การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
รอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
1. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) หรือ สสปน. ได้ดำเนินกำรจัดกำร
ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจำปี โดยมีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) ประจำปี พ.ศ. 2565
โดยให้เจ้ำหน้ำที่ของ สสปน. ระดมควำมคิดเห็นเพื่อในกำรกำหนดประเด็นควำมเสี่ ยงทำงกำรทุจริ ตและ
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (conflict of Interest) ที่อำจจะเกิดขึ้นได้ในหน่วยงำนของ สสปน. โดยมีกำร
พิจำรณำทั้งระดับของโอกำสที่อำจเกิดขึ้น และระดับของผลกระทบเมื่อเกิดขึ้น โดยใช้หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
และให้คะแนนระดับตำมแผนภูมิควำมเสี่ยง COSO ERM เพื่อให้ทรำบถึงปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับกำรจัดกำร
ก่อนหลัง และสำมำรถตัดสินใจวำงแผนบริหำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสม และจำกกำรระดมควำมคิดเห็น
ดังกล่ำว ได้ทำกำรสรุปผลกำรประเมินควำมเสี่ยงทำงกำรทุจริตขององค์กร โดยมีผลกำรระบุควำมเสี่ยงทำงกำร
ทุจริตและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ได้ดังนี้
ประเภทความเสี่ยง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (A)

เหตุการณ์ความเสี่ยง
A1 กำรกำหนด TOR เอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้ำง และให้ผู้รับจ้ำงเป็นผู้หำคู่
เทียบอื่น ๆ มำยื่นเสนองำน
A2 กำรตรวจรับงำนโดยที่งำนไม่ได้คุณภำพเท่ำที่กำหนด

ด้านการใช้ทรัพยากรองค์กร (B)

B1 กำรเลี้ยงรับรองและกำรมอบของที่ระลึกแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับงำน
B2 มีกำรใช้เวลำงำนไปทำเรื่องส่วนตัว
B3 กำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนต่ำงประเทศ โดยที่ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์
ของสำนักงำน ได้ผลงำนไม่สอดคล้องกับเป้ำหมำยของ สสปน.
B4 นำวัสดุและอุปกรณ์ของสำนักงำนไปใช้ส่วนตัว
B5 มีกำรเบิกจ่ำยที่เป็นเท็จ

ประเภทความเสี่ยง
ด้านการเรียกรับผลประโยชน์ (C)
ด้านการบริหารงาน (D)

เหตุการณ์ความเสี่ยง
C1 กำรเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับกำรปฏิบัติหน้ำที่
D1 ผู้บริหำรใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตอำนำจและแทรกแซงกำรดำเนินงำน
D2 กำรประเมินผลปฏิบัติงำนของพนักงำนที่ไม่เที่ยงธรรม

2. การประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตและความขัดกันทางผลประโยชน์
เมื่อได้กำหนดประเด็นหรือปัจจัยเสี่ยงแล้ว ได้นำมำให้คะแนนในแต่ละควำมเสี่ยงตำมที่ได้กำหนดไว้
ทั้งระดับโอกำสที่จ ะเกิดขึ้น และระดับ ควำมรุนแรงของผลกระทบ แล้วจึงทำกำรจัดลำดับควำมเสี่ย งโดย
คำนวณจำกระดับควำมเสี่ยง (Risk Exposure) ซึ่งเท่ำกับผลคูณของคะแนนระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดกับควำม
เสียหำยจำกผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยกำหนดลงในแผนภูมิควำมเสี่ยงซึ่งจะทำให้สำมำรถลำดับควำมสำคัญ
ของควำมเสี่ยงและเพื่อให้ได้เห็นภำพรวมของกำรกระจำยตัวของควำมเสี่ยงกำรทุจริตทั้งหมดได้ดังนี้
เหตุการณ์ความเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

A1 กำรกำหนด TOR เอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้ำง และให้ผู้รับจ้ำง
เป็นผู้หำคู่เทียบอื่น ๆ มำยื่นเสนองำน

3

4

A2 กำรตรวจรับงำนโดยที่งำนไม่ได้คุณภำพเท่ำที่กำหนด

3

4

B1 กำรเลี้ยงรับรองและกำรมอบของที่ระลึกแก่บุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้องกับงำน

4

3

B2 มีกำรใช้เวลำงำนไปทำเรื่องส่วนตัว

3

3

B3 กำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนต่ำงประเทศ โดยที่ไม่คำนึงถึง
ผลประโยชน์ของสำนักงำน ได้ผลงำนไม่สอดคล้องกับ
เป้ำหมำยของ สสปน.

