
 
 

การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจรติ  
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 
การระบุความเสี่ยง 

 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรือ สสปน. ได้ด ำเนินกำรจัดกำร
ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี โดยมีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) ประจ ำปี พ.ศ. 2564   
เมื่อวันที่ 8 มีนำคม พ.ศ. 2564 โดยให้พนักงำนระดมควำมคิดเห็นเพื่อในกำรก ำหนดประเด็นควำมเสี่ยง
ทำงกำรทุจริตและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (conflict of Interest) ที่อำจจะเกิดขึ้นได้ในหน่วยงำนของ 
สสปน. โดยมีกำรพิจำรณำทั้งระดับของโอกำสที่อำจเกิดขึ้นและระดับของผลกระทบเมื่อเกิดขึ้น โดยใช้
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำและให้คะแนนระดับตำมแผนภูมิควำมเสี่ยง COSO ERM เพื่อให้ทรำบถึงปัจจัยเสี่ยงใด
ควรได้รับกำรจัดกำรก่อนหลัง และสำมำรถตัดสินใจวำงแผนบริหำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม และจำกกำร
ระดมควำมคิดเห็นดังกล่ำว ได้ท ำกำรสรุปผลกำรประเมินควำมเสี่ยงทำงกำรทุจริตขององค์กร โดยมีผลกำรระบุ
ควำมเสี่ยงทำงกำรทุจริตและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ได้ดังนี ้

 
ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงอาจจะเกิดขึน้ 

ด้านการจัดซือ้จัดจ้าง (A) A1 ก ำหนด TOR เอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้ำงและอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด 

A2 ตั้งงบประมำณจัดซื้อจัดจ้ำงสูงกว่ำมูลค่ำงำน หรือแบ่งแยกจัดซื้อ
จัดจ้ำงโดยกำรแยกกิจกรรม  

ด้านการใช้ทรัพยากรองค์กร (B) B1 ใช้งบรับรองมำใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
B2 น ำวัสดุและอุปกรณ์ของส ำนักงำนไปใช้ส่วนตัว  
B3 ใช้เวลำงำนท ำเรื่องส่วนตัว 

ด้านรบัของขวัญ ของก านัล (C) C1 รับของขวัญไม่เหมำะสม หรือเกิน 3,000 บำท   
C2 น ำของขวัญ ของก ำนัลของหน่วยงำนไปใช้ส่วนตัว  

ด้านการบริหารงาน (D) D1 ผู้บริหำรใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตอ ำนำจและแทรกแซงกำร
ด ำเนินงำน 



ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงอาจจะเกิดขึน้ 
D2 ประเมินผลปฏิบัติงำนของพนักงำนไม่เที่ยงธรรม 
D3 รับพนักงำนไม่ตรงคุณสมบัติ ตำมต ำแหน่ง 

 
 

การประเมินระดับความเสี่ยง 
 

เมื่อได้ก ำหนดประเด็นหรือปัจจัยเสี่ยงแล้ว ได้น ำมำให้คะแนนในแต่ละควำมเสี่ยงตำมที่ก ำหนดไว้แล้ว
ท ำกำรจัดล ำดับควำมเสี่ยงโดยค ำนวณจำกระดับควำมเสี่ยง (Risk Exposure) ซึ่งเท่ำกับผลคูณของคะแนน
ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดกับผลกระทบควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้น โดยก ำหนดลงในแผนภูมิควำมเสี่ยงซึ่งจะท ำให้
สำมำรถล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงและเพื่อให้ได้เห็นภำพรวมของกำรกระจำยตัวของควำมเสี่ยงทั้งหมด
ดังนี้ 

 

ระดับความเสี่ยง 
โอกาส 

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

ผล
กร

ะท
บ 

สูงมาก (5)   A2   

สูง (4)      

ปานกลาง (3)   A1,C1 C2 , D1, D3 B1 

น้อย (2)   B3, D2,   

น้อยมาก (1)     B2 
 

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง  โดย

พิจำรณำ จำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหต ุ(โอกำส × ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี ้ 

 

ระดับความเสีย่ง ค่าคะแนน การแสดงสีสญัลักษณ์ 
สูงมำก 17 – 25     สีแดง 

สูง 10 – 16     สีส้ม 
ปำนกลำง 4 – 9     สีเหลือง 

ต่ ำ 1 – 3     สีเขียว 



 
การจัดการความเสี่ยง 

 
จำกประเด็นหรือปัจจัยเสี่ยงกำรทุจริตที่ระบุได้ สสปน. ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ตำมล ำดับของควำมเสี่ยงได้ดังนี ้
 

ระดับความเสีย่ง แถบสี ความหมาย 

ต่ า เขียว 

ระดับที่ยอมรบัได ้หมายถึง 
ความเสี่ยงที่อยู่ภายในระดับที่ต้องการหรือยอมรับได้ โดยไม่

