รายงานการประเมินความเสี่ยง
และการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจาปี
สถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ 2558 – 2561

สถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ปีงบประมาณ 2562

คำนำ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสถาบันฯ ให้ความสาคัญกับการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต ตามดัชนีคุณธรรมและความโปร่งใส ประกอบด้วย (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3)
การใช้อานาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดาเนินงาน (7)
ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทางาน (9) การเปิดเผยข้อมูล (10) การป้องกันการทุจริต
ในปีงบประมาณ 2562 สถาบันฯ ได้นาผลการดาเนินการในปีที่ผ่านมา มาดาเนินการการประเมิน
ความเสี่ ย งและการดาเนิน การเพื่อจั ดการความเสี่ยงการทุจริตประจาปีสถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) ปีงบประมาณ 2558 – 2561 และจัดทารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ฉบับนี้ขึ้น โดยหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการเสนอแนะมาตรการและแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สคช. และ
เป็ น ข้อมูล ส าหรั บ การบริ ห ารงาน ประกอบการพิจารณาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป

(นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล)
ผู้อานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

รายงานการประเมินความเสี่ยงและการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตประจาปี
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2558 – 2561

รำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยง
และกำรดำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตประจำปี
สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)
ปีงบประมำณ 2558 – 2561
หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกาหนด
เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับ
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมาพบว่า หลาย
หน่วยงานนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการ
พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ให้บริการและการอานวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการ
ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานมีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ใน
ด้านบริหารจัดการในหน่วยงานก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความสาคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความ
เสี่ยง หรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และ
สามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงาน
ภาครั ฐ ทั่ว ประเทศมีการป้ องกัน การทุจริ ตเชิงรุกในลั กษณะดังกล่าว ก็จะทาให้ การทุจริตในภาพรวมของ
ประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทางานภายในหน่วยงาน
ในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มดาเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่ ง ขึ้ น ตามลาดั บ ทั้ ง นี้ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 23 มกราคม 2561 เห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยงานภาครัฐ
ทุกหน่ ว ยงานให้ ความร่ ว มมือ และเข้า ร่ ว มการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนิน งา นของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน ตามที่
สานักงาน ป.ป.ช.กาหนด สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ดาเนินการโดยใช้หลักการประเมิน เครื่องมือ
การประเมินเกณฑ์การประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน รวมถึงการกาหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานรับ
ผิดชอบการประเมิน เช่นเดียวกับ การประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในปี พ.ศ. 2562 – 2564
ให้ดาเนินการโดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาของสานักงาน ป.ป.ช. โดยจะมี
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การศึกษาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประเมิน จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับ
เครื่ อ งมื อ วั ด เกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรมความโปร่ ง ใส และการทุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ จากทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ร่วมกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ สนับสนุนระบบการประเมิน รวมไปถึง ให้
หัวหน้าส่วนราชการให้ความสาคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐและนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด และ
ให้หน่วยงานกากับดูแลส่วนราชการพิจารณานาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบ
สถาบันฯ จึงได้ ประเมินความเสี่ยงและการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตประจาปี
ตามแนวทางการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวข้องกับคุณธรรม
ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะ
เกิดการทุจริตในหน่วยงาน โดยจาแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ ยึดหลักมาตรฐาน ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด
อย่างเคร่งครัดและเท่าเทียมกัน โดยปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องาน
2) กำรใช้งบประมำณ จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยบุคลากรมีส่วนร่วมโดยงบประมาณนั้น
ต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่า ตรงตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่ ต่อสาธารณะ
3) กำรใช้อำนำจ มีความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน มีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร การใช้อานาจสั่งการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการกากับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ
5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ผู้บริหารสูงสุดและทุกระดับร่วมกันต่อต้านการทุจริต มีการทบทวน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน และมีแผนงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน มีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต และนาผลการตรวจสอบมาปรับปรุงการ
ทางานอย่างต่อเนื่อง
6) คุณภำพกำรดำเนินงำน มุ่งเน้นให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ การให้บริการของ
หน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร มีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานต่อสาธารณชนอย่างครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
8) กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน มีการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน นาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินงานทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
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9) กำรเปิดเผยข้ อมู ล มีการเผยแพร่ ข้ อมูลพื้ นฐานของหน่วยงาน การบริหารงาน การบริหารเงิ น
งบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน เพื่อแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน
10) กำรป้องกันกำรทุจริต เผยแพร่ผลการดาเนินการต่อสาธารณชนด้านการดาเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริต และมาตรการป้องกันการทุจริต
ดังนั้นในการดาเนินการสถาบันฯ ได้ทาการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2558 – 2561 เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคจากการ
ดาเนินกิจกรรม โครงการตามแผนฯ รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดาเนินงาน โดยในการ
ประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเชื่อมโยงไปถึง ผลประโยชน์
ทับซ้อน และข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และ
รายงานการประเมิ น ความเสี่ ย งการปฏิ บั ติ ง านดั ง กล่ า วรายงานเสนอต่ อ ผู้ บัง คั บ บัญ ชาเพื่ อ ใช้เ ป็ นข้ อมูล
ประกอบการตัดสินใจต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรายงานการประเมินความเสี่ยงและการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตประจาปี
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2558 – 2561
2. เพื่ อ เสนอแนะมาตรการและแผนจั ด การความเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต ของสถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ
(องค์การมหาชน)
3. เพื่อผู้บริหารพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงต่อไป
แนวควำมคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการใด ๆ ตามอานาจหน้าที่เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดาเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง
ทาให้การใช้อานาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระทาที่เข้าข่ายผลประโยชน์
ทับซ้อน1 เช่น
(1) การรั บ ผลประโยชน์ ต่าง ๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่ งผลต่ อ การตั ดสิ นใจในการ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
(2) การทาธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา
(3) การทางานหลังจากออกจากตาแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิ พลหรือความสัมพันธ์
จากที่เคยดารงตาแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน
5
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(4) การทางานพิเศษโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ
(5) การรู้ข้อมูลภายในแล้วนาข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
(6) การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
(7) การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
ดังนั้น การดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานจึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่ง
ที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานสามารถป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยหน่ ว ยงานจะต้ อ ง
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และจะต้องมีการสร้างระบบเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของ
ผลประโยชน์ ส่ ว นตนและประโยชน์ ส่ ว นรวม รวมทั้ ง จะต้ อ งมี ก ารจั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมกับการให้องค์ความรู้จากคู่มือดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มี
ความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้
หลักกำร
หลักการเบื้องต้นของการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ ISO 31000:2009
นั้น จะเน้นถึงการกาหนดเป้าหมายที่สาคัญของกระบวนการต่าง ๆ โดยที่หลักการจะสนับสนุนมุมมองของการ
บริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมและประสานกัน โดยที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งองค์กร หลักการบริหารความ
เสี่ ย งเป็ น การเชื่ อ มโยงระหว่ า งกรอบแนวคิ ด (Framework) และการปฏิ บั ติ จ ริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น (Practices)
เข้าด้วยกันเพื่อโยงไปยังเป้าหมายกลยุทธ์ขององค์กรผ่านกิจกรรมการบริหารต่าง ๆ ขององค์กร
“ความเสี่ ย ง (Risk)” เป็ น เหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตที่ จ ะส่ ง ผลในทางลบ ส่ ว นปั ญหา
(Problem) เป็นเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในปัจจุบันที่ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรคหรือ
ความยุ่งยากต่างๆ ตามมาจนเกิดเป็นความเสี่ยงที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่ งผลกระทบทางลบต่อวัตถุประสงค์
พันธกิจ และเป้าในทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
กรอบแนวคิด1
ISO 31000:2009 เน้นการพัฒนากรอบแนวคิดที่จะผนวกการบริหารความเสี่ยงเข้ากับองค์กรอย่าง
เป็นอันหนึ่งอันเดียว กรอบแนวคิดใหม่นี้สามารถทาให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการทางานต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กรได้รับ
การสนับสนุนจากการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ การบริหารความเสี่ยงจะ
เป็นองค์ประกอบที่สาคัญต่อการบริหารกลยุทธ์และการวางแผน การจัดการ กระบวนการรายงานผล นโยบาย
ต่าง ๆ คุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร ส่วนประกอบต่าง ๆ ของกรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงของ ISO
31000:2009 นั้น ประกอบไปด้วยการทาความเข้าใจและการกาหนดบริบททั้งภายใน และภายนอกต่าง ๆ
ที่กระทบต่อองค์กร การกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง การบูรณาการการบริหาร ความเสี่ยงเข้ากับ
1

