การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
ประจาปี พ.ศ. 2565
การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรือ สสปน. ได้ดำเนินกำรจัดกำร
ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจำปี โดยมีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) ประจำปี พ.ศ. 2565
โดยให้พนักงำนร่วมกันระดมควำมคิดเห็นเพื่อในกำรกำหนดประเด็นควำมเสี่ยงทำงกำรทุจริตและควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ (conflict of Interest) ที่อำจจะเกิดขึ้นได้ในหน่วยงำนของ สสปน. โดยมีกำรพิจำรณำทั้ง
ระดับของโอกำสที่อำจเกิดขึ้น และระดับของผลกระทบเมื่อเกิดขึ้น โดยใช้หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำและให้
คะแนนระดับตำมแผนภูมิควำมเสี่ยงตำมแนวคิดของ COSO ERM เพื่อให้ทรำบถึงปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับกำร
จั ด กำรก่ อ นหลั ง และสำมำรถตั ด สิ น ใจวำงแผนบริห ำรควำมเสี่ ย งได้ อ ย่ ำ งเหมำะสม และจำกกำรระดม
ควำมคิดเห็นดังกล่ำว ได้ทำกำรสรุปผลกำรประเมินควำมเสี่ยงทำงกำรทุจริตของ สสปน. โดยมีผลกำรระบุ
ควำมเสี่ยงทำงกำรทุจริตและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ได้ดังนี้
ประเภทความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยง

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
(A)

A1 กำรกำหนด TOR เอื้อประโยชน์กับ
ผู้รับจ้ำง และให้ผู้รับจ้ำงเป็นผู้หำคู่เทียบ
อื่น ๆ มำยื่นเสนองำน
A2 กำรตรวจรับงำนโดยที่งำนไม่ได้คุณภำพ
เท่ำที่กำหนด
B1 กำรเลี้ยงรับรองและกำรมอบของที่
ระลึกแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับงำน

ด้านการใช้ทรัพยากรองค์กร
(B)

B2 มีกำรใช้เวลำงำนไปทำเรื่องส่วนตัว

โอกาส

ผลกระทบ

3

4

3

4

4

3

3

3

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x ผลกระทบ)

12
ระดับควำมเสี่ยงสูง
12
ระดับควำมเสี่ยงสูง
12
ระดับควำมเสี่ยงสูง
9
ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง

ประเภทความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

3

3

3

3

3

4

4

3

4

4

4

4

B3 กำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนต่ำงประเทศ
โดยที่ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของ
สำนักงำน ได้ผลงำนไม่สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยของ สสปน.
B4 นำวัสดุและอุปกรณ์ของสำนักงำนไปใช้
ส่วนตัว
B5 มีกำรเบิกจ่ำยที่เป็นเท็จ
ด้านการเรียกรับผลประโยชน์ C1 กำรเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับ
(C)
กำรปฏิบัติหน้ำที่
ด้านการบริหารงาน
D1 ผู้บริหำรใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตอำนำจ
(D)
และแทรกแซงกำรดำเนินงำน
D2 กำรประเมินผลปฏิบัติงำนของพนักงำน
ทีไ่ ม่เที่ยงธรรม

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x ผลกระทบ)

9
ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง
9
ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง
12
ระดับควำมเสี่ยงสูง
12
ระดับควำมเสี่ยงสูง
16
ระดับควำมเสี่ยงสูง
16
ระดับควำมเสี่ยงสูง

การประเมินระดับความเสี่ยง
เมื่อได้กำหนดประเด็นหรือปัจจัยเสี่ยงแล้ว ได้นำมำให้คะแนนในแต่ละควำมเสี่ยงตำมที่กำหนดไว้แล้ว
ทำกำรจัดลำดับควำมเสี่ยงโดยคำนวณจำกระดับควำมเสี่ยง (Risk Exposure) ซึ่งเท่ำกับผลคูณของคะแนน
ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดกับผลกระทบควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้น โดยกำหนดลงในแผนภูมิควำมเสี่ยงซึ่งจะทำให้
สำมำรถลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยงและเพื่อให้ได้เห็นภำพรวมของกำรกระจำยตัวของควำมเสี่ยงทั้งหมด
ดังนี้
ระดับความเสี่ยง

โอกาส
น้อยมาก (1)

น้อย (2)

ปานกลาง (3)

