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กลไกการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน 
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 มอบนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

 ก ากบัการด าเนินงาน  

 ใหค้วามเห็นชอบแผน 

 ติดตามความคืบหนา้ 

 จดัท าโครงสรา้งหรือรูปแบบการบริหารความเส่ียง  

 จดัท าแผนงานบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน  

 ก ากบัติดตามประเมินผล และรายงานผลอยา่งนอ้ยรายไตรมาส 

 ทบทวนประเด็นความเส่ียง/ความเพียงพอของมาตรการควบคุมท่ีก าหนด อยา่ง

นอ้ยปีละ 2 ครั้ง  

 จดัประชุม/หารือ/เวิรค์ช็อป ระดมความคิดเห็นในการประเมินความเส่ียง 

 เสนอแนวทาง/มาตรการการจดัการความเส่ียงและควบคุมภายใน 

 รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการท่ีก าหนด 

 ประชุม/หารือเพ่ือทบทวนประเด็นความเส่ียงและความเพียงพอของ

มาตรการควบคุมท่ีก าหนด อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครั้ง 

 คณะกรรมการ  

 คณะอนุกรรมการกลยุทธแ์ละ

แผนงาน และการบริหารความเสี่ยง 

คณะท างานบริหารความเส่ียง 

และจดัวางระบบควบคุมภายใน 

ของ สสปน.  

 ฝ่ายพฒันากลยุทธอ์งคก์ร 

 เจา้หนา้ท่ี สสปน. 
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ท่ีมาของประเด็นความเส่ียง 

ปัจจยัภายใน 

 แผนแมบ่ท สสปน. (เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร)์ 

 นโยบายผูอ้ านวยการ สสปน. 

 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ 

 ขอ้สงัเกตจากคณะกรรมการ คณะอนุกลยุทธ ์ 

และกรรมการตรวจสอบ  

 รายงานความเส่ียง ปี 2561 

 การปฏิบติัตามกฎระเบียบ หรือแนวทางปฏิบติัต่างๆ 

ปัจจยัภายนอก 

 สภาวะเศรษฐกิจ 

 การเมือง สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม 

 เทคโนโลยี / ภยัคุกคามทางไซเบอร ์

 ภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

ประเด็นความเส่ียง 

ความเส่ียงองคก์ร ความเส่ียงเพื่อควบคุมภายใน 
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เป้าหมาย ทิศทาง 

ยุทธศาสตรอ์งคก์ร 

วิสยัทศัน ์

องคก์รหลกัในการผลกัดนัอุตสาหกรรมไมซใ์หเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศดว้ยนวตักรรมเพ่ือสรา้งความเจริญและกระจายรายไดไ้ปสู่ทุกภาคส่วนอยา่งยัง่ยืน  

เป้าหมาย 

R2 เมืองในภูมิภาคยงัไม่ไดร้บั

ความนิยมเท่าท่ีควรในการ

ไดร้บัเลือกใหเ้ป็นจุดหมาย

ปลายทางในการจดักิจกรรม

ไมซใ์นระดบันานาชาติ  

(MICE Destination) 

การสรา้งรายไดแ้ละพฒันาเศรษฐกิจ การพฒันาประเทศดว้ยนวตักรรม 

ระบุความเส่ียง 

เพื่อควบคุมภายใน 

การกระจายรายไดแ้ละความเจริญในทุกภาคส่วนของสงัคม 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 

ดว้ยอุตสาหกรรมไมซ ์

กระจายรายไดแ้ละกระตุน้เศรษฐกิจ

ของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ ์

ส่งเสริมการตลาด และภาพลกัษณ์

ไมซ ์ของประเทศไทย และ สสปน.  

เสริมสรา้งขีดความสามารถในการ

แขง่ขนัของอุตสาหกรรมไมซ ์

พฒันาประสิทธิภาพการปฏบิติังานภายใน 

ขององคก์ร 

1 2 3 4 5 

IR3 ผลคะแนนการประเมนิดา้นคุณธรรมและความ

โปร่งใสไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

IR4 การบริหารงานของ สสปน . อาจขาดความ

ต่อเน่ืองในการด าเนินงานโครงการ และบางส่วนไม่

เป็นไปตามก าหนดเวลาท่ีวางแผนไว ้ 

IR5 การเบิกจ่ายงบประมาณยงัไม่บรรลุเป้าหมายท่ี

ก าหนด  

IR6 ไม่สามารถขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์องค์กรให้

บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

IR1 สสปน. ยงัไม่เป็นท่ีรูจ้กัของ

หน่วยงานภาครฐัและ

อุตสาหกรรมอื่นในประเทศ 
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R1 รายไดแ้ละจ านวน 

นักเดินทางไมซต่์างประเทศอาจ

ไม่เติบโตตามท่ีคาดการณไ์ว ้

IR2 ขอ้มลูดา้นไมซอ์าจยงัไม่

เพียงพอและทนัสมยัต่อการ

สนับสนุนธุรกิจไมซข์องประเทศ 

KPI:การรบัรู ้(Exposure)  

ถึงภาพลกัษณข์องอุตสาหกรรม

ไมซป์ระเทศไทย 

KPI: เป็นศูนยก์ลางขอ้มลู 

ดา้นไมซข์องประเทศ  

(MICE Intelligence Center) 

KPI: จ านวนนักเดินทางและรายไดจ้ากนักเดินทางไมซต่์างประเทศ 

และในประเทศ 

ต่างประเทศ :นักเดินทาง 1.32 ลา้นบาท / รายได ้100,500 ลบ. 

ในประเทศ :  นักเดินทาง 34.66 ลา้นคนครั้ง / รายได ้121,000 ลบ. 