International Organization for Standardization (ISO). (2009). ISO 31000:2009 Risk Management –
Principles and guidelines.
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กระบวนการต่าง ๆ ขององค์กร การรายงานและการสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก การ
นากระบวนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติการติดตามและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมแนวทำงของ ISO 31000:2009
กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งตามแนวทางของ ISO 31000:2009 สามารถแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 5
กระบวนการหลักด้วยกันที่สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วไปที่รู้จักกัน ได้แก่ การระบุปัจจัย
เสี่ยง/ความเสี่ยง การวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงการเลือกการตอบสนองกับความเสี่ยงที่ดีที่สุด
การนาแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ การควบคุมและติดตามผลลัพธ์รวมทั้งการทบทวนปรับปรุงเมื่อจาเป็น
กระบวนการ 5 กระบวนการ ได้แก่ การกาหนดบริบทที่มีผ ลต่อเป้าหมายขององค์กร (Establishing the
context) การระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงขององค์กร (Risk identification) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk
analysis) การประเมินความมีนัยสาคัญของความเสี่ยง (Risk evaluation) และการจัดการความเสี่ยง (Risk
treatment) อย่ า งไรก็ ต ามเราสามารถรวมกระบวนการระบุ ค วามเสี่ ย ง/ปั จ จั ย เสี่ ย งขององค์ ก ร ( Risk
identification) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis) และการประเมินความมีนัยสาคัญความเสี่ยง (Risk
evaluation) ว่าเป็นการประเมินภาพรวมของความเสี่ยง (Risk assessment) และตลอดการดาเนินการตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด ต้องมีการสื่อสารและให้คาปรึกษากับผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างสม่าเสมอ (Communication and consultant) รวมถึงการติดตามและการทบทวนและปรับปรุงแก้ไข
เมื่ อ จ าเป็ น (Monitoring and review) หากจะกล่ า วถึ ง ความแตกต่ า งที่ ส าคั ญ (Significant difference)
ระหว่างการบริ หารความเสี่ย งแบบเดิมหรือ COSO กับ ISO นั้นก็คือกระบวนการกาหนดบริบทที่มีผลต่อ
เป้าหมายขององค์กร (Establishing the context) และการสื่อสารและให้คาปรึกษากับผู้เกี่ยวข้อง และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่าเสมอ (Communication and consultant)
1. การก าหนดบริ บ ทที่ มี ผ ลต่ อ เป้ า หมายขององค์ ก ร (Establishing the context) : ถื อ ว่ า เป็ น
กระบวนการที่สาคัญและเป็นกระบวนที่มีรายละเอียดที่แตกต่างจากกระบวนการบริหารความเสี่ยงแบบเดิม
เช่น COSO กล่าวคือ ก่อนที่ เราจะดาเนิ น การประเมินความเสี่ ยงในภาพรวมนั้น จาเป็นต้องมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ขององค์กรและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ชัดเจน รวมถึงกาหนดขอบเขต และเกณฑ์ความเสี่ยง (Risk
criteria) เพื่อใช้ในการประเมินต่อไปว่าความเสี่ยงดังกล่าว องค์กรนั้นสามารถยอมรับกับผลที่เกิดขึ้นตามมาได้
มากน้อยเพียงใด โดยที่ขอบเขตและเกณฑ์ความเสี่ยงที่กาหนดต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรที่
กาหนดไว้ การกาหนดบริบทต่าง ๆ ที่มีผลต่อเป้าหมายขององค์กรตามแนวทางของ ISO สามารถแบ่งได้เป็น 3
ประเภทย่อย ได้แก่ (1) การกาหนดบริบทภายนอก (Establishing the external context) เช่น กฎระเบียบ
ข้อบังคับ วัฒนธรรม สังคม การเมือง ปัจจัยขับเคลื่อนและกระแสของสังคม และมุมมองจากคนภายนอกต่อ
องค์กรของเรา (2) การกาหนดบริ บ ทภายใน (Establishing the internal context) เช่น โครงสร้า งการ
บริหาร วัฒนธรรมองค์กร และกลยุทธ์องค์กร เป็นต้น เพื่ อที่จะให้การบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์กร (3) การกาหนดบริบทของกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Establishing the context
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of the risk management process) เช่น การกาหนดเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ การกาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบ การกาหนดขอบเขตของการดาเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
จากแนวทางของ ISO ที่กล่ าวข้างต้นของการกาหนดบริบท สิ่งที่มาให้ แบบจาลองใหม่นี้ต่างจาก
แนวทางของ COSO คือ การที่ ISO ให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลไปยังเป้าหมายองค์กรอย่าง
ชัดเจน ผ่านกระบวนการกาหนดบริบทต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบริบทภายนอก
ในเรื่องของปัจจัยขับเคลื่อนและกระแสของสังคม และมุมมองจากคนภายนอกต่อองค์กร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
กระบวนการดังกล่ าวก็มีทั้งข้ อดีและข้ อเสี ย โดยที่ข้อดีคือการกาหนดบริบ ทที่ ครอบคลุ ม ทาให้ การบรรลุ
เป้าหมายผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยงมีความเป็นไปได้สูง ส่วนข้อเสียคือ ในทางปฏิบัติข้อมูลหรือการ
ได้มาซึ่งบริบทที่ครบถ้วนถือว่าเป็นเรื่องยาก และมีต้นทุนในการได้ข้อมูลดังกล่าวมาค่อนข้างสูง อีกทั้งการ
กาหนดเป้าหมายที่ลงรายละเอียดตั้งแต่องค์กร สายงาน จนถึงผลิตภัณฑ์ อาจทาให้ เกิดความซับซ้อนและ
สูญเสียทรัพยากรอย่างมาก เมื่อการกาหนดบริบททุกด้านครบถ้วนแล้ว องค์กรสามารถนาข้อมูลที่มีอยู่มา
กาหนดเกณฑ์ในการประเมินความมีนัยสาคัญของความเสี่ยงนั้น (Risk criteria)
2. การระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (Risk identification) : เป็นกระบวนการระบุถึ งแหล่งที่มาของ
ความเสี่ยงนั้นๆ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จุดมุ่งหมายของกระบวนการนี้ ต้องให้องค์กรสามารถสร้างชุดของ
รายการความเสี่ยงทั้งหมดซึ่งอยู่บนหลักการที่ว่าความเสี่ยงนั้นสามารถที่จะกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรทั้งทางบวกและทางลบ การระบุปัจจัยเสี่ยงควรครอบคลุมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่สาเหตุดังกล่าวสามารถจัดการ
ได้ และไม่สามารถจัดการได้ โดยที่การระบุปัจจัยเสี่ยงอาจมาจากข้อมูลในอดีต การวิเคราะห์ทางทฤษฎี การใช้
ความเห็ น จากผู้ เ ชี่ ย วชาญ และความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เป็ น ต้ น อย่ า งไรก็ ต ามองค์ ก รควร
ประยุกต์ใช้เครื่ องมือหรือเทคนิคของการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เหมาะสมกับเป้าหมายขององค์กรนั้น ๆ รวมถึง
ความสามารถของบุ ค ลากรในองค์ ก ร โดยที่ ก ารได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ มี ค วามถู ก ต้ อ งและทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ มี
ความสาคัญอย่างมากต่อการระบุปัจจัยเสี่ยงที่สมบูรณ์
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk analysis) : เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทาความเข้าใจถึง
ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่องค์กรได้มีการระบุไว้ กล่าวคือ เป็นการพิจารณาถึงสาเหตุปัจจัยเสี่ยง บ่อเกิดของปัจจัย
เสี่ ย ง ผลที่เกิดสื บ เนื่ อง (Consequence) ทั้งด้านบวกและด้านลบของปัจจัยเสี่ ยงดังกล่ าว รวมถึงโอกาส
(Likelihood) ของปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยที่เมื่อเราพิจารณาผลกระทบ และโอกาสเข้าด้วยกันทาให้เรา
สามารถกาหนดระดับความเสี่ยง (Risk level) ของปัจจัยเสี่ยงนั้น ๆ ซึ่งสิ่งที่กาหนดนี้ต้องมีความสอดคล้องกับ
เกณฑ์ความเสี่ยงที่ได้กาหนดมาจากบริบท การวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจัดทาได้ในหลายระดับขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของความเสี่ยง จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่การวิเคราะห์ในส่วนนี้
อาจจะเป็นเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ หรือเชิงกึ่งปริมาณก็ได้ ผลที่เกิดสืบเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงใด ๆ สามารถ
แสดงในลั กษณะของผลกระทบ (Impact) ที่จับต้องได้ เช่น ตัว เงิน ผลผลิ ตที่เสี ยหาย หรือลั กษณะของ
ผลกระทบที่จับต้องไม่ได้ เช่น ภาพลักษณ์ที่เสียหายจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น
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4. การประเมินความเสี่ยง (Risk evaluation) : เป็นกระบวนการเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจโดยอาศัย
ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากกระบวนการก่อนหน้าเพื่อที่จะใช้ในการพิจารณาว่าปัจจัยเสี่ยงใดที่
องค์กรจาเป็นต้องมีการจัดการปัจจัยเสี่ยง (Risk treatment) นั้น รวมถึงการจัดลาดับความสาคัญก่อนหลังใน
การดาเนินการจัดการลดความเสี่ยงเหล่านั้น กระบวนการประเมินความเสี่ยงเป็นการเปรียบเทียบระดับความ
เสี่ ย ง (Risk level) ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งกั บ เกณฑ์ ค วามเสี่ ย ง (Risk criteria) ที่ ไ ด้ ม าจาก
กระบวนการกาหนดบริบทต่าง ๆ ที่มีผลต่อเป้าหมายขององค์กร เพื่อที่จะทาให้ทราบว่า ปัจจัยเสี่ยงใดที่องค์กร
ยอมรับได้ ปัจจัยเสี่ยงใดองค์กรยอมรับไม่ได้ซึ่งต้องมีการกาหนดการจัดการความเสี่ยงต่อไป
5. การจัดการความเสี่ยง (Risk treatment) : เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกทางเลือกใด
ทางเลือกหนึ่ง หรือหลายทางเลือกสาหรับการลดระดับความเสี่ยง และนาแนวทางหรือทางเลือกนั้นไปปฏิบัติ
โดยที่เราสามารถเรียกทางเลือกหรือแนวทางนั้นว่าการควบคุมความเสี่ยง กระบวนการจัดการความเสี่ยงเป็น
กระบวนการที่เป็นวงจรหรือวัฏจักร (Cyclical) ของการประเมินการจัดการความเสี่ยง การพิจารณาว่าระดับ
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual risk level) จากการจัดการความเสี่ยงนั้น ยอมรับได้หรือไม่ หากรับไม่ได้การ
จัดการความเสี่ยงใหม่ที่จะต้องเป็นอย่างไร และการประเมินความมีประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่มี
อยู่ แนวทางต่าง ๆ ในการจั ดการความเสี่ ย งไม่จาเป็นต้องเป็นอิส ระซึ่งกันและกัน (Mutually exclusive)
หรือไม่จาเป็ นที่แนวทางหนึ่ งจะต้อ งลดระดับความเสี่ ยงได้ทุกปัจจัยเสี่ยงซึ่งครอบคลุมลั กษณะต่างๆ เช่น
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงโอกาส ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงผลกระทบที่ตามมาของปัจจัยเสี่ยง
การกระจายความเสี่ยง เป็นต้น
หลักการในการเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงนั้น เราต้ องคานึงถึงการสร้างความ
สมดุ ล ระหว่ า งต้ น ทุ น ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการน าแนวทางหรื อ มาตรการจั ด การความเสี่ ย งไปปฏิ บั ติ กั บ
ผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อระดับความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงนั้นลดลงภายในเงื่อนไขกฎระเบียบข้อบังคับ และความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างไรก็ตามสิ่ งที่องค์กรพึงระวังก็คือการดาเนินมาตรการจัดการความเสี่ยง
ที่ผิดพลาดนั้น นอกจากไม่สามารถลดระดับความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงนั้นแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงใหม่
ตามมาได้ ดังนั้นการติดตามและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงจึงจาเป็นต้องถูกผนวกเข้าเป็น
เนื้อเดียวกับแผนการดาเนินงานการจัดการความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจในประสิทธิผลที่เกิดขึ้น
การจัดการความเสี่ยง หลังจากประเมินความเสี่ยง และมีการจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงแล้ว
จะมีการพิจารณากาหนดกลยุ ทธ์ในการจั ดการความเสี่ยงโดยจะเลื อกใช้กลยุทธ์ใดกลยุทธ์ห นึ่งหรือ หลาย
กลยุทธ์รวมกันก็ได้ เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
4T ได้แก่ Terminate, Transfer, Treat, Take
1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) เป็นการกาจัดความเสี่ยงออกไปหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
เนื่ องจากมีโ อกาสเกิดขึ้น สู งและมีผ ลกระทบสู ง เช่น เปลี่ ยนเป้าหมาย การยกเลิ กโครงการหรือแผนงาน
การเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินโครงการ เป็นต้น
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2) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) เป็นการลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ/หรือลดผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงโดยการถ่ายโอนหรือแบ่งภาระบางส่วนให้ผู้อื่นรับผิดชอบ เช่น การทาประกันภัย
การโอนความรับผิดชอบไปยังผู้รับเหมา การโอนงานไปยังผู้รับสัมปทาน การจ้างเหมา (Outsourcing) เป็นต้น
3) การควบคุมความเสี่ยง (Treat) เป็นการลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยง และ/หรือผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากความเสี่ยงโดยปรับเปลี่ยนการทางานหรือเตรียมแผนการต่างๆ รองรับ เช่น การปรับวิธีการทางาน
การกาหนดมาตรการติดตามตรวจสอบ การปรับโครงสร้าง การให้ความรู้แก่พนักงาน เป็นต้น
4) การยอมรั บ ความเสี่ ย ง (Take) เป็ น การยอมรั บ ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กลยุ ท ธ์ นี้ จ ะไม่ มี ก าร
ดาเนินการใดเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบเนื่องจากระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่อยู่ในระดับต่า หรืออยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ หรือมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการความเสี่ยงสูงกว่าผลลัพธ์ที่จะได้
6. การติ ด ตามและการทบทวน (Monitoring and Review) : ถึ ง แม้ ว่ า กระบวนการนี้ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น
