความ
เสี่ยงในลักษณะต่าง ๆ และท าการตัดสินใจได้ดีที่สุดภายใต้ข้อจ ากัดของแต่ละกระบวนงาน/โครงการ 

 
8) การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง (Monitoring) 

ตลอดเวลาการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงจะต้องติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ระบุปัจจัยเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นเพ่ิมเติม และด าเนินการประเมินความเสี่ยงใหม่ เพ่ือให้สามารถก าหนดแผนรองรับความเสี่ยงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด และวิธีการบริหารความเสี่ยงที่ได้เลือกไว้เดิมหากพบปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินการ 
ควรได้รับการแก้ไขหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือวิเคราะห์หาทางเลือกท่ีดีกว่าต่อไป  

ดังนั้นการติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง จึงเป็นขั้นตอนที่น าไปสู่ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มี
ความต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ เป็นการตามรอยของข้อมูลเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และช่วยให้การตัดสินใจที่จะจัดการกับความเสี่ยงนั้นอย่างไรต่อไป 

 
4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยง  

1) การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ต้องให้ความส าคัญและสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจความส าคัญ
ในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อองค์กร มิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ การบริหารความ
เสี่ยงต้องเริ่มต้นจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องการให้ระบบนี้เกิดขึ้น โดยก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติ รวมถึง
การก าหนดให้ผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการตัดสินใจและบริหารงาน  



2) การใช้ค าเพ่ือให้เข้าใจแบบเดียวกัน การใช้ค านิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแบบ
เดียวกัน จะท าให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการเพ่ือใช้ในการระบุและ
ประเมินความเสี่ยงและก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนเหมาะสม  

3) การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง องค์กรที่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยง คือ องค์กรที่สามารถน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
และกระท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  

4) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล การชี้แจงท าความเข้ าใจต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนขององค์กรให้ เข้าใจ 
ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้เกิดการยอมรับและเข้าใจในกระบวนการ
และน ามาซึ่งความส าเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง  
 
5. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารความเสี่ยง  

1) ผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุน โดยมีความเข้าใจว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงความผิดพลาด
ในการบริหารงานของกองทุน จึงไม่คัดเลือกกระบวนงาน/โครงการที่มีความส าคัญมาด าเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยง หรือไม่ยอมรับที่จะน าความเสี่ยงที่แท้จริงของโครงการมาไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง  

2) บุคลากรในองค์กรมีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบบริหารความ
เสี่ยง โดยไม่มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบบริหารความเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน ท า
ให้บุคลากรขององค์กรไม่เข้าใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน จึงไม่ให้
ความส าคัญและมีความคิดว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่าย  

3) ผู้มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงไม่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการตามความเป็นจริง โดยมีความเห็นว่า
โครงการที่รับผิดชอบไม่มีความเสี่ยง จึงประเมินความเสี่ยงโดยให้เกณฑ์คะแนนอยู่ในระดับต่ าหรือปานกลาง  
เพ่ือไม่ให้ความเสี่ยงของโครงการต้องถูกน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  

4) ผู้มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงเลือกกลยุทธ์และ/หรือแนวทางการจัดการความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับ  
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ท าให้การบริหารความเสี่ยงไม่ส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินกิจกรรมตาม  
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

5) การบริหารความเสี่ยงไม่สามารถด าเนินการได้ทั่วทั้งองค์กร ท าให้บุคลากรในองค์กรไม่เห็นถึงประสิทธิผล
ของการบริหารความเสี่ยงว่ามีส่วนท าให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จได้อย่างไร  

6) นอกจากการตัดสินใจภายใต้สภาวะความเสี่ยงตามข้อมูลที่มีแล้ว เหตุการณ์ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม อัน
เนื่องมาจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้หรือเหตุการณ์พิเศษที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อนท าให้ไม่สามารถบริหารความ
เสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้  

 
 



6. การระบุความเสี่ยง 
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ด าเนินการจัดการใน

การบริหารความเสี่ยง โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ประจ าปี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
โดยให้พนักงานระดมสมองเพ่ือในการก าหนดประเด็นความเสี่ยงทางการทุจริต ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในหน่วยงาน
ต่างๆ ของ สสปน. ไม่ใช่หมายถึงเป็นการเกิดทุจริตขึ้นในองค์กรแล้ว โดยพิจารณาทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและ
ผลกระทบ เพ่ือให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงและใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนภูมิความเสี่ยง COSO ERM 
เพ่ือให้ทราบว่าปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลังและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม และจากการระดมความคิดเห็นดังกล่าวได้ท าการสรุปผลการประเมินความเสี่ยงทางการทุจริตของ
องค์กร โดยมีผลการระบุความเสี่ยงทางการทุจริตได้ดังนี ้
 