3

3

B4 นำวัสดุและอุปกรณ์ของสำนักงำนไปใช้ส่วนตัว

3

3

B5 มีกำรเบิกจ่ำยที่เป็นเท็จ

3

4

C1 กำรเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับกำรปฏิบัติหน้ำที่

4

3

D1 ผู้บริหำรใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตอำนำจและแทรกแซงกำร
ดำเนินงำน

4

4

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x ผลกระทบ)
12
ระดับความเสี่ยงสูง
12
ระดับความเสี่ยงสูง
12
ระดับความเสี่ยงสูง
9
ระดับความเสี่ยงปานกลาง
9
ระดับความเสี่ยงปานกลาง
9
ระดับความเสี่ยงปานกลาง
12
ระดับความเสี่ยงสูง
12
ระดับความเสี่ยงสูง
16
ระดับความเสี่ยงสูง

เหตุการณ์ความเสี่ยง
D2 กำรประเมินผลปฏิบัติงำนของพนักงำนที่ไม่เที่ยงธรรม

โอกาส

ผลกระทบ

4

4

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส x ผลกระทบ)
16
ระดับความเสี่ยงสูง

3. รายงานผลการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลกำรดำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจจะก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงำนนั้น
สสปน. ได้ ด ำเนิ น กำรเพื่ อ จั ด กำรควำมเสี่ ย งในแต่ ล ะปั จ จั ย ที่ อ ำจจะเกิ ด ขึ้ น โดยให้ ผ่ ำ ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งด ำเนิ น กำร โดยผลกำรด ำ เนิ น กำรเพื่ อ จั ด กำรควำมเสี่ ย ง
กำรทุจริต ปีงบประมำณ 2565 สำมำรถสรุปผลกำรดำเนินกำรได้ ดังนี้
ประเด็น
เหตุการณ์
มาตรการป้องกัน
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
1 ด้านการจัดซื้อจัด A1 กำรกำหนด TOR 1. จัดทำ/ทบทวน
จ้าง (A)
เอื้อประโยชน์กับผู้
มำตรกำรส่งเสริม
รับจ้ำง และให้ผู้รับ
ควำมโปร่งใสในกำร
จ้ำงเป็นผู้หำคู่
จัดซื้อจัดจ้ำง
เทียบอื่น ๆ มำยื่น 2. กำหนดให้มี
เสนองำน
คณะกรรมกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงจำกหลำย
หน่วยงำนภำยใน สส
ปน.

ผลการดาเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
1. เผยแพร่มำตรกำรส่งเสริมควำม 1) สสปน. ได้มกี ำรทบทวนมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อ
โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำน
จัดจ้ำง ประจำปี 2565 และเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์หลักของ
ช่องทำงต่ำง ๆ ของ สสปน.
สสปน.
2. จัดตั้งคณะกรรมกำรจัดซื้อ
https://www.businesseventsthailand.com/th/aboutจัดจ้ำงจำกหลำยหน่วยงำนเมื่อ
us/good-governance-measures
ทำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
2) สสปน. ได้เผยแพร่ พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง และบทลงโทษเกี่ยวกับด้ำน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กรณีเอื้อประโยชน์ ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์หลักของ
สสปน.
https://www.businesseventsthailand.com/files/relatedlaws/4.pdf
3) สสปน. ได้มีกำรดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำก
หลำยหน่วยงำนภำยใน สสปน. เมื่อมีกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดย ผอ. สสปน. ได้กำหนดเป็นนโยบำยกำรบริหำรไว้
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ประเด็น
ความเสี่ยง