กระบวนการหลักในการบริหารความเสี่ยง อย่างไรก็ตามการติดตามและการทบทวนเป็นขั้นตอนที่มี ความสาคัญ
อย่ า งมากที่ ค วรถู ก รวมเข้ า กั บ กระบวนการอื่ น เพื่ อ ที่ จ ะท าให้ อ งค์ ก รมั่ น ใจว่ า มาตรการจั ด การเสี่ ย งมี
ประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลมากน้ อ ยเพีย งใด เพื่ อที่จะได้รั บ ข้ อมูล เพิ่ มเติ ม ตลอดเวลาในการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการต่างๆ ให้ดีขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ผลที่ได้จากการติดตามและทบทวนความเสี่ยงที่ได้จัดทาขึ้นนี้จะ
เป็นปัจจัยที่สาคัญในการทบทวนกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงต่อไป
ปัจจัยสำคัญต่อควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ปัจจัยสาคัญ 8 ประการ เพื่อช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงประสบความสาเร็จ
ปัจจัยที่ 1 : การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
การปฏิบั ติตามกรอบการบริ ห ารความเสี่ ยงขององค์ กร จะประสบความส าเร็จเพียงใดขึ้น อยู่ กั บ
เจตนารมณ์ การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นาของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร
คณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทั่วไป ต้องให้ความสาคัญและสนับสนุนให้ทุกคนใน
องค์กรเข้าใจความสาคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อองค์กร มิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ การบริหารความเสี่ยงต้องเริ่มต้นจากการที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้นาสูงสุดขององค์กร
ต้องการให้ระบบนี้เกิดขึ้น โดยกาหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติ รวมถึงการกาหนดให้ผู้บริหารต้องใช้ข้อมูล
เกี่ยวกับความเสี่ยงในการตัดสินใจ และบริหารงาน เป็นต้น
ปัจจัยที่ 2 : ความเข้าใจความหมายความเสี่ยงตรงกัน
การใช้ ค านิ ย ามเกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งและการบริ ห ารความเสี่ ย งแบบเดี ย วกั น จะท าให้ เ กิ ด ความ
มีประสิทธิภาพในการกาหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการ เพื่อใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
และกาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
การจัดทากรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มีความชัดเจน จะทาให้ผู้บริหารและพนักงานทุก
คนใช้ภาษาความเสี่ยงในแนวทางเดียวกันและมีจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง
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ปัจจัยที่ 3 : กระบวนการบริหารความเสี่ยง ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
การที่องค์กรทั่วไป จะประสบความสาเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้น รูปแบบ
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะต้องมีการกาหนดขึ้น และเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารในทุกระดับที่จะนา
กระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และต้องกระทาอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
ปัจจัยที่ 4 : การบริหารการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการชี้แจง
ในการนาเอากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ จาเป็นต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กรให้กับเข้าทุกระดับขององค์กร และต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงและผลที่องค์กร และแต่ละบุคคลจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงนั้น
องค์ประกอบที่สาคัญของการเปลี่ยนแปลง
- กาหนดความคาดหวังที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ
- กาหนดระยะเวลาของกระบวนการเปลี่ยนแปลงและสื่อให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- กาหนดลักษณะและระดับของความพยายามที่ต้องการ
- ดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารไปยังทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
- ระบุปัญหา อุปสรรคที่ต้องดาเนินการแก้ไขตั้งแต่เริ่มแรก
ปัจจัยที่ 5 : การสื่อสารที่มีคุณภาพเชื่อมโยงกับกลยุทธ์
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลนั้น ต้องให้มั่นใจได้ว่า
- ผู้บริหารได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ถูกต้องและทันเวลา
- ผู้บริหารสามารถจัดการกับความเสี่ยงตามลาดับความสาคัญ หรือตามการเปลี่ยนแปลงหรือความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ได้ทันท่วงที
- มีการติดตามแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนามาใช้ปรับปรุงการบริหารองค์กร และ
จัดการความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากที่สุด
การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติมีความสาคัญอย่างมาก เพราะการ
สื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยง ระหว่างการบริห ารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงทาความเข้าใจ
ต่อพนักงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้เกิดการ
ยอมรับในกระบวนการและนามาซึ่งความสาเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง โดยควรได้รับการสนับสนุน
ทั้งทางวาจา และในทางปฏิบัติจากกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของ องค์กร
ปัจจัยที่ 6 : การวัดผลการบริหารความเสี่ยง ควบคู่กับกระบวนการด้านบุคลากร
- การวัดความเสี่ยงในรูปแบบของผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารสามารถประเมิน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและดาเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับ
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- การวัดความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยงโดยอาศัยดัชนีวัดผลการดาเนินงาน ซึ่งอาจกาหนดเป็น
ระดับองค์กร ฝ่ายงาน หรือของแต่ละบุคคล การใช้ดัชนีวัดผลการดาเนินงานนี้อาจปฏิบัติร่วมกับกระบวนการ
ด้านทรัพยากรบุคคล
ปัจจัยที่ 7 : การฝึกอบรม ความรู้ ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร ควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจกรอบการ
บริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยง เพื่อบรรลุความสาเร็จของ
องค์กร การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง การฝึกอบรมในองค์กรควรต้องคานึงถึงประเด็น ดังต่อไปนี้
- ความแตกต่างกันของระดับความรับผิดชอบ ในการบริหารความเสี่ยง
- ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่แล้วในองค์กรพนักงานใหม่ทุกคน ควร
ได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้มีความเข้าใจในความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ด้วยเช่นกัน
ระบบการประเมินผลการดาเนินงาน ถือเป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้ในการส่งเสริมความรับผิดชอบของ
แต่ละบุคคล โดยความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ ยง ควรกาหนดรวมอยู่ในงานที่แต่ล ะบุ คคล
รับผิดชอบ และในคาอธิบายลักษณะงาน (Job Description) การประเมินผลการดาเนินงานส่วนที่เกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยง มีประเด็นที่ควรประเมินดังต่อไปนี้
- ความรับผิดชอบ และการสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง และกรอบการบริหารความเสี่ยง
ที่แต่ละบุคคลมีต่อองค์กร
- การวัดระดับ ของความเสี่ ยงที่บุ คคลนั้น เป็นผู้ รับผิ ดชอบ ว่าความเสี่ ยงได้รับการจัดการอย่างมี
ประสิทธิผลเพียงใด
ปัจจัยที่ 8 : การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ขั้น ตอนสุ ดท้ ายของปั จ จั ย ส าคัญ ต่ อ ความส าเร็ จ ของการบริ ห ารความเสี่ ย ง คือ การกาหนดวิ ธี ที่
เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง
การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้
- การรายงาน และสอบทานขั้นตอนตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
- ความชัดเจนและสม่าเสมอของการมีส่วนร่วม และความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง
- บทบาทของผู้นาในการสนับสนุน และติดตามการบริหารความเสี่ยง
- การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
ประเด็นปัญหำภำยใน (Internal Issues) หมายถึง ประเด็นปัญหาที่พบจากการดาเนินงานภายใน
ส่วนงาน และสานัก
ประเด็ น ปัญหำภำยนอก (External Issues) หมายถึง ประเด็นปัญหาที่พบจากการดาเนิ น งาน
ระหว่างส่วนงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง ผลของความไม่แน่นอน (Impacts of Uncertainty) ต่อวัตถุประสงค์
หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
ซึ่งอาจเกมีผลกระทบต่อการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ขององค์กร
กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การประสานกิจกรรมเพื่อสั่งการและควบคุม
องค์กรเกี่ยวกับความเสี่ยง
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Policy) หมายถึง ประกาศที่แสดงถึงความ
ตั้งใจและทิศทางโดยรวมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Plan) หมายถึง กรอบการบริหารความเสี่ยงที่
ระบุถึงวิธีการที่ใช้องค์ประกอบในการบริหาร และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการโดยรวมเกี่ยวกับการชี้บ่งความ
เสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลความเสี่ยง
กำรชี้บ่งควำมเสี่ยง (Risk Identification) หมายถึง กระบวนการในการค้นหา การรับรู้ และการ
อธิบายความเสี่ยง
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง (Risk Analysis) หมายถึง กระบวนการเข้าใจธรรมชาติของความเสี่ยงและ
กาหนดระดับความเสี่ยง
เกณฑ์ควำมเสี่ยง (Risk Criteria) หมายถึง เงื่อนไขของการอ้างอิงเพื่อใช้ประเมินเทียบหาความเสี่ยง
ที่มีนัยสาคัญ
ระดั บควำมเสี่ยง (Level of risk) หมายถึง ขนาดของความเสี่ยงหรือผลรวมของความเสี่ ยง ซึ่ง
แสดงออกในรูปของผลรวมระหว่างผลสืบเนื่องและโอกาส
กำรประเมินผลควำมเสี่ยง (Risk Evaluation) หมายถึง การประเมินผลความเสี่ยงเพื่อตัดสินว่า
ขนาดของความเสี่ยงยอมรับได้หรือทนทานได้หรือไม่
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Treatment) หมายถึง กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง
ควำมเสี่ ย งที่ ยั ง หลงเหลื อ อยู่ (Residual Risk) หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ ยั ง คงเหลื อ อยู่ ใ นองค์ ก ร
หลังจากการจัดการความเสี่ยงไปแล้ว
ผลกระทบด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Impact) หมายถึง ผลกระทบที่มีผลต่อความสามารถในการ
ดาเนินงานให้บรรลุค่าเป้าหมายของส่วนงาน
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ผลกระทบด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Impact) หมายถึง ผลกระทบที่มีต่อความสามารถใน
การดาเนินงานตามขั้นตอนการทางานของส่วนงาน
ผลกระทบด้ ำ นงบประมำณ / กำรเบิ ก จ่ ำ ย (Financial Impact) หมายถึ ง ผลกระทบที่ มี ต่ อ
ความสามารถในการจัดการงบประมาณ / การเบิกจ่ายของส่วนงาน
ผลกระทบด้ำนควำมสอดคล้อง (Compliance Impact) หมายถึง ผลกระทบที่มีต่อความสามารถ
ในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย
ขั้นตอนวิธีกำรปฏิบัติงำน
1. ก าหนดขอบเขตการจั ด การความเสี่ ย ง โดยพิ จ ารณาจากแผนและผลปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2558-2562
2. ระบุประเด็นความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุความเสี่ยง ปัญหาภายในและประเด็นปัญหาต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 25582562 และการบรรลุค่าเป้าหมายของแผนงานที่กาหนดไว้ภายใต้ขอบเขตการจัดการความเสี่ยง
3. ทาการชี้บ่งผลกระทบต่าง ๆ จากประเด็นปัญหาภายใน และประเด็นปัญหาภายนอกที่ระบุได้ โดย
พิจารณาจากความสามารถในการดาเนินงานให้บรรลุค่าเป้าหมายของแผนงาน การดาเนินงานตามขั้นตอนการ
ทางานของแผนงาน การจัดการงบประมาณ/การเบิก จ่ายของแผนงาน และความสามารถในการดาเนินงานให้
สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
4. วิเคราะห์ประเภทผลกระทบที่ได้จากการชี้บ่ง พร้อมประเมินระดับความเสี่ยงของผลกระทบนั้น ๆ
โดยการพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนโอกาส/ความถี่ของการเกิดผลกระทบ และให้คะแนนความรุนแรงของ
ผลกระทบนั้น ๆ
5. กาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงตามระดับที่ได้จากการประเมินสาหรับผลกกระทบนั้น ๆ และลง
รายละเอียดมาตรการจัดการ
6. ติดตาม และสรุปผลการจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนงาน เพื่อนาเข้าสู่การประชุม ฝ่ายบริหาร
ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง หรือในกรณีที่มีประเด็นเพื่อพิจารณาอย่างมีนัยสาคัญ
กำรประเมินควำมเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเป็นการพิจารณาค่าเหตุการณ์จาก 2 มิติ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)
และผลกระทบ (Impact) และเพื่อให้ การปะเมินระดับความเสี่ ยงมีความชัดเจน จึงได้กาหนดเกณฑ์การ
ประเมินระดับความเสี่ยงสาหรับการประเมินครั้งนี้ โดยหลักเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Score)
สรุปเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงแต่ละประเด็นความเสี่ยงได้ ดังนี้
การประเมินระดับความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ และผลการประเมินมีค่าความเสี่ยงรวมสูงสุด 25
คะแนน (Level of Risk) โดยการนาผลที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบ มาจัดทาแผนผังประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)
14
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5