KPI: เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจดัการ 

IR7 การจัดซ้ือจัดจา้งบางส่วนยังพบการปฏิบัติท่ีไม่เป็นไปตาม

ระเบียบ/แนวทางปฏบิติัท่ีก าหนด 

IR8 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาจหยุดชะงกัชัว่คราวไม่สามารถ

ใชง้านได ้และไม่สามารถกูค้ืนระบบไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

IR9 สสปน. อาจจะไม่สามารถจดัการกบัประเด็นความเส่ียงต่างๆ 

ไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

ความเสี่ยงองคก์ร ความเส่ียงเพื่อควบคมุภายใน 

http://www.tceb.or.th/th


ความเส่ียงองคก์ร 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์  

(Strategic Risk) 

ความเส่ียงด้านการปฏิบติังาน  

(Operational Risk) 
ความเส่ียงด้านการเงิน  

(Financial Risk) 

ความเส่ียงด้านการปฏิบติัตาม

กฎระเบยีบ (Compliance Risk) 

R1 รายได้และจ านวนนักเ ดินทาง ไมซ์

ต่างประเทศอาจไม่เติบโตตามท่ีคาดการณไ์ว ้

R2 เมืองในภูมิภาคยงัไมไ่ดร้บัความนิยมเท่าท่ีควรในการไดร้บัเลือกใหเ้ป็น

จุดหมายปลายทางในการจดักิจกรรมไมซใ์นระดบันานาชาติ (MICE Destination)  

- - 

ความเส่ียงเพ่ือควบคมุภายใน 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์  

(Strategic Risk) 

ความเส่ียงด้านการปฏิบติังาน  

(Operational Risk) 

ความเส่ียงด้านการเงิน  

(Financial Risk) 

ความเส่ียงด้านการปฏิบติัตาม

กฎระเบยีบ (Compliance Risk) 

- IR1 สสปน. ยงัไมเ่ป็นท่ีรูจ้กัของหน่วยงานภาครฐัและอุตสาหกรรมอ่ืนในประเทศ 

IR2 ขอ้มูลดา้นไมซ์อาจยงัไม่เพียงพอและทันสมยัต่อการสนับสนุนธุรกิจไมซ์ของ

ประเทศ  

IR3 ผลคะแนนการประเมินดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสของ สสปน. ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

IR4 การบริหารงานของ สสปน. อาจขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินงานโครงการ 

และบางส่วนไมเ่ป็นไปตามก าหนดเวลาท่ีวางแผนไว ้ 

IR6 ไม่สามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตร์องค์กรใหบ้รรลุเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

IR8 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสปน. (ระบบไอที) อาจหยุดชะงกัชัว่คราวไม่

สามารถใชง้านได ้และไมส่ามารถกูคื้นระบบไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

IR9 สสปน. อาจจะไมส่ามารถจดัการกบัประเด็นความเส่ียงต่างๆ ไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

IR5 การเบิกจ่ายงบประมาณยงั

ไมบ่รรลุเป้าหมายท่ีก าหนด  

IR7 การจดัซ้ือจดัจา้งบางส่วนยงัพบ

การปฏิบติัท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบ/

แนวทางปฏิบติัท่ีก าหนด 
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สรปุประเด็นความเส่ียงองค์กร และความเส่ียงเพือ่ควบคมุภายใน จ าแนกตามประเภทของความเส่ียง 
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ผลกระทบจากความเส่ียง 

แผนภาพความเส่ียง (Risk Profile) – โอกาส x ผลกระทบ 
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1 

น้อยมาก 

รายไดแ้ละจ านวนนักเดินทางไมซ์

ต่างประเทศอาจไมเ่ติบโตตามท่ี

คาดการณไ์ว ้(4x4=16) 

เมืองในภูมิภาคยงัไมไ่ดร้บัความนิยม

เท่าท่ีควรในการไดร้บัเลือกใหเ้ป็นจุดหมาย

ปลายทางในการจดักิจกรรมไมซใ์นระดบั

นานาชาติ (MICE Destination) (3x4 = 12) 

IR4 

IR1 

IR2 

IR3 

IR5 IR9 

IR6 

IR8 

IR1 สสปน. ยงัไมเ่ป็นท่ีรูจ้กัของหน่วยงานภาครฐัและอุตสาหกรรม

อ่ืนในประเทศ (2x3 = 6) 

IR2 ขอ้มลูดา้นไมซอ์าจยงัไมเ่พียงพอและทนัสมยัต่อการสนับสนุน

ธุรกิจไมซข์องประเทศ (3x3 = 9) 

IR3 ผลคะแนนการประเมินดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสของ สส

ปน. ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด (2x4 = 8) 

IR4 การบริหารงานของ สสปน. อาจขาดความต่อเน่ืองในการ

ด าเนินงานโครงการ และบางส่วนไมเ่ป็นไปตามก าหนดเวลาท่ี

วางแผนไว ้(3x3 = 9) 

IR5 การเบิกจ่ายงบประมาณยงัไมบ่รรลุเป้าหมายท่ีก าหนด 

(2x4=8) 

IR6 ไมส่ามารถขบัเคล่ือนยุทธศาสตรอ์งคก์รใหบ้รรลุเป้าหมาย 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (2x3 = 6) 

IR7 การจดัซ้ือจดัจา้งบางส่วนยงัพบการปฏิบติัท่ีไมเ่ป็นไปตาม

ระเบียบ/แนวทางปฏิบติัท่ีก าหนด (2x4 = 8) 

IR8 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสปน. (ระบบไอที) อาจ

หยุดชะงกัชัว่คราวไมส่ามารถใชง้านได ้และไม่สามารถ 

กูคื้นระบบไดอ้ยา่งทนัท่วงที (2x4 = 8) 

IR9 สสปน. อาจจะไมส่ามารถจดัการกบัประเด็นความเส่ียงต่างๆ ได้

อยา่งทนัท่วงที (2x3 = 6) 

R1 

R2 

IR7 



แผนบริหารความเส่ียง 

ประจ าปี 2562 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1. ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 

ดว้ยอุตสาหกรรมไมซ ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 2. กระจายรายไดแ้ละกระตุน้เศรษฐกิจ 

ของภมิูภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ ์

จ  านวนนกัเดินทางและรายไดจ้ากนกัเดินทางไมซต์า่งประเทศ และในประเทศ 

ตา่งประเทศ :นักเดินทาง 1.32 ลา้นคน / รายได ้100,500 ลา้นบาท 

ในประเทศ :  นักเดินทาง 34.66 ลา้นคนครั้ง / รายได ้121,000 ลา้นบาท 

เป้าหมาย/ตวัช้ีวดั 

ประเด็นความเส่ียง : R1 รายไดแ้ละจ านวนนักเดินทางไมซ์

ต่างประเทศอาจไม่เติบโตตามท่ีคาดการณ์ไว ้(คะแนน 4 x 4 = 16) 

RF1.1 การแขง่ขนัท่ีรุนแรงในธุรกิจไมซ ์ 

ปัจจยัเสี่ยง (Risk Factor) 
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RF1.2 สถานการณเ์ศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั  

RF1.3 การหดตวัของนักเดินทางกลุ่มเป้าหมายหลกั  

RF1.4 การเปล่ียนพฤติกรรมของนักเดินทางไมซ ์ 

RF1.5 การเปล่ียนแปลงของสถานการณก์ารเมือง/รฐับาล 

         ในประเทศ 

ประเด็นความเส่ียง : R2 เมืองในภูมิภาคยงัไมไ่ดร้บัความนิยมเท่าท่ีควร 

ในการไดร้บัเลือกใหเ้ป็นจุดหมายปลายทางในการจดักิจกรรมไมซใ์นระดบั

นานาชาติ (MICE City Destination) (คะแนน 3 x 4 = 12)  

ปัจจยัเส่ียง (Risk Factor) 

RF2.1 เมืองในภูมิภาคยงัขาดมาตรฐานของการจดังานในระดบั

นานาชาติ 

RF2.2 การประชาสมัพนัธเ์มืองยงัไม่มีความต่อเน่ือง 

RF2.3 การรว่มสนับสนุนของเมืองและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในพื้ นท่ี 

แผนบรหิาร

ความเสี่ยง 



ประเด็นความเสี่ยง : R1 รายไดแ้ละจ านวนนักเดินทางไมซต่์างประเทศอาจไมเ่ติบโตตามท่ี

คาดการณไ์ว ้(คะแนน 4 x 4 = 16) 

Risk Owner :  

สายงานธุรกิจ : MI, C, E  

MSD 

RF1.1 การแขง่ขนัท่ีรุนแรงในธุรกิจไมซ ์ 

ปัจจยัเสี่ยง (Risk Factor) 

1) ศึกษาคู่แข่งขนัทางธุรกิจไมซแ์ต่ละตลาดเป้าหมายท่ีก าหนด (Market segmentation) และ

จดัท าฐานขอ้มูล MICE  Intelligence Data เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจและวางแผน

ส าหรบัผูบ้ริหาร 

2) ทบทวนต าแหน่งทางยุทธศาสตรไ์มซข์องประเทศ (Positioning) อยา่งสม า่เสมอ เพ่ือสรา้ง

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันเหนือประเทศคู่แข่ง และใหม้ีความเท่าทันกับสถานการณ์

ทางธุรกิจ 

3) ทบทวนและก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ สสปน. ใหร้องรับการเปล่ียนไปตาม

สถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และรวมถึงจัดใหม้ีการทบทวนแผนอย่าง

ต่อเน่ือง 

การจดัการความเสี่ยง 
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จ  านวนนกัเดินทางและรายไดจ้ากนกัเดินทางไมซต์า่งประเทศ และในประเทศ 

ตา่งประเทศ :นักเดินทาง 1.32 ลา้นคน / รายได ้100,500 ลา้นบาท 

ในประเทศ :  นักเดินทาง 34.66 ลา้นคนครั้ง / รายได ้121,000 ลา้นบาท 

เป้าหมาย/ตวัช้ีวดั 

แผนบรหิาร

ความเสี่ยง (ตอ่) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1. ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 

ดว้ยอุตสาหกรรมไมซ ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 2. กระจายรายไดแ้ละกระตุน้เศรษฐกิจ 

ของภมิูภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ ์



ประเด็นความเสี่ยง : R1 รายไดแ้ละจ านวนนักเดินทางไมซต่์างประเทศอาจไมเ่ติบโตตามท่ี

คาดการณไ์ว ้(คะแนน 4 x 4 = 16) (ต่อ)  

Risk Owner :  

สายงานธุรกิจ : MI, C, E  

MSD 

ปัจจยัเสี่ยง (Risk Factor) การจดัการความเสี่ยง 

1) ติดตามสถานการณ์โลกอย่างใกลช้ิด และจดัท ารายงานสถานการณ์รายไตรมาส

ใหก้ับผูบ้ริหาร เพื่อเป็นขอ้มูลเชิงนโยบายในการพิจารณาทบทวนกลยุทธ์การ

ด าเนินงานใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  

2) เพิ่มมาตรการ/กิจกรรมกระตุน้ตลาดไมซ์ต่างประเทศ หรือกิจกรรมพิเศษเพื่อ

ดึงดูดนักเดินทางจากแหล่งอ่ืนๆ ท่ีส าคญั 

3) จดัท าประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกในประเทศเป้าหมาย 

4) เพิ่มกิจกรรมไมซ์ในประเทศ เพื่อลดความเส่ียงจากการพึ่งพานักเดินทางไมซ์จาก

ต่างประเทศ 

RF1.2 สถานการณเ์ศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั  
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จ  านวนนกัเดินทางและรายไดจ้ากนกัเดินทางไมซต์า่งประเทศ และในประเทศ 

ตา่งประเทศ :นักเดินทาง 1.32 ลา้นคน / รายได ้100,500 ลา้นบาท 

ในประเทศ :  นักเดินทาง 34.66 ลา้นคนครั้ง / รายได ้121,000 ลา้นบาท 

เป้าหมาย/ตวัช้ีวดั 

แผนบรหิาร

ความเสี่ยง (ตอ่) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1. ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 