เหตุการณ์
ความเสี่ยง

A2 กำรตรวจรับงำน
โดยที่งำนไม่ได้
คุณภำพเท่ำที่
กำหนด

มาตรการป้องกัน
ความเสี่ยง

ผลการดาเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
4) สสปน. มีกำรตรวจสอบ TOR ให้รัดกุมโดยผู้บังคับบัญชำ ก่อนทำ
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และมีกำรตรวจสอบอีกครั้งโดยผู้มีอำนำจ
อนุมัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อให้เป็นไปตำม พรบ. จัดซื้อจัดจ้ำงฯ
พ.ศ. 2560
1) หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีกำรดำเนินกำรตรวจสอบ ตำมแผนกำร
ตรวจสอบประจำปี รวมทั้ง 8 หน่วยงำน โดยในช่วง ต.ค. 64 – มี.ค.
65 ดำเนินกำรตรวจสอบแล้ว 4 หน่วยงำนเป็นไปตำมแผนกำร
ตรวจสอบ
1. จัดทำ/ทบทวน
1. เผยแพร่มำตรกำรส่งเสริมควำม 2) สสปน. ได้มีกำรทบทวนมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อ
มำตรกำรส่งเสริม
โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำน
จัดจ้ำง และเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์หลักของ สสปน.
ควำมโปร่งใสในกำร
ช่องทำงต่ำง ๆ ของ สสปน.
https://www.businesseventsthailand.com/th/aboutจัดซื้อจัดจ้ำง
2. จัดตั้งคณะกรรมกำรจัดซื้อจัด
us/good-governance-measures
2. กำหนดให้มี
จ้ำงจำกหลำยหน่วยงำนเมื่อทำ
สสปน. ได้มีกำรเผยแพร่ พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง และบทลงโทษเกี่ยวกับ
คณะกรรมกำรจัดซื้อ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กรณีตรวจรับงำนไม่มีคุณภำพ ผ่ำนช่องทำง
จัดจ้ำงจำกหลำย
เว็บไซต์หลักของ สสปน.
หน่วยงำนภำยใน สส
https://www.businesseventsthailand.com/files/relatedปน. รวมถึงกำรเข้ำมำ
laws/4.pdf
เป็นกรรมกำรตรวจรับ
งำน
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ประเด็น
ความเสี่ยง

เหตุการณ์
ความเสี่ยง

มาตรการป้องกัน
ความเสี่ยง

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
3)

4)

2 ด้านการใช้
ทรัพยากรองค์กร
(B)

B1 กำรเลี้ยงรับรอง 1. จัดทำ/ทบทวน
และกำรมอบของที่
มำตรกำรป้องกันกำร
ระลึกแก่บุคคลที่
ขัดกันแห่ง
ไม่เกี่ยวข้องกับงำน
ผลประโยชน์ส่วนรวม
และผลประโยชน์
ส่วนตัว
2. เผยแพร่มำตรกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริต

1. จัดทำ/ทบทวนมำตรกำรป้องกัน 1)
กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์
ส่วนรวมและผลประโยชน์
ส่วนตัว
2. เผยแพร่มำตรกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตผ่ำนช่องทำง 2)
ต่ำง ๆ ของ สสปน.

3)

ผลการดาเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
สสปน. ได้มีกำรดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับงำน
จำกหลำย ๆ ส่วนงำนภำยใน สสปน. โดย ผอ. สสปน. ได้กำหนด
เป็นนโยบำยกำรบริหำรไว้
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีกำรดำเนินกำรตรวจสอบ ตำมแผนกำร
ตรวจสอบประจำปี รวมทั้ง 8 หน่วยงำน โดยในช่วง ต.ค. 64 – มี.ค.
65 ดำเนินกำรตรวจสอบแล้ว 4 หน่วยงำนเป็นไปตำมแผนกำร
ตรวจสอบ
สสปน. ได้มีกำรทบทวนมำตรกำรป้องกันกำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตัว และได้มีกำรเผยแพร่
มำตรกำรดังกล่ำวบนเว็บไซต์หลักของสำนักงำน สสปน.
https://www.businesseventsthailand.com/th/aboutus/good-governance-measures
สสปน. ได้มีกำรเผยแพร่ประมวลจริยธรรมของพนักงำนและ
บทลงโทษ ให้พนักงำนรับทรำบ ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์หลักของ
สสปน.
https://www.businesseventsthailand.com/th/aboutus/related-laws
สสปน. ได้มีกำรเผยแพร่ช่องทำงกำรจัดกำรร้องเรียนกำรทุจริต ให้
ทุกภำคส่วนร้องเรียนกำรทุจริตที่เบิกเลี้ยงเงินรับรองเป็นเท็จ หรือ