ประเภทความเสี่ยง กระบวนการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยงอาจเกิดขึ้น 

ด้านกลยุทธ์ การแทรกแซงการ
ด าเนินงานจากผูบ้ริหาร 

S1 ผู้บริหารใช้อ านาจในการแทรกแซงการด าเนินงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านการปฏิบัติงาน บุคลากรในองค์กรขาด
ความรู้ความเข้าใจ 

O1 ผู้บริหารและบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกฎระเบียบ
และหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานขององค์กร 

การสนับสนุนงบประมาณ
โครงการ 

O2 โครงการตา่งๆ ทีข่อรับการสนบัสนุน ไมม่ีความหลากหลาย 
อีกทั้งโครงการที่ไดร้ับการสนับสนนุไม่สอดคล้องกับภารกิจ
และยุทธศาสตร์ขององค์กร 

การจัดซื้อจดัจ้าง O3 การก าหนดขอบเขตข้อก าหนดการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) เอื้อ
ประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง รวมถึงเอื้อประโยชน์ต่อการ
ตรวจรับงานของผู้รับจ้าง  

ด้านการเงิน การจัดท างบประมาณ F1 งบประมาณไมส่อดคล้องกับโครงการที่ไดร้ับการสนับสนุน 

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

การปฏิบัตไิมเ่ป็นไปตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ ์

C1 การใช้ช่องว่างของระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการด าเนินงาน 

C2 บุคลากรและผู้บรหิารไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์
ขององค์กร โดยให้เหตผุลว่าไม่ท 

ราบหรือไม่เข้าใจในกฎระเบียบ หลักเกณฑ์นั้น 

 
 
7. การประเมินความเสี่ยง 

เมื่อได้ก าหนดประเด็นหรือปัจจัยเสี่ยงแล้ว ได้น ามาให้คะแนนในแต่ละความเสี่ยงตามที่ก าหนดไว้ 
แล้วท าการจัดล าดับความเสี่ยงโดยค านวณจากระดับความเสี่ยง (Risk Exposure) ซึ่งเท่ากับผลคูณของคะแนน
ระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยก าหนดลงในแผนภูมิความเสี่ยงซึ่งจะท าให้
สามารถล าดับความส าคัญของความเสี่ยงและเพ่ือให้ได้เห็นภาพรวมของการกระจายตัวของความเสี่ยงทั้งหมดดังนี้ 



 

  
โอกาส 

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

ผล
กร

ะท
บ 

สูงมาก (5)        C2 

สูง (4)     O1 S1,C1 O2,F1 

ปานกลาง (3)      O3   

น้อย (2)           

น้อยมาก (1)           

 
8. การจัดการความเสี่ยง 

คณะท างานได้พิจารณาประเด็นหรือปัจจัยเสี่ยงและได้ก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงตามล าดับของ
ความเสี่ยงได้ดังนี้ 

 
 

9. การบริหารความเสี่ยง 
เมื่อมีการจัดล าดับความเสี่ยงที่ควรได้รับการจัดการก่อนหลังแล้วจึงได้วิเคราะห์เพ่ือวางแผนกลยุทธ์ในการ

จัดการกับแต่ละปัจจัยความเสี่ยงโดยค านึงถึงต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย  (Cost) และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
(Benefit) ภายใต้ทางเลือกต่าง ๆ ทัง้นี้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะเริ่มจากการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ใน

ระดับความเสี่ยง แถบส ี ความหมาย 

ต่ า เขียว 

ระดับที่ยอมรับได ้

- ไม่ต้องควบคุมความเสีย่ง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

- สามารถควบคมุดูแลในกระบวนการปฏิบัติงานปกติได ้

ปานกลาง เหลือง 

ระดับที่พอยอมรับได ้

- ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดบัท่ี
ยอมรับไม่ได ้

- ต้องก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบตดิตามงานอย่างใกล้ชิด 

สูง ส้ม 

ระดับทีไ่ม่สามารถยอมรับได ้

- ต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือพอยอมรับได้ 

- ก าหนดให้จัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง 

สูงมาก แดง 

ระดับทีไ่ม่สามารถยอมรับได ้

- ต้องเร่งจัดการความเสีย่งให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือพอยอมรบัได้
ในทันที 