ดว้ยอุตสาหกรรมไมซ ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 2. กระจายรายไดแ้ละกระตุน้เศรษฐกิจ 

ของภมิูภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ ์



ประเด็นความเสี่ยง : R1 รายไดแ้ละจ านวนนักเดินทางไมซต่์างประเทศอาจไมเ่ติบโตตามท่ี

คาดการณไ์ว ้(คะแนน 4 x 4 = 16) (ต่อ) 

Risk Owner :  

สายงานธุรกิจ : MI, C, E  

MSD 

ปัจจยัเสี่ยง (Risk Factor) การจดัการความเสี่ยง 

1) ติดตามสถานการณข์องนักเดินทางไมซใ์นตลาดเป้าหมายอยา่งใกลชิ้ด  

2) จดัท ากลยุทธห์รือเพิ่มมาตรการ/กิจกรรมกระตุน้ในตลาดเป้าหมายเฉพาะ 

(Incentive Scheme) เช่น แรงจงูใจ หรือสิทธิพิเศษส าหรบันักเดินทางไมซ ์

และรวมถึงประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง (ถา้มี) ในการจดักิจกรรม

ร่วมกระตุน้/ดึงดูด 

3) ประเมินและรายงานสถานการณ์รายไตรมาสใหก้ับผู้บริหาร พรอ้มบท

วเิคราะหเ์ชิงลึก เพื่อใหส้ามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งทนัที 

RF1.3 การหดตวัของนักเดินทางกลุ่มเป้าหมาย

หลกั  
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จ  านวนนกัเดินทางและรายไดจ้ากนกัเดินทางไมซต์า่งประเทศ และในประเทศ 

ตา่งประเทศ :นักเดินทาง 1.32 ลา้นคน / รายได ้100,500 ลา้นบาท 

ในประเทศ :  นักเดินทาง 34.66 ลา้นคนครั้ง / รายได ้121,000 ลา้นบาท 

เป้าหมาย/ตวัช้ีวดั 

แผนบรหิาร

ความเสี่ยง (ตอ่) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1. ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 

ดว้ยอุตสาหกรรมไมซ ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 2. กระจายรายไดแ้ละกระตุน้เศรษฐกิจ 

ของภมิูภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ ์



ประเด็นความเสี่ยง : R1 รายไดแ้ละจ านวนนักเดินทางไมซต่์างประเทศอาจไมเ่ติบโต 

ตามท่ีคาดการณไ์ว ้(คะแนน 4 x 4 = 16) (ต่อ) 

Risk Owner :  

สายงานธุรกิจ : MI, C, E  

MSD 

ปัจจยัเสี่ยง (Risk Factor) การจดัการความเสี่ยง 

1) ศึกษาวิเคราะหแ์นวโน้มพฤติกรรมนักเดินทางไมซใ์นลักษณะต่างๆ เช่น การปรบัเปล่ียน

รูปการจดังานท่ีมีขนาดของงานเล็กลง และเป็นรูปแบบผสมผสานหลายวตัถุประสงคก์ารจดั

งาน  และนักเดินทางไมซม์ีความสนใจเฉพาะเร่ืองท่ีชดัเจน (tailor-made)  เช่น งานท่ี

เก่ียวกบัความยัง่ยนื (Sustainability)  และรวมถึงการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมเร่ืองจ านวนวนั

พ านักและการใชจ้า่ยต่อหวัท่ีลดลงดว้ย 

2) หารือร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อหาแนวทางกระตุน้ใหเ้กิดการเดินทางเขา้มาจดัประชุม  ผ่าน

โปรแกรม กิจกรรมสนับสนุน หรือแรงจงูใจต่างๆ (ในลกัษณะ Customer Centric) 

3) จดัท ารายงานการวเิคราะหเ์สนอผูบ้ริหาร พรอ้มเสนอแนะเชิงกลยุทธ์/แนวทางการบริหาร

จดัการกิจกรรมไมซท่ี์สอดคลอ้งกบัพฤติกรรม 

RF1.4 การเปล่ียนพฤติกรรมของนักเดินทาง

ไมซ ์ 
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จ  านวนนกัเดินทางและรายไดจ้ากนกัเดินทางไมซต์า่งประเทศ และในประเทศ 

ตา่งประเทศ :นักเดินทาง 1.32 ลา้นคน / รายได ้100,500 ลา้นบาท 

ในประเทศ :  นักเดินทาง 34.66 ลา้นคนครั้ง / รายได ้121,000 ลา้นบาท 

เป้าหมาย/ตวัช้ีวดั 

แผนบรหิาร

ความเสี่ยง (ตอ่) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1. ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 

ดว้ยอุตสาหกรรมไมซ ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 2. กระจายรายไดแ้ละกระตุน้เศรษฐกิจ 

ของภมิูภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ ์



ประเด็นความเสี่ยง : R1 รายไดแ้ละจ านวนนักเดินทางไมซต่์างประเทศอาจไมเ่ติบโตตามท่ี

คาดการณไ์ว ้(คะแนน 4 x 4 = 16) (ต่อ) 

Risk Owner :  

สายงานธุรกิจ : MI, C, E  

MSD 

ปัจจยัเสี่ยง (Risk Factor) การจดัการความเสี่ยง 

1) ทบทวนแนวทางการด าเนินงาน/เป้าหมายใหส้อดคลอ้งนโยบายของรฐับาล

ท่ีอาจจะเปล่ียนไป หรือประเด็น/เร่ืองท่ีรฐับาลใหค้วามส าคญั 

2) ส่ือสารเพื่อความเช่ือมัน่ของลูกคา้ต่างประเทศท่ีมีต่อศักยภาพและความ

พรอ้มของไทยอยา่งต่อเน่ือง 

RF1.5 การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์

การเมือง/รฐับาลในประเทศ 
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จ  านวนนกัเดินทางและรายไดจ้ากนกัเดินทางไมซต์า่งประเทศ และในประเทศ 