ประเด็น
ความเสี่ยง

เหตุการณ์
ความเสี่ยง

B2 มีกำรใช้เวลำงำน
ไปทำเรื่องส่วนตัว

มาตรการป้องกัน
ความเสี่ยง

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

เสริมสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต กิจกรรมเสริมสร้ำงและปลูกฝัง
กำรมีจิตใจอุทิศตนทำงำน จิตสำนึกภำยในองค์กรอย่ำงน้อย
เพื่อส่วนรวม เช่น กำรจัด 2 กิจกรรม
กิจกรรมเสริมสร้ำงและ
ปลูกฝังจิตสำนึก

ผลการดาเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
กำรมอบของที่ระลึกโดยไม่สุจริตผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์หลักของ
สสปน.
https://www.businesseventsthailand.com/th/complaint/c
orruption
สสปน. ได้มีกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงและปลูกฝังจิตสำนึกภำยใน
องค์กรจำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมหลักสูตร เสริมสร้ำงวัฒนธรรมสุจริตภำยในสำนักงำน เมื่อ
วันที่ 8 มีนำคม 2565 โดยมีผู้บริหำรและพนักงำนเข้ำร่วมทั้งสิ้น
142 คน
(เอกสารแนบที่ 1)
2. กิจกรรมหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรประเมินควำมเสี่ยงกำร
ทุจริตของสำนักงำน ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 19 โดยมีผู้บริหำร
และพนักงำนเข้ำร่วมทั้งสิ้น 114 คน
(เอกสารแนบที่ 2)
3. นอกเหนือจำกกิจกรรมทั้งสองข้ำงต้นแล้ว สสปน. ยังมีกำรทำ Roll
Up รณรงค์ในกิจกรรมต่ำงๆของ สำนักงำน รวมถึง Banner ผ่ำน
ช่องทำง Social Media เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของ สสปน. เกิดจิตสำนึก

ประเด็น
ความเสี่ยง

เหตุการณ์
ความเสี่ยง

มาตรการป้องกัน
ความเสี่ยง

B3 กำรเดินทำงไป
1. จัดทำ/ทบทวน
ปฏิบัติงำน
มำตรกำรป้องกันกำร
ต่ำงประเทศโดยที่
ขัดกันแห่ง
ไม่คำนึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ของ
และผลประโยชน์
สำนักงำนได้ผล
ส่วนตัว
งำนไม่สอดคล้อง 2. ผู้บังคับบัญชำมีกำร
กับเป้ำหมำยของ
ประเมินผลกำร
สสปน.
ปฏิบัติงำน

ผลการดาเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
ในกำรอุทิศงำนเพื่อส่วนรวม และสร้ำงวัฒนธรรมสุจริจภำยใน
หน่วยงำน
(เอกสารแนบที่ 3)
1. จัดทำ/ทบทวนมำตรกำรป้องกัน 1) สสปน. ได้มีกำรทบทวนมำตรกำรป้องกันกำรขัดกันแห่ง
กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตัว และเผยแพร่
ส่วนรวมและผลประโยชน์
มำตรกำรดังกล่ำวบนเว็บไซต์หลักของสำนักงำน สสปน.
ส่วนตัว
https://www.businesseventsthailand.com/th/about2. เผยแพร่ระเบียบ ว่ำด้วย
us/good-governance-measures
หลักเกณฑ์และวิธีกำร
2) สสปน. ได้มีกำรเผยแพร่ประมวลจริยธรรมของพนักงำน และ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
บทลงโทษ ให้พนักงำนรับทรำบผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์หลักของ
พนักงำนและลูกจ้ำง พ.ศ. 2561
สสปน.
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ของ สสปน.
https://www.businesseventsthailand.com/th/aboutus/related-laws
3) สสปน. ได้มีกำรเผยแพร่ช่องทำงให้มีกำรร้องเรียนหำกพบว่ำมีกำรใช้
งบประมำณของ สสปน. ไม่เกิดควำมคุ้มค่ำหรือไม่เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด ผ่ำนทำงเว็บไซต์หลัก และมีกำรป้องกัน
ผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน
https://www.businesseventsthailand.com/th/complaint/c
orruption
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ประเด็น
ความเสี่ยง