สูง (4)

สูง (4)

A1 , A2 , B5

D1 , D2

ปานกลาง (3)

B2 , B3 , B4

B1,C1

ผลกระทบ

สูงมาก (5)

น้อย (2)
น้อยมาก (1)

สูงมาก (5)

ระดับ ของควำมเสี่ ย ง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริห ำรควำมเสี่ ยง โดย
พิจำรณำ จำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า

ค่าคะแนน
17 – 25
10 – 16
4–9
1–3

การแสดงสีสัญลักษณ์
สีแดง
สีสม้
สีเหลือง
สีเขียว

การบริหารจัดการความเสี่ยง
จำกประเด็นหรือปัจจัยเสี่ยงกำรทุจริตที่ระบุได้ สสปน. ได้กำหนดแนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ตำมลำดับของควำมเสี่ยงได้ดังนี้
ระดับความเสี่ยง

แถบสี

ต่า

เขียว

ปานกลาง

เหลือง

สูง

ส้ม

สูงมาก

แดง

ความหมาย
ระดับที่ยอมรับได้ หมายถึง
ความเสี่ยงที่อยู่ภายในระดับที่ต้องการหรือยอมรับได้ โดยไม่
ต้องมีการดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือความรุนแรงที่
อาจเกิดขึ้น แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับ
ผลที่จะเกิดขึ้น
ระดับที่พอยอมรับได้ หมายถึง
ควรมีการดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือ
ความรุนแรงของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดาเนินงานบางส่วนของ
กิจกรรมหรือโครงการที่นาไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ หมายถึง
การจัดการควรทาการการโอนหรือการกระจายความรับผิดชอบ
ให้กับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่สามารถรับเอาไว้เองได้
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ หมายถึง
การหยุดหรือการดาเนินการ กิจกรรม หรือโครงการ
เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

มาตรการและการดาเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จำกกำรจัดระดับของควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่ระบุได้ นำมำกำหนดมำตรกำรและกำรดำเนินงำนในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต เพื่อป้องกันกำรทุจริต ได้ดังนี้
ประเด็น
ความเสี่ยง
1 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (A)

เหตุการณ์ความเสี่ยง
A1 กำรกำหนด TOR เอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้ำง
และให้ผรู้ ับจ้ำงเป็นผู้หำคูเ่ ทียบอื่น ๆ มำยื่น
เสนองำน

ระดับ
ความเสี่ยง
สูง

มาตรการ
1. จัดทำ/ทบทวนมำตรกำรส่งเสริมควำม 1)
โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
2. กำหนดให้มีคณะกรรมกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงจำกหลำยหน่วยงำน ภำยใน
สสปน.
2)

3)

4)

5)
A2 กำรตรวจรับงำนโดยที่งำนไม่ได้คุณภำพเท่ำที่
กำหนด

สูง

1. จัดทำ/ทบทวนมำตรกำรส่งเสริมควำม 1)
โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

การดาเนินงาน
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
มีกำรทบทวนมำตรกำรส่งเสริมควำม
โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และ
เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์หลักของ
สสปน.
เผยแพร่ พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง และ
บทลงโทษเกี่ยวกับด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
กรณีเอื้อประโยชน์
จัดตั้งคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำก
หลำยหน่วยงำนภำยใน สสปน. เมือ่ มี
กำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
มีกำรตรวจสอบ TOR ให้รัดกุมโดย
ผู้บังคับบัญชำ ก่อนทำกระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีกำร
ดำเนินกำรตรวจสอบ
มีกำรทบทวนมำตรกำรส่งเสริมควำม
โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และ

ประเด็น
ความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยง

มาตรการ
2. กำหนดให้มีคณะกรรมกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงจำกหลำยหน่วยงำน ภำยใน
สสปน. รวมถึงกำรเข้ำมำเป็นกรรมกำร 2)
ตรวจรับงำน
3)
4)

2 ด้านการใช้ทรัพยากรองค์กร (B)

B1 กำรเลี้ยงรับรอง และกำรมอบของที่ระลึกแก่
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับงำน

สูง

1. จัดทำ/ทบทวนมำตรกำรป้องกันกำร
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ผลประโยชน์ส่วนตัว
2. เผยแพร่มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริต

1)

2)
3)