ตา่งประเทศ :นักเดินทาง 1.32 ลา้นคน / รายได ้100,500 ลา้นบาท 

ในประเทศ :  นักเดินทาง 34.66 ลา้นคนครั้ง / รายได ้121,000 ลา้นบาท 

เป้าหมาย/ตวัช้ีวดั 

แผนบรหิาร

ความเสี่ยง (ตอ่) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1. ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 

ดว้ยอุตสาหกรรมไมซ ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 2. กระจายรายไดแ้ละกระตุน้เศรษฐกิจ 

ของภมิูภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ ์



ประเด็นความเสี่ยง : R2 เมืองในภูมิภาคยงัไม่ไดร้บัความนิยมเท่าท่ีควรในการไดร้บัเลือกใหเ้ป็น 

จุดหมายปลายทางในการจดักิจกรรมไมซใ์นระดบันานาชาติ (MICE Destination) (คะแนน 3 x 4 = 12)  

Risk Owner :  

Domestic MICE 

Area base 

MICE CAP 

ปัจจยัเสี่ยง (Risk Factor) การจดัการความเสี่ยง 

1) ผลกัดนัใหมี้การศึกษาเพ่ือจดัท ามาตรฐานนานาชาติท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินงานในพ้ืนท่ี 

2) ใชม้าตรฐานท่ีไดจ้ดัท าขึ้ นเป็นเกณฑ ์และพฒันาผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งหรือเจา้หน้าท่ีใน พ้ืนท่ีให้

เขา้ใจและด าเนินงานใหไ้ดต้ามมาตรฐานท่ีไดก้ าหนดข้ึน  

3) อบรมเพ่ือพฒันาบุคลากรเพ่ือสรา้งความพรอ้มในการรองรบัการจดังานระดบันานาชาติในภูมิภาค 

RF2.1 เมืองในภูมิภาคยงัขาดมาตรฐานของการ 

จดังานในระดบันานาชาติ 

RF2.2 การประชาสมัพนัธเ์มืองยงัไมม่ีความต่อเน่ือง 

RF2.3 การร่วมสนับสนุนของเมืองและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใน

พื้ นท่ี 

 จดัท าแผนประชาสมัพนัธศ์กัยภาพความพรอ้มอยา่งต่อเน่ือง  

 เพิ่มกลยุทธ์การจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในพื้ นท่ี และวางแผนการ

ท างานรว่มกนัอยา่งต่อเน่ือง 
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จ  านวนนกัเดินทางและรายไดจ้ากนกัเดินทางไมซต์า่งประเทศ และในประเทศ 

ตา่งประเทศ :นักเดินทาง 1.32 ลา้นคน / รายได ้100,500 ลา้นบาท 

ในประเทศ :  นักเดินทาง 34.66 ลา้นคนครั้ง / รายได ้121,000 ลา้นบาท 

เป้าหมาย/ตวัช้ีวดั 

แผนบรหิาร

ความเสี่ยง (ตอ่) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1. ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 

ดว้ยอุตสาหกรรมไมซ ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 2. กระจายรายไดแ้ละกระตุน้เศรษฐกิจ 

ของภมิูภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ ์
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แผนควบคุมภายใน 

ประจ าปี 2562 



IR3 ผลคะแนนการประเมินดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

ท่ีก าหนด  

IR4 การบริหารงานของ สสปน. อาจขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินงานโครงการ  

และบางส่วนไมเ่ป็นไปตามก าหนดเวลาท่ีวางแผนไว ้ 

IR5 การเบิกจา่ยงบประมาณยงัไมบ่รรลุเป้าหมายท่ีก าหนด  

IR6 ไมส่ามารถขบัเคล่ือนยุทธศาสตรอ์งคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

IR7 การจดัซ้ือจดัจา้งบางส่วนยงัพบการปฏิบติัท่ีไมเ่ป็นไปตามระเบียบ/แนวทางปฏิบติั 

ท่ีก าหนด 

IR8 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาจหยุดชะงกัชัว่คราวไมส่ามารถใชง้านได ้และไม่

สามารถกูคื้นระบบไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

IR9 สสปน. อาจจะไมส่ามารถจดัการกบัประเด็นความเส่ียงต่างๆ ไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

แผนควบคุมภายใน 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย/ตวัช้ีวดั 
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3. ส่งเสริมการตลาด และภาพลกัษณ์

ไมซ ์ของประเทศไทย และ สสปน.  

การรบัรู ้(Exposure) ถึงภาพลกัษณ์

ของอุตสาหกรรมไมซป์ระเทศไทย 

4. เสริมสรา้งขีดความสามารถในการ

แขง่ขนัของอุตสาหกรรมไมซ ์

เป็นศนูยก์ลางขอ้มลูดา้นไมซข์อง

ประเทศ (MICE Intelligence Center) 

5. พฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ภายในขององคก์ร 

เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการ 

ประเด็นความเสี่ยง 

IR1 สสปน. ยงัไมเ่ป็นท่ีรูจ้กัของหน่วยงานภาครฐัและอุตสาหกรรมอ่ืนในประเทศ 

IR2 ขอ้มลูดา้นไมซอ์าจยงัไมเ่พียงพอและทนัสมยัต่อการสนับสนุนธุรกิจไมซข์องประเทศ 



1) เพิ่มกิจกรรมการประชาสมัพนัธ์/แคมเปญส่ือสารภาพลกัษณอ์ย่างต่อเน่ือง

และอยา่งมีกลยุทธใ์นกลุ่มของหน่วยงานภาครฐัและอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

2) เพิ่มเคร่ืองมือการส่ือสารใหม ่(New technology) ท่ีเขา้ถึงและตอบสนอง 

3) เน้นท างานโดยอาศัยการบูรณาการกับเครือข่ายพันธมิตรในการส่ือสาร

ภาพลกัษณ ์MICE ของประเทศ และภาพลกัษณข์อง สสปน. 