ต้องมีการด าเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือความรุนแรงที่

อาจเกิดขึ้น แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับ

ผลที่จะเกิดขึ้น 

ปานกลาง เหลือง 

ระดับที่พอยอมรับได ้หมายถึง 
ควรมกีารด าเนินการเพ่ิมเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือ

ความรุนแรงของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการ

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการด าเนินงานบางส่วนของ

กิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ทีเ่ป็นความเสี่ยง  

สูง ส้ม 

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได ้หมายถึง 
การจัดการควรท าการการโอนหรือการกระจายความรับผิดชอบ

ให้กับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่

หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่สามารถรับเอาไว้เองได้ 

สูงมาก แดง 

ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได ้หมายถึง 
การหยุดหรือการด าเนินการ กิจกรรม หรือโครงการ          

เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

 
 
 

  



มาตรการการด าเนนิงานบริหารความเสี่ยง 
 

จำกกำรจัดระดับของควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่ระบุได้ น ำมำก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริต
ได้ดังนี้ 

 

ล าดับที่ 
ประเด็น 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้น 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

มาตรการป้องกัน
ความเสี่ยง 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ 

1 

กำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง 

A1 ก ำหนด TOR เอื้อ
ประโยชน์กับผู้รับจ้ำงและ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ด ำเนินงำน เนื่องจำก
ควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด 

ปำนกลำง ก ำหนดให้มี
คณะกรรมกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงจำกหลำย
หน่วยงำนภำยใน  
สสปน. 

จัดตั้ง
คณะกรรมกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
จำกหลำย
หน่วยงำนเมื่อ
ท ำกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง 

2 A2 ตั้งงบประมำณจัดซื้อจัด
จ้ำงสงูกว่ำมูลค่ำงำน หรือ
แบ่งแยกจัดซื้อจัดจ้ำงโดยกำร
แยกกิจกรรม  

สูง ก ำหนดให้มีกำร
ก ำหนดรำคำกลำงไว้
เป็นมำตรฐำน 

มีกำรก ำหนด
รำคำกลำงที่ได้
มำตรฐำนและ
เผยแพร่ให้กับ
ผู้สนใจรับทรำบ 

3 

กำรใช้ทรัพยำกร
องค์กร 

B1 ใช้งบรับรองมำใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

สูง เสริมสร้ำงวัฒนธรรม
ป้องกันกำรทุจริต เช่น 
กำรจัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงและปลูกฝัง
จิตส ำนึก 

กิจกรรม
เสริมสร้ำงและ
ปลูกฝังจิตส ำนึก
ภำยในองค์กร 
อย่ำงน้อย 2 
กิจกรรม 

4 B2 น ำวัสดุและอุปกรณ์ของ
ส ำนักงำนไปใช้สว่นตัว  

ปำนกลำง 

5 B3 ใช้เวลำงำนท ำเรื่อง
ส่วนตัว 

ปำนกลำง 

6 
รับของขวัญ  
ของก ำนัล 

C1 รับของขวัญไม่เหมำะสม 
หรือเกิน 3,000 บำท   

ปำนกลำง ก ำหนดให้มีนโยบำย 
No Gift Policy 

นโยบำย No 
Gift Policy 
ของ สสปน. 7 C2 น ำของขวัญ ของก ำนัล

ของหน่วยงำนไปใช้ส่วนตัว  
สูง 

8 

กำรบริหำรงำน 

D1 ผู้บริหำรใช้ดุลพินิจเกิน
ขอบเขตอ ำนำจและ
แทรกแซงกำรด ำเนินงำน 

สูง มุ่งเน้นกำรสั่งกำรเป็น
ลำยลักษณ์อักษร 

ค ำสั่งมุ่งเน้นกำร
สั่งกำรที่เกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนที่
เป็นลำยลักษณ์
อักษร 

9 D2 ประเมินผลปฏิบัติงำน
ของพนักงำนไม่เที่ยงธรรม 

ปำนกลำง ก ำหนด KPI พนักงำน
ที่ใช้ส ำหรับกำร

ค ำสั่ง ให้ยึดถือ
ปฏิบัติตำม



ล าดับที่ 
ประเด็น 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้น 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

มาตรการป้องกัน
ความเสี่ยง 

ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ 

ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจน 

ระเบียบกำร
ประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนมำ
บังคับใช ้

10 D3 รับพนักงำนไม่ตรง
คุณสมบัติตำมต ำแหน่ง 

สูง ก ำหนดให้กำร
พิจำรณำกำรรับ
คัดเลือกไปตำมที่
ระเบียบหรือข้อบังคับ
ก ำหนด 

ค ำสั่ง ให้ยึดถือ
ปฏิบัติตำม
ข้อบังคับหรือ
ระเบียบในกำร 
สรรหำ บรรจุ 
แต่งตั้งพนักงำน 

 
 