การดาเนินงาน
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์หลักของ
สสปน.
เผยแพร่ พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง และ
บทลงโทษเกี่ยวกับด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
กรณีตรวจรับงำนไม่มคี ุณภำพ
จัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับงำน จำก
หลำย ๆ ส่วนงำนภำยใน สสปน.
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีกำร
ดำเนินกำรตรวจสอบ
จัดทำ/ทบทวนมำตรกำรป้องกันกำร
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ผลประโยชน์ส่วนตัว และเผยแพร่
มำตรกำรดังกล่ำวบนเว็บไซต์หลักของ
สำนักงำน สสปน.
เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของพนักงำน
และบทลงโทษ ให้พนักงำนรับทรำบ
เผยแพร่ช่องทำงกำรจัดกำรร้องเรียน
กำรทุจริต ให้ทุกภำคส่วนร้องเรียนกำร
ทุจริตที่เบิกเลี้ยงเงินรับรองเป็นเท็จ
หรือกำรมอบของที่ระลึกโดยไม่สุจริต

ประเด็น
ความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยง

B2 มีกำรใช้เวลำงำนไปทำเรื่องส่วนตัว

ปำนกลำง

B3 กำรเดินทำงไปปฏิบตั ิงำนต่ำงประเทศโดยที่ไม่
คำนึงถึงผลประโยชน์ของสำนักงำนได้ผลงำน
ไม่สอดคล้องกับเป้ำหมำยของ สสปน.

ปำนกลำง

การดาเนินงาน
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
4) หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีกำร
ดำเนินกำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงิน
เลี้ยงรับรอง
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต กำรมีจติ ใจอุทิศ กิจกรรมเสริมสร้ำงและปลูกฝังจิตสำนึก
ตนทำงำนเพื่อส่วนรวม เช่น กำรจัดกิจกรรม ภำยในองค์กรอย่ำงน้อย 2 กิจกรรม
เสริมสร้ำงและปลูกฝังจิตสำนึก
1. จัดทำ/ทบทวนมำตรกำรป้องกันกำร
1) จัดทำ/ทบทวนมำตรกำรป้องกันกำร
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ผลประโยชน์ส่วนตัว
ผลประโยชน์ส่วนตัว และเผยแพร่
2. ผู้บังคับบัญชำมีกำรประเมินผลกำร
มำตรกำรดังกล่ำวบนเว็บไซต์หลักของ
ปฏิบัติงำน
สำนักงำน สสปน.
2) เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของพนักงำน
และบทลงโทษ ให้พนักงำนรับทรำบ
3) จัดให้มีช่องทำงให้มีกำรร้องเรียนหำก
พบว่ำมีกำรใช้งบประมำณของ สสปน.
ไม่เกิดควำมคุม้ ค่ำหรือไม่เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด ผ่ำนทำงเว็บไซต์
หลัก และมีกำรป้องกันผลกระทบต่อผู้
ร้องเรียน
4) จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
พนักงำน
มาตรการ

ประเด็น
ความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยง
B4 นำวัสดุและอุปกรณ์ของสำนักงำนไปใช้
ส่วนตัว

ระดับ
ความเสี่ยง
ปำนกลำง

มาตรการ
1. จัดทำ/ทบทวนคู่มือกำรใช้ทรัพย์สินของ 1)
หน่วยงำนและเผยแพร่คู่มือกำรใช้
ทรัพย์สินของหน่วยงำนให้รับทรำบทั่วกัน 2)
2. จัดทำ/ทบทวนมำตรกำรป้องกันกำร
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ผลประโยชน์ส่วนตัว
3)

4)
5)

B5 มีกำรเบิกจ่ำยที่เป็นเท็จ

สูง

1. จัดทำ/ทบทวนมำตรกำรป้องกันกำร
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ผลประโยชน์ส่วนตัว
2. เผยแพร่มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริต

1.

2.