4) ประเมินผลระดบัการรบัรูท่ี้มีต่ออุตสาหกรรมไมซแ์ละ สสปน. 

ประเด็นความเสี่ยง : (Internal Risk) : IR1 สสปน. ยงัไมเ่ป็นท่ีรูจ้กัของหน่วยงาน 

ภาครฐัและอุตสาหกรรมอ่ืนในประเทศ (คะแนน 2 x 3 = 6)  

Risk Owner :  

ฝ่ายการตลาด 

ฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

ปัจจยัเสี่ยง (Risk Factor) การจดัการความเสี่ยง 

กิจกรรมการส่ือสาร เครื่องมือและช่องทางใน

การส่ือสารเพื่อสรา้งความเขา้ใจต่อบทบาทของ 

สสปน. และอุตสาหกรรมไมซ์ ยังไม่สามารถ

เ ข ้า ถึ ง ก ลุ่ ม เ ป้ าหม ายอ ง ค์ ก ร ไ ด้อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร โดยเฉพาะองค์กร

ภาครฐัท่ีจะสามารถเขา้มาสนับสนุนการท างาน

ของ สสปน. ได ้ 

Operation 

Risk 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3. ส่งเสริมการตลาด และภาพลกัษณไ์มซ ์ของประเทศไทย และ สสปน.  

การรบัรู ้(Exposure) ถึงภาพลกัษณข์องอุตสาหกรรมไมซป์ระเทศไทย เป้าหมาย/ตวัช้ีวดั 

แผนควบคุม

ภายใน 



ประเด็นความเสี่ยง : (Internal Risk) : IR2 ขอ้มลูดา้นไมซอ์าจยงัไมเ่พียงพอและ 

ทนัสมยัต่อการสนับสนุนธุรกิจไมซข์องประเทศ (คะแนน 3 x 3 = 9)  

Risk Owner :  

ฝ่าย MICE Intelligence  

และนวตักรรม 

ปัจจยัเสี่ยง (Risk Factor) การจดัการความเสี่ยง 

1) ลูกคา้มีความตอ้งการท่ีหลากหลาย 

2) ขอ้มูลความรูท่ี้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์

ถูกแยกจดัเก็บตามฝ่ายต่างๆ ในองคก์ร 

3) รูปแบบการน าเสนอข้อมูลอาจจะยังไม่

ตอบสนองต่อการใชง้านของผูบ้ริหาร และ

ลูกคา้ 

1) ส ารวจความตอ้งการของลูกคา้ทั้งภายในและภายนอก เพื่อจดัท าขอ้มูลให้

เหมาะสมตรงกบัความตอ้งการ 

2) รวบรวมขอ้มูลทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง พัฒนา

เครื่องมือและออกแบบการน าเสนอขอ้มลูท่ีง่ายและสะดวกในการใชง้าน 

3) เผยแพร่ขอ้มูลใหก้บัลูกคา้ทั้งภายในและภายนอก โดยเพิ่มหรือน าเขา้

ขอ้มลูใหมอ่ยา่งสม า่เสมอ รวมถึงกระตุน้ใหน้ าขอ้มลูไปใชเ้พื่อการพฒันา 

Operation 

Risk 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 4. เสริมสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมไมซ ์

เป็นศูนยก์ลางขอ้มลูดา้นไมซข์องประเทศ (MICE Intelligence Center) เป้าหมาย/ตวัช้ีวดั 

แผนควบคุม

ภายใน (ตอ่) 



ประเด็นความเสี่ยง : (Internal Risk) IR3 ผลคะแนนการประเมินดา้นคุณธรรม 

และความโปรง่ใสของ สสปน. ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด (คะแนน 2 x 4 = 8) 

Risk Owner :  

ฝ่ายส านักงาน ผอ. สสปน. 

ส่วนงานกฎหมาย 

ปัจจยัเสี่ยง (Risk Factor) การจดัการความเสี่ยง 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 

Transparency Assessment: ITA) โดย ปปช. ท่ีลดลง

เน่ืองจากการขาดความเขา้ใจในกระบวนการประเมินผล

ของ ปปช. ท าใหก้ารจัดเตรียมเอกสารขอ้มูลเพ่ือการ

ประเมินผล (แบบส ารวจหลกัฐานเชิงประจกัษ์ : Evidence 

based) และการตอบแบบสอบถามตามแบบประเมินของ

เจา้หน้าท่ีอาจคลาดเคล่ือนไป  

1) ท าความเขา้ใจในหลักเกณฑ์/วิธีการประเมินผล และก าหนดผู ้รับผิดชอบใน

ประเด็นต่างๆ ท่ีชดัเจน   

2) ศึกษาแนวทางการด าเนินงานขององคก์ารมหาชน เพื่อเป็นตวัอยา่งการด าเนินงาน 

3) เพิ่มกิจกรรมกระตุน้ความรู ้ความเขา้ใจและตระหนักในการป้องกนัการทุจริตและ

ความโปรง่ใสอยา่งต่อเน่ือง 

4) จดัท าคู่มือ/มาตรการ/แนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรบัผูบ้ริหารและ

เจา้หน้าท่ีในระดบัต่างๆ 

5) เพิ่มส่วนงานในการดูแลดา้น compliance unit 

Operation 

Risk 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 5. พฒันาประสิทธิภาพการปฏิบตังิานภายในขององคก์ร 

เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ เป้าหมาย/ตวัช้ีวดั 

แผนควบคุม

ภายใน (ตอ่) 



ประเด็นความเสี่ยง : (Internal Risk) : IR4 การบริหารงานของ สสปน. อาจขาด 

ความต่อเน่ืองในการด าเนินงานโครงการ และบางส่วนไมเ่ป็นไปตามก าหนดเวลา 

ท่ีวางแผนไว ้(คะแนน 3 x 3 = 9) 