เหตุการณ์
ความเสี่ยง
B4 นำวัสดุและ
อุปกรณ์ของ
สำนักงำนไปใช้
ส่วนตัว

มาตรการป้องกัน
ผลการดาเนินการ
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ความเสี่ยง
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
1. จัดทำ/ทบทวนคู่มือกำร 1. จัดทำ/ทบทวนคู่มือกำรใช้
1) สสปน. ได้มีกำรทบทวนคู่มือกำรใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำน และ
ใช้ทรัพย์สินของ
ทรัพย์สินของหน่วยงำนและ
เผยแพร่คู่มือกำรใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำนให้รับทรำบทั่วกัน ผ่ำน
หน่วยงำนและเผยแพร่
เผยแพร่คู่มือกำรใช้ทรัพย์สินของ
ช่องทำงเว็บไซต์หลักของ สสปน.
คู่มือกำรใช้ทรัพย์สิน
หน่วยงำนให้รับทรำบทั่วกัน
2) สสปน. ได้มกี ำรเผยแพร่มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันแห่ง
ของหน่วยงำนให้
2. เผยแพร่คู่มือกำรใช้ทรัพย์สินของ
ผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตัว ผ่ำนช่องทำง
รับทรำบทั่วกัน
หน่วยงำนและเผยแพร่คู่มือกำร
เว็บไซต์หลักของ สสปน.
2. จัดทำ/ทบทวน
ใช้ทรัพย์สนิ ของหน่วยงำนให้
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy
มำตรกำรป้องกันกำร
รับทรำบทัว่ กันผ่ำนช่องทำงต่ำง
ขัดกันแห่ง
ๆ ของ
measures/047%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0
ผลประโยชน์ส่วนรวม
สสปน.
%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97
และผลประโยชน์
%E0%B8%B5%E0%B9%88%206-2562.pdf
ส่วนตัว
3. จัดทำ/ทบทวนมำตรกำรป้องกัน
3) สสปน. ได้มกี ำรเผยแพร่ช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริต ให้ทุก
กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์
ภำคส่วนร้องเรียนกำรทุจริตที่ เบิกเลี้ยงเงินรับรองเป็นเท็จ หรือ
ส่วนรวมและผลประโยชน์
กำรมอบของที่ระลึกโดยไม่สจุ ริตผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์หลักของ
ส่วนตัว
สสปน.
4. เผยแพร่มำตรกำรป้องกันกำร
https://www.businesseventsthailand.com/th/complai
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนรวม
nt/corruption
และผลประโยชน์ส่วนตัว ผ่ำน
ช่องทำงต่ำง ๆ ของ สสปน.

ประเด็น
ความเสี่ยง

เหตุการณ์
ความเสี่ยง
B5 มีกำรเบิกจ่ำยที่
เป็นเท็จ

1.

2.

3.

3 ด้านการเรียนรับ
ผลประโยชน์ (C)

C1 กำรเรียกรับ
1.
ผลประโยชน์เพื่อ
แลกกับกำรปฏิบัติ
หน้ำที่
2.

มาตรการป้องกัน
ความเสี่ยง
จัดทำ/ทบทวน
มำตรกำรป้องกันกำร
ขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนรวม
และผลประโยชน์
ส่วนตัว
เผยแพร่มำตรกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริต
กำหนดให้ฝ่ำยกำรเงิน
ตรวจสอบหลักฐำน
เอกสำรกำรเบิกให้
เป็นไปตำมระเบียบ
ปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด
จัดทำ/ทบทวน
มำตรกำรป้องกันกำร
รับสินบน
ส่งเสริมกำรดำเนินงำน
ผ่ำนช่องทำง

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
1. จัดทำ/ทบทวนมำตรกำรป้องกัน
กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์
ส่วนรวมและผลประโยชน์
ส่วนตัว
2. เผยแพร่มำตรกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตผ่ำนช่องทำง
ต่ำง ๆ ของ สสปน.

ผลการดาเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
1) สสปน. ได้มกี ำรเผยแพร่มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตัว ผ่ำนช่องทำง
เว็บไซต์หลักของ สสปน.
https://www.businesseventsthailand.com/files/policy
measures/047%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0
%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97
%E0%B8%B5%E0%B9%88%206-2562.pdf
2) สสปน. ได้มกี ำรเผยแพร่ช่องทำงให้ร้องเรียนกำรทุจริตหำก
พบว่ำมีกำรเบิกจ่ำยที่เป็นเท็จโดยตรงถึง ผอ. ของ สสปน.
ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์หลักของ สสปน.
https://www.businesseventsthailand.com/th/complai
nt/corruption