15

25

3

9

15

1

3

5

จาก Risk Assessment Matrix นารายการความเสี่ยงแต่ละระดับความเสี่ยงที่ได้จัดเรียงลาดับไว้ (Risk
Ranking) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง ซึ่งได้กาหนดเกณฑ์ความสามารถในการ
ยอมรั บ ความเสี่ ย ง เป็ น การให้ ค่ า ความหมายของระดั บความเสี่ ย งของ สคช. เที ย บกั บ ระดั บ ความเสี่ ยง
ที่ยอมรับได้ ซึ่งการประเมินความเสี่ยงครั้งนี้ กาหนดเกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงออกเป็ น 5
ระดับ แต่ละระดับกาหนดแถบสี และความหมาย ดังนี้
ระดับควำมเสี่ยง
ต่ามาก
(1-3)
ต่า
(5)

แทนด้วยแถบสี
สีเขียวเข้ม

ปานกลาง
(9)

สีเหลือง

สูง
(15)
สูงมาก
(25)

สีเขียว

สีส้ม

สีแดง

ควำมหมำย/มำตรกำรจัดกำร
ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
เก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง
ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
ควรมีการฝึกอบรมพนักงานหรือจัดทาเอกสารมาตรฐานกาหนดการปฏิบัติงาน
(ค่ำเป้ำหมำยที่ยอมรับได้)
ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง
เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ และกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินงาน
ระดับทีไ่ ม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ต่อไป ควรจัดทาแผนบรรเทาเพื่อเตรียมพร้อมและตอบสนอง
ต่อผลกระทบนั้นๆ
ระดับทีไ่ ม่สามารถยอมรับได้จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ทันที ควรหยุดการทางานเพื่อกาหนดแผนฉุกเฉินในการจัดการ
ผลกระทบนั้นๆ ที่เกิดขึ้น
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หลักเกณฑ์การจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง จะมีการประเมินประสิทธิผล
ของการควบคุมความเสี่ยงที่ สคช. ได้ดาเนินการในปัจจุบัน เพื่อพิจารณาว่าระดับความเสี่ยงขั้นต้น (Gross Risk)
ก่อนการควบคุมสามารถลดระดับความเสี่ยงคงเหลือ (Residual Risk) หลังการควบคุมในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่
ตลอดจนจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง (Risk Priority) โดยพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติม 2 ปัจจัย ได้แก่ โอกาส
และความสามารถในการปรับปรุง และกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติ ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงดังนี้
เกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงและค่ำเป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้
เกณฑ์กำรพิจำรณำให้คะแนน - โอกำส / ควำมถี่ของกำรเกิดผลกระทบ
โอกำส/ควำมถี่
ของกำรเกิดผลกระทบ
โอกาสของการเกิดผลกระทบ

ความถี่ของการเกิดผลกระทบ

3 คะแนน
(ค่ำเป้ำหมำยที่ยอมรับได้)
แทบไม่เคยเกิดผลกระทบนั้นๆ มีโอกาสเกิดผลกระทบนั้นๆ
หรือมีโอกาสเกิดผลกระทบ
บ้างเป็นครั้งคราว
นั้นๆ น้อยมาก
ยังไม่เคยเกิดผลกระทบนั้นๆ เคยเกิดผลกระทบนั้นๆ
หรือเคยเกิดขึ้นภายใน 1 ปี
ภายใน 6 เดือน
1 คะแนน

5 คะแนน
มีโอกาสเกิดผลกระทบ
นั้นๆ เป็นประจา
เคยเกิดผลกระทบนั้นๆ
ภายในไตรมาส

เกณฑ์กำรพิจำรณำให้คะแนน – ควำมรุนแรงของผลกระทบด้ำนควำมสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมำย (Compliance)
(ความสามารถในการดาเนินงานในสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย)
ผลกระทบด้ำนควำม
1 คะแนน
สอดคล้อง
ความสอดคล้องต่อกฎระเบียบ ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎ
ข้อบังคับ และกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับสถาบันฯ
ที่ออกโดย ผอ.สคช.