Risk Owner :  

ฝ่ายบริหาร 

ส่วนงานทรพัยากรบุคคล 

ปัจจยัเสี่ยง (Risk Factor) การจดัการความเสี่ยง 

ในปีท่ีผ่านมา สสปน .  มีอัตราการออกของพนักงาน

ค่อนขา้งสูง เน่ืองจากหลายปัจจยั เช่น พนักงานขาดขวญั

และก าลังใจ ความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับต ่า 

(Engagement) อตัราค่าจา้งไมจ่งูใจ การยา้ยถ่ินท่ีอยู ่การ

เปล่ียนอาชีพ หรือการศึกษาต่อ เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลต่อการ

บริหารงานโครงการต่างๆ ของ สสปน. ท่ีตอ้งหยุดชะงกั 

1) ส ารวจความผูกพนัของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์ร 

2) จดักิจกรรมภายในองค์กรเพื่อสรา้งความเช่ือมัน่และขวญัก าลังใจของบุคลากรต่อองค์กร

อย่างต่อเน่ือง รวมถึงจัดกิจกรรมอบรม/เสริมสมรรถนะการบริหารการเปล่ียนแปลง 

(Change Management) 

3) เพิ่มมาตรการการดูแลบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานตลาดแรงงาน 

4) จดัท าแผนการส่งมอบการบริหารงานโครงการและผูร้บัผิดชอบงานต่อท่ีชดัเจน เพื่อใหก้าร

บริหารงานมีความต่อเน่ือง 

5) พฒันาระบบงานใหเ้ป็นมาตรฐาน (working procedure) พรอ้มจดัท าคู่มือการปฏิบติังาน

ใหเ้ป็นปัจจุบนั เพื่อใหเ้จา้หน้าท่ีใหม ่(หรือปัจจุบนั) มีแนวทางการด าเนินงานท่ีถูกตอ้ง 

Operation 
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เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ เป้าหมาย/ตวัช้ีวดั 

แผนควบคุม

ภายใน (ตอ่) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5. พฒันาประสิทธิภาพการปฏิบตังิานภายในขององคก์ร 



ประเด็นความเสี่ยง : (Internal Risk) IR5 การเบิกจา่ยงบประมาณยงัไม่บรรลุ 

เป้าหมายท่ีก าหนด (คะแนน 2 x 4 = 8) (ความเส่ียงเดิมต่อเน่ืองจากปี 2561) 

Risk Owner :  

ฝ่ายพฒันากลยุทธ์

องคก์ร 

ปัจจยัเสี่ยง (Risk Factor) การจดัการความเสี่ยง 

1) กลไกการ ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ า ย

งบประมาณ ยังไม่สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ

ผลกัดนั/เร่งรดัการใชจ้า่ยใหเ้ป็นไปตามแผน  

2) การสนับสนุนจากระบบงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การ

จดัซ้ือจดัจา้ง ผูร้ับผิดชอบโครงการยงัไม่ตระหนักถึง

การบริหารงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

1) เพิ่มมาตรการ/กลไกการติดตามและรายงานการใชง้บประมาณอยา่งต่อเน่ืองเป็นรายเดือน 

พรอ้มจัดท ารายงานขอ้เสนอแนะต่อการบริหารงบประมาณ โดยอย่างน้อยตอ้งแสดงถึง

สัญญาณบ่งช้ีถึงความล่าชา้หรือการด าเนินงานท่ีไม่สอดคลอ้งกับแผนงาน และแผนการ

จดัซ้ือจดัจา้ง 

2) ติดตามใหค้ าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ดในการจดัท าแผนงานโครงการ 

3) ทบทวนกระบวนการ/ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกในการใชง้บประมาณ

ใหร้วดเร็วข้ึน  

4) เร่งรดัการจดัซ้ือจดัจา้งใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

5) เช่ือมโยงตวัช้ีวดัความสามารถในการเบิกจา่ยงบประมาณกบัระบบแรงจงูใจ (โบนัส)  

Financial 

Risk 
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เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ เป้าหมาย/ตวัช้ีวดั 

แผนควบคุม

ภายใน (ตอ่) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5. พฒันาประสิทธิภาพการปฏิบตังิานภายในขององคก์ร 



ประเด็นความเสี่ยง : (Internal Risk) : IR6 ไมส่ามารถขบัเคล่ือนยุทธศาสตรอ์งคก์ร 

ใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (คะแนน 2 x 3 = 6) 

(ความเส่ียงเดิมต่อเน่ืองจากปี 2561) 

Risk Owner :  

ฝ่ายพฒันากลยุทธ์

องคก์ร 

ปัจจยัเสี่ยง (Risk Factor) การจดัการความเสี่ยง 

1) กลไกการเช่ือมโยงแผนงานโครงการกับ

ยุทธศาสตรอ์งคก์รยงัไมม่ีประสิทธิภาพ 

2) พนักงานยงัขาดความรู ้ความเขา้ใจในการ

เช่ือมโยงระหวา่งยุทธศาสตรอ์งคก์ร 

1) จดักิจกรรมสรา้งความเขา้ใจในการจดัท าแผนงานโครงการอยา่งเป็นระบบ 

2) พฒันาเครื่องมือ/วธีิการท่ีจะช่วยเช่ือมโยงโครงการกบัยุทธศาสตรอ์งคก์ร  

3) สรา้งกลไกการตรวจสอบ ติดตามและใหค้ าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ดในการจดัท า

แผนงานโครงการ 

Operation 
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เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ เป้าหมาย/ตวัช้ีวดั 

แผนควบคุม

ภายใน (ตอ่) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5. พฒันาประสิทธิภาพการปฏิบตังิานภายในขององคก์ร 



ประเด็นความเสี่ยง : (Internal Risk) : IR7 การจดัซ้ือจดัจา้งบางส่วนยงัพบการปฏิบติั 

ท่ีไมเ่ป็นไปตามระเบียบ/แนวทางปฏิบติัท่ีก าหนด (คะแนน 2 x 4 = 8) 