1. เผยแพร่มำตรกำรป้องกันกำรรับ 1) สสปน. ได้มีกำรเผยแพร่มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน ผ่ำน
สินบน ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ของ
ช่องทำงเว็บไซต์หลักของ สสปน.
สสปน.
https://www.businesseventsthailand.com/th/about2. มีระบบ E-Service ให้
us/good-governance-measures
ผู้รับบริกำรได้ใช้งำนผ่ำนเว็บไซต์

ประเด็น
ความเสี่ยง

4 ด้านการ
บริหารงาน (D)

เหตุการณ์
ความเสี่ยง

มาตรการป้องกัน
ความเสี่ยง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ช่องทำง E-service

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
หลักของ
สสปน.
3. มีช่องทำงกำรร้องเรียนกำร
ทุจริต โดยตรงถึง ผอ. ของ สส
ปน.

ผลการดาเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
2) สสปน. ได้มีกำรพัฒนำระบบงำน
E-Service ให้ผู้รับบริกำรได้ใช้งำนผ่ำนเว็บไซต์หลักของ สสปน.
https://www.businesseventsthailand.com/th/about-us/eservice
3) สสปน. ได้มีกำรเผยแพร่ช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริตหำกพบว่ำมี
กำรเรียกรับผลประโยชน์จำกเจ้ำหน้ำที่ สสปน. โดยตรงถึง ผอ. ของ
สสปน. ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์หลักของ สสปน.
https://www.businesseventsthailand.com/th/complaint/c
orruption

D1 ผู้บริหำรใช้ดุลพินิจ 1. มุ่งเน้นกำรสั่งงำนจำก 1. เผยแพร่มำตรกำรตรวจสอบกำร 1) สสปน. ได้มีกำรเผยแพร่มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ ผ่ำน
เกินขอบเขต
ผู้บังคับบัญชำเป็นลำย
ใช้ดุลพินิจ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ
ช่องทำงเว็บไซต์หลักของ สสปน.
อำนำจและ
ลักษณ์อักษร
ของ
https://www.businesseventsthailand.com/th/aboutแทรกแซงกำร
2. จัดให้มีช่องทำงให้
สสปน.
us/good-governance-measures
ดำเนินงำน
เจ้ำหน้ำที่ร้องเรียนถึง 2. คำสัง่ มุ่งเน้นกำรสั่งกำรที่
2) สสปน. ได้มีกำรเผยแพร่ช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ร้องเรียน ตรงถึง ผอ.
ผู้บริหำรสูงสุด ในกรณี
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่เป็น
ของ สสปน. และสร้ำงควำมมั่นใจกับผู้ร้องเรียนที่จะได้รับคุ้มครอง
ที่มีกำรแทรกแซงงำน
ลำยลักษณ์อักษร
ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์หลักของ สสปน.
https://www.businesseventsthailand.com/th/complaint/c
orruption

ประเด็น
ความเสี่ยง

เหตุการณ์
ความเสี่ยง

มาตรการป้องกัน
ผลการดาเนินการ
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ความเสี่ยง
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
3. จัดทำ/ทบทวน
มำตรกำรตรวจสอบ
กำรใช้ดุลพินิจ
D2 กำรประเมินผล
กำหนด KPI พนักงำนที่ใช้ 1. คำสั่ง ให้ยึดถือปฏิบัติตำม
1) ในกำรประชุมชองคณะผู้บริหำร ของ สสปน. ได้มีมติให้ทุก
ปฏิบัติงำนของ
สำหรับกำรประเมินผลกำร
ระเบียบกำรประเมินผลกำร
หน่วยงำนยึดถือปฏิบัติตำมระเบียบ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
พนักงำนที่ไม่เที่ยง ปฏิบัติงำนที่ชัดเจน
ปฏิบัตงิ ำนของพนักงำนมำบังคับ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนและลูกจ้ำง พ.ศ. 2561
ธรรม
ใช้
อย่ำงเคร่งครัด
2. เผยแพร่ผลกำรพิจำรณำเลื่อน
2) สสปน. ได้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลของลักษณะงำน (Job Description)
ตำแหน่งให้ทรำบอย่ำงทั่วถึงผ่ำน
ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์หลักของ สสปน. และ ระบบ Intranet
ช่องทำงต่ำง ๆ ของ สสปน.
https://www.businesseventsthailand.com/th/about3. กำหนดเกณฑ์ให้ครอบคลุมทั้ง
us/join-our-team
ทักษะควำมสำมำรถ และ
3) สสปน. ได้มีกำรกำหนดเกณฑ์/คุณสมบัติของกำรแต่งตั้ง เลื่อนต่ำ
Mental Criteria (HR)
แหน่งทีช่ ัดเจน และเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์หลักของ สสปน.
และ ระบบ Intranet
https://www.businesseventsthailand.com/th/aboutus/human-resource-management-plan
4) สสปน. ได้มีกำรเผยแพร่ผลกำรพิจำรณำเลื่อนตำแหน่งให้ทรำบอย่ำง
ทั่วถึงผ่ำนระบบ Intranet