3 คะแนน
(ค่ำเป้ำหมำยที่ยอมรับได้)
ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับสถาบันฯ
ที่ออกโดย ผอ.สคช.ด้วยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
สถาบันฯ หรือออกโดย
คณะกรรมการสถาบันฯ

5 คะแนน
ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
หรือกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น มติ ครม.
เป็นต้น
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ตำรำงที่ 1 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (ITA) ปี 2558 – 2561
ดัชนี/ตัวชี้วัด
1. ควำมโปร่งใส
1.1 การให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.3 ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบตั ิ
1.4 การมีส่วนร่วม
1.5 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัตริ าชการ
1.6 การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
1.7 ช่องทางการร้องเรียน
1.8 การตอบสนองข้อร้องเรียน/การแจ้งผลร้องเรียน
2. ควำมพร้อมรับผิด
2.1 ความพร้อมรับผิด
2.1.1 ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่
2.2.2 ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน
2.2 เจตจานงสุจริต
เจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
3. ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน
3.1 มุมมองการรับรู้
3.2 ประสบการณ์ตรง
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
4.1 วัฒนธรรมองค์กร
4.2 การต่อต้านการทุจริตในองค์กร
4.3 การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน
4.3.1 การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต
4.1.2 การไม่ทนต่อการทุจริต
4.3.3 การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต
4.4 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
4.5 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
4.5.1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4.5.2 การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน
5. คุณธรรมในกำรทำงำนของหน่วยงำน
5.1 การบริหารงานบุคคล
5.1.1 ประสบการณ์ตรง
5.1.2 การรับรู้

2558
86.28
76.83
90.26
97.85
100.00
81.51
100.00
84.15
59.63
76.37

2559
89.92
86.30
88.07
76.87
80.00
83.15
100.00
64.54
99.5
87.08

76.37

87.08

98.63
99.25
98.00
62.05
70.89
53.21

93.91
87.83
100.00
72.32
68.05
76.58

2560
86.95
70.00

2561
95.42

94.53

98.92
90.89
85.07
85.35
83.69
96.27
96.27

75.80

62.13

62.82
86.21
77.27
65.72
86.58
78.39
94.41
94.41
84.52
85.69
83.34

54.43
41.29
42.56
40.03

66.80
52.16
45.87
52.85

80.83
58.61
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ดัชนี/ตัวชี้วัด
2558
2559
2560
2561
5.2 การบริหารงบประมาณ
70.93
75.99 81.31
5.2.1 การรับรู้
70.93
75.99
5.3 ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน
59.32
72.25 76.88
5.3.1 การรับรู้
49.10
68.22
5.3.2 ประสบการณ์ตรง
69.53
77.29
5.2.3 การบริหารสภาพแวดล้อมในการทางาน
73.91
5.4 มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
98.95
5.4.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
99.20
5.4.2 ความเป็นธรรมในการปฏิบตั ิงาน
98.70
สรุปผลคะแนน ITA
77.60
83.31 88.64
76.72

ตำรำงที่ 2 สรุปเปรียบคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (ITA) ปี 2559–2561

จากตารางเปรี ย บเที ย บผลคะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมจะเห็ น ได้ว่า
หน่วยงานมีคะแนนจัดอยู่ในระดับสูงมากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 คะแนนอยู่ในระดับสูง พิจารณาจากคะแนนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 แล้วพบว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ 76.72 คะแนน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ 88.64
คะแนน คะแนนลดลงร้ อยละ 13.45 เป็นการลดลงอย่างมีนัยส าคัญ และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้ว
หน่วยงานมีคะแนนลดลงเช่นกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายดัชนีเปรียบเทียบผลการประเมินระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2561 จะพบว่าดัชนีที่มีค่าคะแนนลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ได้แก่ ดัชนีที่ 2 ความพร้อม
รั บ ผิ ด ดัช นี ที่ 3 ความปลอดจากการทุจริ ตในการปฏิบัติงาน และดัช นีที่ 4 วัฒ นธรรมคุณธรรมในองค์กร
ส่วนดัชนีที่ 5 คุณธรรมการทางานในหน่วยงานมีค่าคะแนนลดลงอย่างไม่มีนัยสาคัญ ในทางกลับกันดัชนีที่ 1
ความโปร่งใส มีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
18

รายงานการประเมินความเสี่ยงและการดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตประจาปี
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2558 – 2561

กำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรดำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตประจำปีสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) ปีงบประมำณ 2561



ขาดความเชื่อมั่นในการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี



1

5

9

ปานกลาง เปิดเผยข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีผ่านสือ่ ต่างๆ ทั้ง Social
media, online etc.





ขาดความไม่มั่นใจในการ
บริหารงานของผู้บริหาร



1

5

9

ปานกลาง เผยแพร่เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
ต่อสาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ ทั้ง
Social media, online etc.







ขาดความเชื่อมั่นในระบบการ
ทางานที่ไม่มีการรับสินบน



1

5

9





ขาดแนวทางในการเฝ้าระวัง
การดาเนินงานเกี่ยวกับ



1

5

9

ปานกลาง จัดทามาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการป้องกันการรับสินบน
และเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ทั้ง
Social media, online etc.
ปานกลาง ทาการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง
และแผนการจัดการความเสี่ยง







ยังไม่มีการดาเนินการ

ดาเนินการแล้ว

ยังไม่มีการดาเนินการ

ดาเนินการแล้ว

ระดับความเสี่ยง

ผลรวม Sum.

Compliance Risk

Financial Risk

Strategic Risk

มำตรกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
หรือโอกำสเพื่อกำรปรับปรุง
Actions for Address
or Opportunities for
Improvement

impact

4. ยังไม่มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง และการ

ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น
Risks / Impacts of
Uncertainty

กำรประเมินควำมเสี่ยง
Risk Evaluation

Likelihood

1. ขาดการเผยแพร่การ
กากับติดตามการ
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
2. ขาดการเผยแพร่
เจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหารต่อ
สาธารณชน
3. ยังไม่มีการกาหนด
มาตรการ กลไก หรือ
การวางระบบในการ
ป้องกันการรับสินบน

ภายนอก/External

ภายใน/Internal

ประเด็นปัญหำ 2561
Problem Issues

ประเภทควำมเสีย่ ง
Types of Risk

Operational Risk

บริบท
Context

ผลกำรจัดกำร
Follow up results of
action
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
st
1 Half
2nd Half
Year
Year
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จัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน ในหน่วยงาน
5. ยังไม่มีการกาหนด

มาตรการ กลไก หรือ
การวางระบบในการ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในหน่วยงาน
6. ยังไม่มีแผนป้องกัน

และปราบปรามการ
ทุจริตหรือแผนที่
เกี่ยวข้อง
7. ขาดการกากับติดตาม 
การดาเนินงานตาม
แผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน


ขาดความเชื่อมั่นในการ
ดาเนินงานการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน

1

5

9

ขาดแนวทางดาเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง



1

5

9

แผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอาจไม่มีการนาไป
ดาเนินการและไม่มีการ
รายงานผลการดาเนินการ



1

5

9

เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงานและประกาศให้พนักงาน
รับทราบและถือปฏิบัติ
ปานกลาง จัดทามาตรการ กลไกในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
และประกาศให้พนักงานรับทราบ
และถือปฏิบัติ
ปานกลาง จัดทาแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประชาสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงานเครือข่าย สื่อออนไลน์
Facebook, website เป็นต้น
ปานกลาง จัดทาแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประชาสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงานเครือข่าย สื่อออนไลน์
Facebook, website เป็นต้น













ยังไม่มีการดาเนินการ

ดาเนินการแล้ว

ยังไม่มีการดาเนินการ

มำตรกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
หรือโอกำสเพื่อกำรปรับปรุง
Actions for Address
or Opportunities for
Improvement

ดาเนินการแล้ว

ระดับความเสี่ยง

ผลรวม Sum.

impact

Likelihood

กำรประเมินควำมเสี่ยง
Risk Evaluation

Compliance Risk

Financial Risk

ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น
Risks / Impacts of
Uncertainty

Strategic Risk

ภายนอก/External

ภายใน/Internal

ประเด็นปัญหำ 2561
Problem Issues

ประเภทควำมเสีย่ ง
Types of Risk

Operational Risk

บริบท
Context

ผลกำรจัดกำร
Follow up results of
action
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
st
1 Half
2nd Half
Year
Year
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5

ต่า

1. ดาเนินการสื่อสารและเวียน
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ
สถาบัน ให้ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่รวมถึงลูกจ้างโครง
ทราบ ผ่านทาง การอบรม
เจ้าหน้าที่เข้าใหม่ ทางอีเมล์
ไดรฟ์กลาง บนเว็บไซต์ของ สคช.
และจัดทาเป็นรูปเล่ม
2. จัดกิจกรรมองค์กรโปร่งใสปลอดการ
ทุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนของ
สคช. และประกาศใช้



ยังไม่มีการดาเนินการ

5

ดาเนินการแล้ว

ระดับความเสี่ยง

1

ยังไม่มีการดาเนินการ

ผลรวม Sum.



มำตรกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
หรือโอกำสเพื่อกำรปรับปรุง
Actions for Address
or Opportunities for
Improvement

ดาเนินการแล้ว

impact

Financial Risk

Strategic Risk
เจ้าหน้าทีภ่ ายในสถาบันมี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง
กรณีจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา
หรือหน่วยงานภายนอกเข้า
มาดาเนินการ

Likelihood



ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น
Risks / Impacts of
Uncertainty

กำรประเมินควำมเสี่ยง
Risk Evaluation

Compliance Risk

8. การทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเจ้าหน้าทีภ่ ายใน
หน่วยงาน

ภายนอก/External

ภายใน/Internal

ประเด็นปัญหำ 2561
Problem Issues

ประเภทควำมเสีย่ ง
Types of Risk

Operational Risk

บริบท
Context

ผลกำรจัดกำร
Follow up results of
action
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
st
1 Half
2nd Half
Year
Year
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มำตรกำรและแผนจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส สคช.
จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงผลการดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ สคช.
ในปีงบประมาณ 2562 พบว่าระดับความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงระดับปานกลาง แต่เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
การเกิดความเสี่ ย งในอนาคต สถาบั น ฯ จึ งได้ จัดทาแผน มาตรการจัด การความเสี่ ย ง เพื่อบรรเทา และ
ตอบสนองต่อผลกระทบนั้น ๆ ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยพิจารณาร่วมกับข้อเสนอแนะของที่
ปรึกษา สามารถสรุปมาตรการ แผนและกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงดังนี้
1) เผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา และมีการ
เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้สาธารณชนได้ติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ดาเนินภารกิจตาม
พันธกิจของหน่วยงาน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนหรือไม่ ตลอดจนประเมินกลไกการ
ก ากั บ ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านตามแผนปฏิบั ติ ร าชการประจ าปี ข องหน่ว ยงานการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นนี้ให้
สาธารณะได้รับทราบเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดาเนินของหน่วยงานตามนโยบาย
ที่ป ระกาศให้ ไว้ อัน จะเป็ น การสร้ างความไว้ว างใจซึ่งกันและกันระหว่างหน่ว ยงานของรัฐ กับประชาชน
ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจาปี หน่วยงานจะต้องเผยแพร่บน
เว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานโดยมี เ นื้ อ หาแสดงถึ ง การเผยแพร่ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ประกอบไปด้ ว ย
รายละเอียดแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงาน และสร้างประโยชน์ต่อ
ประเทศและประชาชน
2) การรับสินบน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบสถานการณ์
การทุจริตการรับสินบนที่เกิดขึ้น อันจะนาไปสู่การกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการ
รับสินบนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมการรับสินบนเป็นพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ในลักษณะที่
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการรับเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอาจเกิดการรับรู้การรับสินบนเหล่านั้น จากการเคยได้ยิน ได้เห็น หรือรับทราบจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ
หรืออาจจะเกิดจากการเคยจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อเป็นแก้ไขปัญหา หน่วยงานควร
ดาเนินการกาหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน โดยผู้บริหารสูงสุ ดของ
หน่ ว ยงานหรื อผู้ บ ริ หารที่ได้รับ มอบอานาจทาคาสั่ ง ข้อสั่ งการอย่างเป็นทางการ มีการกาหนดกรอบแนว
ทางการป้ อ งกั น การรั บ สิ น บนของหน่ ว ยงานและก าหนดกลไกการก ากั บ ติ ด ตามอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยควร
ดาเนินการดังนี้
- มีการกาหนดขอบเขตและแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ลง
- มีช่องทางให้ประชาชน ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสนอความเห็นในการปรับปรุงการ
ให้บริการ ตลอดจนสามารถร้องเรียนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่ างไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัติ
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มีการใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง อันอาจจะก่อให้เกิดการรับสินบน หรือ
เรียกรับสินบน
- หน่วยงานจะต้องมีการจัดทาระบบเพื่อตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีส่วน
ได้ส่วนเสียในสัญญาโครงการหรือสัมปทานใด ๆ ของหน่วยงาน
- หากหน่วยงานตรวจสอบพบกรณีเจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติมีการใช้
ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง มีการรับ เรียกรับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์อื่น
ใด จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องมีการพิจารณาลงโทษอย่างจริงจัง
- หน่วยงานต้องมีการจัดทาแผนต้านทุจริตในองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่จะดาเนินการ
ทุจริตลง
- จัดทาการประเมินความเสี่ย งที่จะเกิดการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และ
พิจารณาหาทางที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าวลง
- จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต
- มีการดาเนินการกิจกรรมตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้
- มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน เพื่อที่จะปรับปรุงแผนดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
- ทบทวนแหล่งความรู้ที่องค์กรมีอยู่ เช่น นโยบายและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
จรรยาบรรณเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (Code of Conduct) ผลการประเมินองค์กร (เน้นไปที่ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติการในเรื่องการทุจริตต่างๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณเจ้าหน้าที่ เช่น ระบบการตรวจสอบตัวแทนขาย ผู้ผลิต
ลูกค้าที่มีบทบาทสาคัญต่อการจัดซื้อจัดจ้าง บุคลากรภายในที่อยู่ในตาแหน่งใดนาน ๆ จนมีสายสัมพันธ์กับคน
ภายนอก หรือธุรกิจของครอบครัวตนเอง) ประวัติการฝึกอบรม เอกสารขั้นตอนในการทางานในแผนกต่าง ๆ
รวมถึ ง กฎระเบี ย บของพนั ก งาน ซึ่ ง ในขั้ น ตอนนี้ ค ณะกรรมการและคณะผู้ บ ริ ห ารควรประชุ ม เพื่ อ จั ด ตั้ง
คณะทางานเพื่อนาหลักการไปสู่ภาคปฏิบัติได้
- ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปัญหาการทุจริต ตั้งแต่ระดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร
แผนกงาน ระบบงาน ระบบตรวจสอบภายใน ลักษณะการทางาน ขั้นตอนการทางานบุ คุลากรที่มีหน้าที่อนุมัติ
การปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อระบุจุดเสี่ยง (Hot Spots) ในการวางนโยบายในการป้องกันการทุจริตและสร้างเสริม
วัฒนธรรมการทางานที่ดี
- สร้างนโยบายและหลักปฏิบัติที่ชัดเจน เมื่อทาการวิเคราะห์จุดเสี่ยงต่างๆ ที่จะนาไปสู่ปัญหาการ
ทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้แล้ว หน่วยงานควรวางนโยบายป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อสร้างความ
ตระหนั กในผลกระทบของการทุจ ริ ตและการมีส่ ว นร่ว มในการสร้างวัฒ นธรรมคุ ณธรรมในก ารทางานว่ า
พฤติกรรมใดที่ถูกต้อง พฤติกรรมใดที่ไม่ควรทา เช่น การไม่รับสินบน การไม่รับของขวัญ การไม่จัดซื้อจัดจ้าง
กับญาติตัวเอง การใช้ช่องว่างขององค์กรเพื่อประโยชน์ทับซ้อนตัวเอง (Business partners)
- สร้างรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ องค์กรต้องสร้างให้เกิดความตระหนั กผลกระทบของการทุจริต
และการมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในการทางาน (ความรู้ดังกล่าวต้องผ่านการวิเคราะห์ความ
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เป็นไปได้จากคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือถูกทดสอบแล้วว่าได้ผลจริง อาจเป็นนโยบายวิธีปฏิบัติ การรวมกลุ่ม
เครือข่าย ทาความเข้าใจเงื่อนไขต่างๆ ที่มีความเสี่ยง วิธีการแก้ปัญหาหรือช่องทางร้องเรียน รายงานผล เมื่อ
ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม) โดยอาจจะนาเสนอด้วยการเล่าเรื่องผ่านบุคคลที่ได้รับการยอมรับ
(Storytelling) การสร้างคลังความรู้ (Knowledge repositories) เป็นระบบออนไลน์ การสร้างกลุ่มเครือข่าย
ภายในองค์กร (Network connectivity) การแนะนาระบบงาน (Workflow) ใหม่ที่สร้างเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ E-Learning หรือโปรแกรมสาเร็จรูป ความรู้ที่
รวบรวมไว้นอกจากกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมอันดีแล้ว จะต้องมี การชี้แจงถึงขั้นตอน
การปฏิบัติงานบางจุดที่มีความเสี่ยงนาไปสู่ปัญหาทุจริตได้ เช่น การเบิกค่ารับรอง เบิกเงินสด การเบิกค่า
เดินทางค่าดูงาน ค่าอบรม การจ่ายค่าที่ปรึกษา ตัวแทนขาย การจัดจ้างในรูปแบบพิเศษ รวมถึงการตรวจสอบ
การฮั้วประมูล และสายสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กรกับผู้รับจ้าง เป็นต้น โดยเนื้อหาที่ใช้ถ่ายทอดความรู้นี้ ต้อง
มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพราะถ้าเสนอเนื้อหาเข้มงวดมากไป อาจส่งผลให้เกิดความท้อแท้จนทาให้
โครงการไม่ประสบผลสาเร็จ
- มีการประเมินผลและควบคุมองค์กร ต้องมีการประเมินผลระบบงานที่สร้างขึ้น โดยองค์ประกอบ