Risk Owner :  

ฝ่ายบริหาร 

ส่วนงานพสัดุฯ 

ปัจจยัเสี่ยง (Risk Factor) การจดัการความเสี่ยง 

การขาดความรู ้ความเขา้ใจในระเบียบต่างๆ  

ท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะรายละเอียดของระเบียบ/

ขั้นตอน ท าใหพ้นักงานไม่สามารถปฏิบติังานได้

ถูกตอ้ง ครบถว้นได ้

1) จดักิจกรรมส่ือสาร สรา้งความรู ้ความเขา้ใจระเบียบ/หรือแนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจา้ง และรวมถึงระเบียบอ่ืนๆ ใหก้ับเจา้หน้าท่ีอย่าง

ต่อเน่ือง 

2) จดัวางระบบ/ก าหนดขั้นตอนในการก ากับ/ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

เจา้หนา้ท่ีอยา่งใกลชิ้ด  

Compliance 

Risk 
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Risk Owner :  

ฝ่ายบริหาร 

ส่วนงานบริการสารสนเทศฯ 

ปัจจยัเสี่ยง (Risk Factor) การจดัการความเสี่ยง 

1) ไม่มีระบบส ารองของระบบสารสนเทศ กรณี

เกิดเหตุฉุกเฉิน และไม่สามารถแกไ้ขปัญหา

การเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

2) ระบบป้องกันภัยทางไซเบอร์ไม่เพียงพอและ

ทนัสมยัต่อภยัคุกคามใหม่ๆ 

3) IT Outsourcer อาจจะขาดความตระหนักถึง

การรกัษาความมัน่คงปลอดภัยของระบบไอที

ของ สสปน.  

1) จดัหาระบบ Site ส ารองไอทีท่ีเหมาะสม เพียงพอและสะดวกในการเขา้ถึงหรือการใชง้านไดอ้ยา่ง

ทนัท่วงที พรอ้มพฒันามาตรฐานการเก็บรกัษาขอ้มลู 

2) ตรวจสอบความเพียงพอ เหมาะสม หรือจดัหา/ติดตั้งเคร่ืองมือในการเฝ้าระวงั หรือเทคโนโลยีการ

ตรวจสอบ หรือระบบรกัษาความปลอดภยัสมยัใหม่ท่ีทนัสมยัต่อรูปแบบภยัคุกคามหรือโปรแกรมท่ีไม่

พึงประสงคใ์นลกัษณะต่างๆ   

3) อาจตอ้งมีการพฒันาระบบติดตามการส่ือสารของเครือข่ายภายใน เพ่ือตรวจสอบรูปแบบท่ีน่าสงสยั

ระหวา่งอุปกรณป์ลายทางท่ีติดไวรสักบัอุปกรณป์ลายทางท่ีเป็นเป้าหมาย จะไดป้้องกนัขอ้มลูรัว่ไหล 

4) วางกระบวนการบริหารจดัการ IT Outsourcer อยา่งเป็นระบบ โดยก าหนดแนวทางปฏิบติัดา้นการ

รกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบไอทีของ สสปน. และตรวจสอบการท างานของผูร้บัจา้งอย่าง

ใกลช้ิด  

ประเด็นความเส่ียง : (Internal Risk) IR8 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ สสปน. (ระบบไอท)ี อาจหยุด 

ชะงกัชัว่คราวไม่สามารถใชง้านได ้และไม่สามารถกูค้ืนระบบไดอ้ยา่งทนัท่วงที ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีไม่สามารถท างานได ้ 

และลกูคา้ไมส่ามารถใชง้านหรือเขา้ถึงระบบสารสนเทศของ สสปน. ได ้ส่งผลต่อความต่อเน่ืองในการท างานและความน่าเช่ือถือ 

ขององคก์ร (คะแนน 2 x 3 = 6) 

Operation 

Risk 
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ประเด็นความเสี่ยง : (Internal Risk) IR9 สสปน. อาจจะไมส่ามารถจดัการกบัประเด็น 

ความเส่ียงต่างๆ ไดอ้ยา่งทนัท่วงที ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายในการด าเนินงานหรือเสียโอกาส 

ทางธุรกิจ (คะแนน 2 x 3 = 6) (ความเส่ียงเดิมต่อเน่ืองจากปี 2561) 

Risk Owner :  

ฝ่ายพฒันากลยุทธ์

องคก์ร 

ปัจจยัเสี่ยง (Risk Factor) การจดัการความเสี่ยง 

1) กลไกการบริหารความเส่ียงยังเป็นรูปแบบ

เชิงรับ ยังไม่ได้ด าเนินการเชิงรุก และไม่

ตอบสนองต่อสถานการณ์หรือ ปัจจัย ท่ี

เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว  

2) พ นั ก ง า น ยั ง ข า ด ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ถึ ง

ความส าคญัของการบริหารความเส่ียงท่ีมีผล

ต่อการท างาน 

1) ประชุมกลุ่มท างานย่อยในการจดัการปัญหาหรือสถานการณ์เฉพาะหน้าไดอ้ย่าง

ทนัท่วงที (หน่วยจดัการปัญหา)  

2) การท าแบบสอบถามเรื่องความเส่ียงอย่างน้อยรายไตรมาส เพื่อติดตาม/ทบทวน

สถานการณค์วามเส่ียงอยา่งต่อเน่ืองและทนัท่วงที 

3) จดักิจกรรมเพื่อกระตุน้ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมในการทบทวน และบริหาร

ความเส่ียงอยา่งเป็นระบบทั้งในระดบัองคก์รและระดบัโครงการอยา่งต่อเน่ืองทัว่ทั้ง

องคก์ร อยา่งน้อยไตรมาสละครั้ง 

4) ติดตามใหค้ าปรึกษา และรายงานความคืบหน้าต่อผูบ้ริหารอยา่งใกลช้ิด 

Operation 

Risk 
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