ประเด็น
ความเสี่ยง

เหตุการณ์
ความเสี่ยง

มาตรการป้องกัน
ความเสี่ยง

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

ผลการดาเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
5) สสปน. ได้มีกำรกำหนดเกณฑ์ให้ครอบคลุมทั้งทักษะควำมสำมำรถ
และ Mental Criteria (HR)

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
สสปน. ได้มีกำรจัด กิจ กรรม เสริมสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต ภำยในสำนักงำน ภำยใต้กิจกรรมสั ม พั นธ์
ประจำปี 2565 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นำยจิรุตถ์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ ผู้อำนวยกำร สสปน. เป็น
ประธำนเปิดงำน ในกำรจัดงำนกิจกรรมสัมพันธ์นี้ ผอ.สสปน. ได้ เน้นย้ำกำรทำงำนของผู้บริหำร และพนักงำน
ให้ทำงำนร่วมกันด้วยควำมสำมัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มุ่งเน้นให้ควำมสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนรวม และ
ผลประโยชน์ของประเทศ อีกทั้งได้ให้ผู้บริหำรและพนักงำนของ สสปน. มุ่งปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
ด้วยควำมโปร่งใส และสร้ำง สสปน. ให้องค์กรคุณธรรม มีวัฒนธรรมสุจริต

เอกสารแนบ 2
วันที่ 19 เมษำยน 2565 สสปน. ได้จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตของ
สำนักงำน ประจำปี 2565 พร้อมวำงแผนมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต โดยนำยจิรุตถ์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ
ผู้อำนวยกำร สสปน. ได้มอบนโยบำยโดยเน้นย้ำกำรบริหำรงำนโดยเจตจำนงสุจริต ให้พนักงำนปฏิบัติงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
กำรประชุมครั้งนี้มีคณะผู้บริหำร พร้อมพนักงำน สสปน. เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร พร้อมวำงแผน
มำตรกำรป้องกันกำรทุ จริต เพื่อให้แต่ละฝ่ำยได้ร่วมเสนอแนะ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรดำเนินกำร
วำงแผนและจั ดทำข้ อมูล เพื่อเตรี ย มควำมพร้ อมส ำหรั บกำรประเมินฯ ให้ เป็นไปตำมขั้ นตอนและบรรลุ
เป้ำหมำยตัวชี้วัดที่กำหนด

นำยจิรุตถ์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ ผู้อำนวยกำร สสปน. ได้อันเชิ ญพระรำชดำรัส พระบำทสมเด็จพระบรมชน
กำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร มอบให้แก่พนักงำน สสปน. ดังนี้
'สามัคคีนี้ก็คือ การเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุก
วิถีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการ
เห็ น อกเห็ น ใจซึ่ ง กั น และกั น และทํ า งานด้ ว ยการ
ซื่อสัตย์สุจริต ต้องส่งเสริมงานของกันและกัน และไม่
ทํ า ลายงานของกั น และกั น มี เ รื่ อ งอะไรให้ ไ ด้ พู ด
ปรองดองกัน อย่าเรื่องใครเรื่องมัน และงานก็ทํางาน
อย่างตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม”.
โดยคณะผู้บริหำรและพนักงำน ต่ำงน้อมรำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ อย่ำงหำที่สุดมิได้

เอกสารแนบ 3
สสปน. ยังมีกำรทำ Roll Up รณรงค์ในกิจกรรมต่ำงๆของ สำนักงำน รวมถึง Banner ผ่ำนช่องทำง Social
Media เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของ สสปน. เกิดจิตสำนึกในกำรอุทิศงำนเพื่อส่วนรวม และสร้ำงวัฒนธรรมสุจริจ
ภำยในหน่วยงำน

Banner ผ่ำนช่องทำง Social Media