ในการประเมิ น คื อ มาตรฐานและขั้ น ตอนการท างานเป็ น ไปตามที่ ก าหนดหรื อ ไม่ ( Employment
procedures) เช่น การดาเนินการเรื่องประโยชน์ทับซ้อน (การรับรู้แผนงาน การร่วมแชร์ประสบการณ์ความรู้
เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต) ระบบตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างอิสระ กระบวนการติดตามผู้ กระทาผิ ดและ
ลงโทษสามารถดาเนินการได้จริง เป็นต้น
- ระบบการอนุมัติต่าง ๆ ต้องไม่เอื้อให้กับการทุจริต และการเรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ มีระบบ
ตรวจสอบ หรือสุ่มอย่างไม่เป็นทางการเกิดขึ้นเพื่อการบริหารงานอย่างโปร่งใสหรือไม่
- สรุปผลและสื่อสารให้ทั่วถึงองค์กร ถอดบทเรียนผลสาเร็จเกี่ยวกับแนวทางการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน และถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร จัดทาแผนสื่อสารในช่องทางที่เหมาะสม
กับคนในแต่ละช่วงอายุและวิถีชีวิต (Life style) ซึ่งผู้ที่เหมาะสมในการเป็นผู้นากิจกรรมสร้างเสริมวัฒนธรรม
คุณธรรมในการทางานที่ดีนั้น คือ ผู้นาองค์กรทั้งนี้การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานนั้น จะเป็นยกระดับธรร
มาภิบาลในการบริ หารจั ดการทุ กภาคส่ วนในองค์ กรแบบบูรณาการ และจะต้องมี กระบวนการป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ครอบคลุมไปถึง
การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต การไม่ทนต่อการทุจริต และการอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต
- ไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกับความสะดวก หรือละเมิดกฎกติกา หรือเพื่อให้
ยกเว้นการรายงาน หรือการลงโทษใด ๆ ทั้งสิ้น แม้หลายคนมองว่าเป็นเรื่องของสินน้าใจ เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ให้
กันเพื่อเป็นการขอบคุณ ที่ช่วยเหลือ อานวยความสะดวกก็ตาม ซึ่งจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกอย่าง
ต้องเริ่มต้นด้วยผลประโยชน์ และลงท้ายด้วยการต่างตอบแทนด้วยสิ่งที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
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- แจ้งให้ผู้บริหารทราบด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ เมื่อพบความผิดปกติ หรือช่องว่างของระบบอันอาจ
นาไปสู่ความไม่ซื่อสัตย์สุจริตในการทางานได้ โดยต้องถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร
และต้องร่วมกันเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
3) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมี
การศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อ
พัฒนาไปสู่การกาหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานหน่วยงานควรจั ดทารายงานการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และมีการเสนอ
รายงานดังกล่าวผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอานาจได้รับทราบและสั่งการการจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อให้
หน่ ว ยงานมีแนวทางที่ชัดเจนในการวางแผนต้านทุจริตในองค์กร หน่ว ยงานจะต้องมีการระบุให้ ได้ว่า ณ
ปัจจุบันหน่วยงานอยู่ในสถานการณ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่
จะเกิดขึ้นหรือไม่ และเพื่อเป็นการรับประกันถึงความสาเร็จผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาทและสร้างวัฒนธรรม
การต่อต้านทุจริตให้คนในองค์กรเกิดจิตสานึกเรื่องนี้อยู่เสมอ ดังนั้นหน่วยงานควรที่จะมีการประเมินความเสี่ยง
ของโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานและความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่ ว ยงานมีมากน้ อยเพียงใด โดยมีขั้น ตอนการประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริตและความเสี่ ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน มีดังนี้
- ประเมินความเสี่ยง (Assess Risks) ระบุปัจจัยเสี่ยงว่าเกิดจากประเด็นใด เช่น ลักษณะกิจกรรม
สถานที่ ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ รั บ จ้ า งช่ อ งโหว่ ข องกฎหมาย กฎระเบี ย บ จากนั้ น จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของ
ความเสี่ยงนั้น ๆ
- พัฒนากิจกรรมต่อต้านการทุจริต (Develop the program) ออกแบบกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
ตามประเด็นความเสี่ยงในขั้นตอนการประเมิน กาหนดนโยบายกระบวนการในการปฏิบัติและการควบคุม
ติดตามผลในทุกระดับการทางานเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการและผู้บริหารให้วางกลยุทธ์พร้อมทั้งเป้าหมาย
ระยะสั้น และระยะยาวเตรียมการเรื่องทรัพยากรที่ใช้และกระบวนการสื่อสารให้ทั่วถึงองค์กร
- กาหนดแนวทางปฏิบัติ (Define and Implement policies) เขียนนโยบายที่สอดรับกับกลยุทธ์
กฎระเบียบ และกระบวนการทางาน ตั้งผู้รับผิดชอบที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล
สื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร เช่น พนักงาน ผู้ประเมิน ผู้ตรวจสอบภายใน และลูกค้า/ผู้ใช้บริการ
ตามภารกิจ รวมถึงระบุวิธีการประเมินผลไว้ด้วย
- สร้างกระบวนการและการควบคุม (Build and Operate Controls) ระบุกระบวนการถ่ายโอนความ
เสี่ยงและการควบคุมเพื่อให้สัมฤทธิ์ผล เช่น ขั้นตอนปฏิบัติงานการจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมนามาใช้ ทรัพยากร
บุคคล การควบคุมด้วยอุปกรณ์หรือระบบมาตรฐานโดยต้องพัฒนาออกมาเป็นเอกสารหรือคู่มือ
- ฝึกอบรมและให้ความรู้ (Train and Educate) พัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้
ตระหนักและมีความรู้ในขั้นตอนปฏิบัติ รวมถึงกระบวนการควบคุมที่จะเกิดขึ้นโดยจะต้องบอกให้ทราบว่าแต่
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ละตาแหน่ง แต่ละระดับมีบทบาทและเป้าหมายต่างกันอย่างไร ซึ่งการพัฒนาเนื้อหาจะต้องคานึงถึงกลุ่มผู้เข้า
รับการอบรมเป็นหลัก เอกสารที่ใช้ต้องสอดรับกันแต่ละกลุ่ม รวมถึงออกแบบระบบการประเมินผลไว้เพื่อให้
ทราบผลจากการฝึกอบรม
- ติดตามและประเมิน ผล (Monitor and Evaluate) โดยดาเนินการสร้างระบบคัดกรองข้อมูล
ออกแบบวิธีการตรวจสอบ/ติดตามข้อมูลภายในและภายนอกเพื่อระบุว่าข้อมูลประเภทใดที่เป็นความเสี่ยง
เปรี ย บเทีย บข้อมูล ในแต่ล ะกลุ่ ม เช่น กลุ่ มคู่ค้า ผู้ รับจ้างลู กค้า ผู้ รับบริการว่ามีรูปแบบเหมือนกันหรือไม่
ตั้งศูนย์รับเรื่อง (Hotline) เปิดช่องทางให้แจ้งข้อมูลทุจริต เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปเป็นรายงาน การ
ตรวจสอบข้อมูล ตั้งหน่วยรับเรื่องยืนยันข้อมูลที่สงสัยว่าจะเป็นการประพฤติมิชอบโดยใช้ทีมที่มีความสามารถ
และน่าเชื่อถือมาทางานนี้ เช่น ผู้ตรวจบัญชี ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอที นักกฎหมาย หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ รวมทั้ง
พยานด้วย วิเคราะห์สาเหตุทาการวิเคราะห์ว่าปัญหาดังกล่าวเกี่ยวโยงกับใคร สถานที่ไหน และมีวิธีการอย่างไร
โดยจะต้องค้นหาว่าข้อมูลสาคัญ คือ สิ่งใดบ้าง มีรูปแบบเป็นอย่างไร ข้อมูลเชื่อถือได้หรือไม่ สร้างแนวทาง
ป้องกันปัญหาทุจริต นาผลวิเคราะห์ที่ได้มาเป็ นแนวทางในการตรวจสอบภายในเพื่อควบคุมมิให้เกิดการทุจริต
ในองค์กร รวมถึงพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ซึ่งจาเป็นต้องมีการทบทวนและปรับปรุง
วิธีการให้ทันสมัยรับกับบริบทอยู่เสมอ
- ประเมินผลการดาเนินงานและทบทวนแผนการดาเนินงานทั้งนี้ต้องมีการประเมินผลอย่ างต่อเนื่อง
เพื่อจะให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมที่ได้ออกแบบไว้สามารถต่อต้านกับสถานการณ์ทุจริตในการดาเนินงานที่มีรูปแบบ
ซับซ้อนมากขึ้นและจะต้องรายงานผลให้คณะกรรมการและผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ และต้องทบทวนมาตรการ
ต่างๆ ว่ายังเหมาะสมอยู่หรือไม่ รวมถึงถ้าเป็นไปได้ควรใช้ ระบบที่เป็นมาตรฐานสากลหรือผ่านการรับรองจาก
หน่วยงานตรวจประเมินภายนอกองค์กร โดยประเด็นที่ต้องทาการตรวจประเมินในทุกปีจะประกอบไปด้วย
- ความชั ด เจนของกฎระเบี ย บต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต หรื อ การป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น กฎระเบียบที่ให้อานาจคนใดคนหนึ่งตัดสินใจหรือใช้ดุลพินิจการไม่มีระบบควบคุมที่
ดี หรือการเปิดโอกาสให้ใช้งบประมาณโดยใช้ดุลพินิจ หรือโอกาสเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติงานได้ เป็นต้น การบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริต ซึ่งประสิทธิภาพการป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาการ
ทุจริตอยู่ที่ระบบบังคับใช้ หากหน่วยงานใดไม่สามารถค้นหาผู้กระทาผิด หรือลงโทษ หรือปิดช่องทางหลบเลี่ยง
ต่างๆ ได้ ปัญหาดังกล่าวก็จะยังคงอยู่ในหน่วยงานต่อไป
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict of Interest) เป็นสถานการณ์หรือการกระท าที่
บุคคลไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผล
ต่ อ การตั ด สิ น ใจหรื อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นต าแหน่ ง หน้ า ที่ ที่ บุ ค คลนั้ น รั บ ผิ ด ชอบอยู่ และส่ ง ผลกระทบต่ อ
ประโยชน์ส่วนรวมหรือส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตน
เป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ เป็นการกระทาผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณจึงอาจถือได้ว่า
เป็นเหตุพื้นฐานของการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย ดังนั้นในการที่จะพัฒนาประเทศให้มีความ
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โปร่งใส เพื่อก่อให้เกิดความศรัทธาและความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความจาเป็นและสาคัญ
อย่างยิ่ง ในการที่จะต้องให้พลเมืองของรัฐไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม มีความตระหนักและให้ความสาคัญใน