- ก าหนดให้จัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงเป็นล าดับแรก 



ระดับความเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) หรือระดับสูง (สีส้ม) ก่อน เพ่ือลดความถ่ีและความรุนแรงของความสูญเสียให้ลงมา
อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (สีเหลือง) หรือระดับความเสี่ยงต่ า (สีเขียว) ของแผนภูมิความเสี่ยง หลังจาก
ด าเนินการตามมาตรการควบคุมที่ก าหนดในแผนบริหารความเสี่ยงแล้วระดับความเสี่ยงจะลดลงและความเสี่ยงที่
คงเหลืออยู่ (Residual Risk) ต้องอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางกลยุทธ์ที่ใช้สาหรับจัดการความเสี่ยงมี 
4 วิธี คือ 

1) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด 
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นการเสี่ยง 

2) การลดหรือควบคุมความสูญเสีย : พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน 

3) การยอมรับความเสี่ยงไว้เอง : หากท าการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลย
ที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมี
มาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

4) การถ่ายโอนหรือกระจายความเสี่ยง : ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
และการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อ่ืน 

 

โดยได้ก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 
ปัจจัยเสี่ยงอาจเกิดขึ้น มาตรการควบคุมความเสี่ยง ผลการด าเนินการควบคุม 

S1 ผู้บริหารใช้อ านาจในการ
แทรกแซงการด าเนินงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน 

การด าเนินงานท่ีส าคัญ ควรใช้ในรูปแบบ
คณะท างานหรือคณะกรรมการในการ
พิจารณา 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตาม พรบ 
จัดซื้อจัดจ้างฯ และการสรรหาหรอืเลื่อนระดับของพนักงาน  
(เอกสารประกอบ 1) 

O1 ผู้บริหารและบุคลากร
ขาดความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกฎระเบียบและ
หลักเกณฑ์ในการ
ด าเนินงานขององค์กร 

จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรเกี่ยวกับ
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ทีส่ าคญัในการ
ด าเนินงานขององค์กร 

สสปน. ได้มีการอบรม ส าหรับพนักงานท่ีเข้าใหม่และพนักงานท่ี
สนใจผ่านระบบออนไลน์แล้ว 2 ครั้ง 
ครั้งท่ี  1 จ านวน 25 คน (22 พ.ค. 63)  
ครั้งท่ี 2 จ านวน 32 คน (29 พ.ค. 63) 
(ภาคผนวก) 
โดยจะมีการอบรมและท า Workshop เพิม่อีกครั้ง ในเดือนสิงหาคม 
2563  

O2 โครงการตา่งๆ ที่ขอรับ
การสนับสนุน ไมม่ีความ
หลากหลาย อีกท้ัง
โครงการทีไ่ด้รับการ
สนับสนุนไมส่อดคล้องกับ

1. จัดตั้งคณะท างานกลั่นกรองโครงการ
ทั้งหมดร่วมกัน เพื่อพิจารณาโครงการ
ที่เช่ือมโยงต่อยุทธศาสตร์และภารกิจ
ของ สสปน. 

2. จัดล าดับความส าคัญของโครงการที่
ขอรับการสนับสนุน 

การกลั่นกรองโครงการด าเนินงานโดยผู้บริหารของ  สสปน.และ มี
การแต่งตั้งในรูปแบบคณะกรรมการ 
(เอกสารประกอบ 2) 
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ภารกิจและยุทธศาสตร์
ขององค์กร 

O3 การก าหนดขอบเขต
ข้อก าหนดการจัดซื้อจัด
จ้าง (TOR) เอื้อประโยชน์
ต่อผู้รับจา้งเพียงรายได้
รายหนึ่ง รวมไปถึงเอื้อ
ประโยชน์ต่อการตรวจรับ
งานของผู้รับจ้าง 

1. ก าหนดหลักเกณฑเ์กี่ยวกับการให้
คะแนนด้านเทคนิคในชัดเจนและ
ประกาศลงในข้อก าหนดการจดัซือ้จัด
จ้าง TOR  

 
 
 
2. โครงการหรือการจดัซื้อจัดจา้งที่ใช้

งบประมาณไม่สูง เปิดโอกาสใหผู้้รบั
จ้างรายใหม่เข้ามามสี่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

1.อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยส่วนงานพัสดุมีแผนในการด าเนินการใน
ลักษณะการท าเป็น Workshop เพื่อจัดแบ่งประเภทการจดัซื้อจัด
จ้าง และหารือร่วมกันกับผู้ปฏิบัตงิานเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาด้านเทคนิคใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสจึงไม่สามารถจดัท า Workshop 
ได ้
 