การดาเนินงาน
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
มีกำรจัดทำ/ทบทวนคู่มือกำรใช้
ทรัพย์สินของหน่วยงำน
มีกำรเผยแพร่คมู่ ือกำรใช้ทรัพย์สินของ
หน่วยงำนให้รับทรำบทั่วกัน ผ่ำน
ช่องทำงสื่อสำรต่ำง ๆ เช่น เว็บไซต์หลัก
ของ สสปน.
เผยแพร่มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์
ส่วนตัว
เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของพนักงำน
ให้พนักงำนรับทรำบ และบทลงโทษ
เผยแพร่ช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริต
ให้ทุกภำคส่วนร้องเรียนกำรทุจริตที่
เบิกเลี้ยงเงินรับรองเป็นเท็จ หรือกำร
มอบของที่ระลึกโดยไม่สุจริต
เผยแพร่มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์
ส่วนตัว
เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของพนักงำน
ให้พนักงำนรับทรำบ และบทลงโทษ

ประเด็น
ความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับ
ความเสี่ยง

มาตรการ
3. กำหนดให้ฝ่ำยกำรเงิน ตรวจสอบ
หลักฐำนเอกสำรกำรเบิกให้เป็นไปตำม
ระเบียบ ปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด

3.

4.
3 ด้านการเรียนรับผลประโยชน์ (C)

C1 กำรเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับ
กำรปฏิบัตหิ น้ำที่

สูง

1. จัดทำ/ทบทวนมำตรกำรป้องกันกำรรับ
สินบน
2. ส่งเสริมกำรดำเนินงำนผ่ำนช่องทำง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทำง E-service

1.
2.
3.
4.

4 ด้านการบริหารงาน (D)

D1 ผู้บริหำรใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตอำนำจและ
แทรกแซงกำรดำเนินงำน

สูง

1. มุ่งเน้นกำรสั่งงำนจำกผู้บังคับบัญชำเป็น 1)
ลำยลักษณ์อักษร
2. จัดให้มีช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ร้องเรียนถึง 2)
ผู้บริหำรสูงสุด ในกรณีที่มีกำรแทรกแซง
งำน
3)
3. จัดทำ/ทบทวนมำตรกำรตรวจสอบกำร
ใช้ดุลพินิจ

การดาเนินงาน
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
จัดให้มชี ่องทำงให้ร้องเรียนกำรทุจริต
หำกพบว่ำมีกำรเบิกจ่ำยที่เป็นเท็จ
โดยตรงถึง ผอ. สสปน.
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีกำร
ดำเนินกำรตรวจสอบ
มีกำรเผยแพร่มำตรกำรป้องกันกำรรับ
สินบน
เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของพนักงำน
ให้พนักงำนรับทรำบ และบทลงโทษ
พัฒนำระบบงำน E-Service ให้
ผู้รับบริกำรได้ใช้งำน
จัดให้มีช่องทำงให้ร้องเรียนกำรทุจริต
หำกพบว่ำมีกำรเรียกรับผลประโยชน์
จำกเจ้ำหน้ำที่ สสปน. โดยตรงถึง ผอ.
สสปน.
เผยแพร่มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้
ดุลพินิจ
มุ่งเน้นกำรสั่งงำนที่เกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนที่เป็นลำยลักษณ์อักษร
จัดให้มีช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ร้องเรียน
ตรงถึง ผอ. สสปน. และสร้ำงควำม
มั่นใจกับผู้ร้องเรียนที่จะได้รับคุ้มครอง

ประเด็น
ความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยง
D2 กำรประเมินผลปฏิบัติงำนของพนักงำนที่ไม่
เที่ยงธรรม

ระดับ
มาตรการ
ความเสี่ยง
สูง
กำหนด KPI พนักงำนที่ใช้สำหรับกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน

1)

2)

3)

4)
5)

6)

การดาเนินงาน
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
คำสั่ง ให้ยึดถือปฏิบตั ิตำมระเบียบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
มำบังคับใช้
สร้ำงควำมโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูล
ของลักษณะงำน (Job Description)
ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ เช่น
เว็บไซต์หลักของ สสปน. และ ระบบ
Intranet
คณะกรรมกำรคัดเลือกต้องยึดมั่นตำม
เกณฑ์/คุณสมบัติ และมองผลประโยชน์
ขององค์กรเป็นที่ตั้ง
กำหนดเกณฑ์/คุณสมบัติให้ชัดเจน
ประกำศกำรพิจำรณำเลื่อนตำแหน่งให้
ทรำบอย่ำงทั่วถึงผ่ำนช่องทำงสื่อสำร
ต่ำง ๆ ของ สสปน.
กำหนดเกณฑ์ให้ครอบคลุมทั้งทักษะ
ควำมสำมำรถ และ Mental Criteria
(HR)