การดารงตนให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นการป้องกัน
การทุจริตมิให้เกิดขึ้นต่อไป เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ และสร้างนิยมร่วมต้านการทุจริตขึ้นในหน่วยงานการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการพิจารณาถึงการดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ส่งเสริม
ให้ เจ้ าหน้ าที่ในหน่ ว ยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ สร้างพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ไม่ให้มีพฤติกรรมเข้าข่ายมี
ผลประโยชน์ทับ ซ้ อน หน่วยงานจะต้องสร้ างพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ไม่ให้ นาวัสดุอุปกรณ์ และของใช้ ใน
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ไม่มีการบริหารงานและปฏิบัติงานที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลบางกลุ่ม
การดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานนั้น ควรจะต้องมีการพิจารณาปรับปรุง ดาเนินการ
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้
- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่งานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- จัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนใน
หน่วยงาน โดยการจัดทาคาสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่
ได้รับมอบอานาจ กาหนดกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และกาหนดกลไกการ
กากับติดตามอย่างต่อเนื่อง มีข้อสั่งการให้นาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบั ติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้
พนักงานในหน่วยงานถือปฏิบัติ
- จั ด ประชุ ม สั ม มนา หรื อ แลกเปลี่ ย นความรู้ ภ ายในหน่ว ยงานเพื่ อ ให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งการป้ อ งกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
- ปรั บ ปรุ ง แนวทาง ขั้ น ตอน การปฏิ บั ติ รวมทั้ ง ระเบี ย บและขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน
- รายงานผลการปฏิบัติตามระเบียบ และข้อเสนอแนะจากผลการปฏิบัติ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ดาเนินการต่อไป ทั้งนี้แนวทางสาคัญในการดาเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมนั้นหน่วยงานจะต้องจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร บทเรียน อบรม
นาเสนอในรูปแบบการป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ในทุกระดับให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่างสม่าเสมอ
4) แผนป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต เป็นตัว ชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ห น่วยงานที่รับการ
ประเมินให้ความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน โดยจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการที่
ชัดเจนและมีการดาเนินการอย่ างจริงจั งการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานนั้น
หน่วยงานควรที่จะนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 25602564) มาร่วมพิจารณาดาเนินการโดยในยุทธศาสตร์ชาติ ได้กาหนดพันธกิจไว้ดังนี้ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
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การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล” มีการแปลงนโยบายสู่แผนงานการปฏิบัติการ
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นกระบวนการของหน่วยงานที่
แสดงถึงการให้ความส าคัญในการป้ องกันการทุจริต โดยการจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
นอกจากจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการในปีที่ผ่านมาแล้ว ยังต้องมีการนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเช่นกัน ในการดาเนินการเพื่อจัดทาแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตควรจะต้องมีการพิจารณาปรับปรุงดาเนินการให้มีความสมบูรณ์ขึ้น ดังต่อไปนี้
- มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานเพื่อ
นามาปรับแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีถัดไป
- มีการจั ดทาแผนป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต โดยในแผนดังกล่ าวจะต้องมีลั กษณะเป็น
แผนปฏิบัติการ มีรายละเอียดอย่างน้อย รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรม
ระยะเวลาที่จะดาเนินการของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม โดยแผนนี้จะต้องได้รับการเห็นชอบหรือลงนามโดย
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอานาจ เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตจานงของผู้บริหารที่จะ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- นาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- วิเคราะห์ผลตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตว่าสามารถยับยั้งการทุจริตในหน่วยงานได้
มีประสิทธิภาพเพียงใด
- รายงานผลการดาเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต แสดงถึงผลการกากับติดตาม
การดาเนินงาน/ความก้าวหน้าของโครงการหรือกิจกรรมที่ระบุในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้
จะต้องมีการเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอานาจเพื่อที่จะได้พิจารณาและสั่งการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป แต่ส่วนที่สาคัญที่สุดที่จะต้องพิจารณา คือ การจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหน่วยงานแม้จะได้สมบูรณ์เพียงใด หากไม่มีการดาเนินการที่จะป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง ผู้
มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ทั้งภายนอกและภายในย่ อมจะสะท้ อนผ่ านทางการประเมิน ความรั บรู้ หรือทัศนคติ ต่ อ
หน่วยงานถึงการดาเนินงานของหน่วยงาน ดังนั้นหน่วยงานจะต้องมีการดาเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง เมื่อ
พบการทุจริตขึ้นในหน่วยงานต้องมีการดาเนินงานลงโทษอย่างจริงจังและรวดเร็ว และมีการประชาสัมพันธ์ให้
รับทราบเป็นการทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายนอกและภายในรับทราบถึงความมุ่งมั่น ความตั้งใจ
จริงของหน่วยงานที่จะดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5) การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีกลไก
การตรวจสอบภายในหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง และให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทุจริตรวมไปถึงมีกระบวนการลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่
ผู้กระทาการทุจริตอย่างจริงจังการตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน เป็นกระบวนการในการตรวจสอบถ่วงดุล
ภายในเกี่ยวกับการดาเนินงานที่มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ้นในหน่วยงาน ซึ่งการดาเนินการ
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เพื่อจัดทาการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน หน่วยงานควรจะต้องมีการพิจารณาปรับปรุงดาเนินการให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นดังต่อไปนี้
- จัดให้กลุ่มงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือป้องกันการทุจริตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดาเนินการได้อย่างเป็นอิสระ มีความเป็นกลาง ปลอดจากการแทรกแซง
ปราศจากอคติ สามารถดาเนินการตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานได้อย่างจริงจัง มีการจัดทาแผนการ
ตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานมีการรายงานผลการตรวจสอบเสนอและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ให้ผู้ ที่มีอานาจพิจารณาเพื่อแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน และ
หากพบการกระทาความผิดทุจริ ตจะต้องมีการรายงานผล และหน่วยงานจะต้องมีการลงโทษทางวินัย ต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้กระทาการทุจริตอย่างจริงจังแต่ส่วนที่สาคัญที่สุดที่จะต้องพิจารณาในการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
คื อ การจั ด ท าแผนการตรวจสอบถ่ ว งดุ ล ในหน่ ว ยงานแม้ จ ะด าเนิน การได้ ส มบู ร ณ์ เพี ย งใด หากไม่ มี ก าร
ดาเนินการที่จะตรวจสอบถ่วงดุลในหน่วยงานอย่างจริงจัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายนอกและภายในย่อมจะ
สะท้อนผ่านทางการประเมินความรับรู้ หรือทัศนคติต่อหน่วยงาน สาคัญที่สุ ดเมื่อหน่วยงานพบการทุจริตขึ้น
จะต้องมีการดาเนินงานลงโทษอย่างจริงจังและรวดเร็ว และมีการประชาสัมพันธ์ให้รับทราบเป็นการทั่วไป
เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายนอกและภายในรับทราบถึงความมุ่งมั่น ความตั้งใจจริงของหน่วยงานที่จะ
ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
6) ด้านการสร้างวัฒนธรรม “สุจริต” ในการทางานของหน่วยงาน ควรจะต้องมีการดาเนินการ ดังนี้
- มีการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในจุดต่างๆ ขึ้นในหน่วยงาน
- มี ก ารจั ด ท านโยบาย หลั ก ปฏิ บั ติ และแผนบริ ห ารความเสี่ ย งด้า นโอกาสในการทุ จริ ต ขึ้นใน
หน่วยงาน
- มีการดาเนินการตามแผนงานโครงการเพื่อลดความเสี่ยง สร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน
- มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่สุจริตขึ้นในหน่วยงาน การไม่ทนต่อ
การทุจริต การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต
- มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ในด้า นโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น
ของหน่วยงาน
- มีการเผยแพร่การดาเนินงานให้สาธารณชนรับทราบ
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