2.อยู่ระหว่างจัดท าและน าเสนอผูบ้ริหารเพื่อประกาศเป็นนโยบาย/
มาตรการส าหรับการจัดซื้อจดัจ้างของส านักงาน 
 

F1 งบประมาณไมส่อดคล้อง
กับโครงการทีไ่ด้รับการ
สนับสนุน 

ก าหนดให้มีการจัดท าหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาและเงื่อนไขในการให้การ
สนับสนุนให้ครอบคลมุและสอดคล้องกับ
การให้บริการ เพื่อเป็นมาตราฐานและลด
การใช้ดุลพินิจในการให้การสนับสนุน 

ด าเนินการแล้ว 
ในปีงบประมาณ 2563 มีการจัดท าคู่มือการให้การสนับสนุนงาน
ภายในอุตสาหกรรมไมซ์ จ านวน 3 คู่มือ เผยแพร่บนเว็บไซด์ของ
ส านักงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี ้
https://www.businesseventsthailand.com/files/solutio

n-guide/คูม้ือการขอรบัการสนบัสนนุ 

 
https://www.businesseventsthailand.com/uploads/im

age_file/file/คูม่ือการสนบัสนนุการประมลูสทิธก์ารประชมุ

นานาชาต ิ

https://www.businesseventsthailand.com/uploads/im

age_file/file/คูม่ือสนบัสนนุการทอ่งเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 

C1 การใช้ช่องว่างของ
ระเบียบ หลักเกณฑ์  
ในการด าเนินงาน 

1. จัดตั้งคณะท างานหรือคณะกรรมการ
ในการก ากับดูแล พิจารณาปรับปรุง
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

2. จัดท ามาตราหรือแนวปฏิบัติน ามา
รองรับระเบียบ หลักเกณฑ์ในการ
ด าเนินงาน เพื่อเป็นการปดิช่องว่าง
ของกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์นั้น 
รวมไปถึงเป็นการลดการใช้ดลุพินิจ
ของผู้บริหาร 

อยู่ระหว่าด าเนินการ เนื่องจากสถานการณโ์ควิดจึงท าให้พนักงาน
ท างานอยู่กับจึงยังไม่มีการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ โดยคาดว่าจะ
เริ่มด าเนินการในเดือนสิงหาคม 2563  
 

https://www.businesseventsthailand.com/files/solution-guide/คู้มือการขอรับการสนับสนุน
https://www.businesseventsthailand.com/files/solution-guide/คู้มือการขอรับการสนับสนุน
https://www.businesseventsthailand.com/uploads/image_file/file/200707-file-rykjxPmLO.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/uploads/image_file/file/200707-file-rykjxPmLO.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/uploads/image_file/file/200707-file-rykjxPmLO.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/uploads/image_file/file/200707-file-ezqqkqQ3M.pdf
https://www.businesseventsthailand.com/uploads/image_file/file/200707-file-ezqqkqQ3M.pdf
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C2 บุคลากรและผู้บรหิารไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบ 
หลักเกณฑ์ขององค์กรโดย
ให้เหตุผลในการไม่ทราบ
หรือไมเ่ข้าใจใน
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์
นั้น 

1. สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของ
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ให้กับบุคลากร 
ผู้บริหาร ในทุกระดับ 

2. จัดท าคู่มือธรรมาภิบาล เพื่อให้
บุคลากร ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานได้อย่างชัดเจน 

1.มีการจัดอบรมให้กับพนักงานเขา้ใหม่และผู้สนใจแล้ว 2 ครั้ง (ตาม 
O1) และมีแผนจัดอบรมและท า Workshop ร่วมกันท้ังหมด ใน
เดือนสิงหาคม 2563 ที่จะถึงนี้ 

(ภาคผนวก) 
2.ได้จัดท า “ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมการจดัประชุมและ

นิทรรศการ ว่าด้วยหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563” ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการส่งเสริมก ารจัดประชุมและ
นิทรรศการ ในการประชุมครั้งท่ี 11/2562 เมื่อวันท่ี 26 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 และประกาศมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 29 
มกราคม 2563  เผยแพร่บนเว็บไซด์ของส านักงานเรียบร้อยแล้ว 
https://www.businesseventsthailand.com/uploads/i

mage_file/file/ขอ้บงัคบั สสปน. วา่ดว้ยหลกัธรรมาภิบาล  

 
ภาคผนวก  
ภาพประกอบการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรเกี่ยวกับกฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ที่ส าคัญในการด าเนินงานขององค์กร ผ่านการประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom) ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 
อบรมครั้งที่ 1 
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