การบริหารความเสี่ยงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลาดับ

ประเด็นความเสี่ยง

สาเหตุ

การควบคุมที่มีอยู่
1. จัดทาระบบ Management Information
System: MIS เพื่อติดตามการดาเนินงานตาม
แผนให้ทันเวลา มีความถูกต้อง ต่อเนื่อง
สม่าเสมอมีความสมบูรณ์ของข้อมูลและมีความ
สอดคล้องกัน
2. กาหนดมาตรฐานและวิธกี ารปฏิบัติงานการ
บริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน ติดตาม
และรายงานผล เช่น รายงานเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติงานจริงกับประมาณการ รายงาน
ตรวจสอบภายใน เป็นต้น

แผนการลดความเสี่ยง

ผลการดาเนินงาน

1. จัดทาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณ
และแผนยุทธศาสตร์
2. กระจายอานาจการตัดสินใจสือ่ สารให้
พนักงานทั่วทั้งองค์กรรับทราบ และติดตาม
ผลการจัดการอย่างต่อเนื่อง
3.ทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย
และงบประมาณ
4. จัดทาแผนการติดตามผลการดาเนินงาน
เป็นระยะๆ และรายงานผลให้ผบู้ ริหาร
ทราบเพื่อเป็นการเร่งรัดการดาเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ดาเนินการจัดทาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณและแผน
ยุทธศาสตร์กาหนดแล้วเสร็จสิน้ เดือนมกราคม 2561
2. ดาเนินการจัดทานโยบายการมอบอานาจตามคาสัง่
สถาบันที่ 072/2561 เรื่องมอบอานาจการสัง่ การหรือ
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.สถาบัน ลว. 15 มีนาคม 2561
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร
เป้าหมาย และงบประมาณ ตามหลัก 5P เมื่อวันที่ 10
มกราคม 2561 ผลการดาเนินงานจะทาการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ในไตรมาสต่อไป
4.มีการตามแผนการติดตามและรายงานผลให้ผบู้ ริหารทราบ
เป็นระยะๆ
5. อยู่ระหว่างทบทวนยุทธศาสตร์องค์กรซึง่ คาดว่าจะ
ดาเนินการในช่วง สิงหาคม 2561

กาหนดแล้วเสร็จ

ระดับ
ความเสี่ยง
15

ผลการประเมินความเสี่ยง
ปี 2561
(ไตรมาสที่ 2)
โอกาส
ผลกระทบ
3
3

ระดับ
ความ
เสี่ยง
9

สถานะความเสี่ยง ณ
ปัจจุบัน
(ไตรมาสที่ 3)
โอกาส ผลกระทบ
3
3

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

9

สานักนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์

3

9

1. สานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่ สาร
2. สานักนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์

3

3

9

สานักนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์

9

3

3

9

สานักนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์

9

3

3
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สานักบริหารคุณวุฒิ
วิชาชีพ 1-4

S1

ผลการดาเนินงานไม่บรรลุตาม
เป้าหมายของแผน

1. ขาดระบบการติดตามผล
การดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
2. ความล่าช้าของการอนุมัติ
การดาเนินงานในแต่ละ
โครงการ
3. กาหนดกลยุทธ์หรือ
เป้าหมายไม่สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานของสถาบัน

S2

ผูป้ ระกอบการไม่เห็นความสาคัญและ
ความแตกต่างของบุคลากรที่ผ่านการ
รับรองสมรรถนะของ สคช.

1. การสือ่ สารประชาสัมพันธ์ยัง สร้างกิจกรรมการสือ่ สารองค์กร สร้างการรับรู้ ทบทวนแผนประชาสัมพันธ์ปี 2561 มุ่งเน้น
ไม่มีประสิทธิภาพ
และตระหนักในระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
การสร้างการรับรู้และตระหนักในระบบ
2. ขาดการประชาสัมพันธ์ใน
คุณวุฒวิ ชิ าชีพผ่านสือ่ และกิจกรรมสนับสนุน
เชิงรุก

1. มีการจัดทาแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้าที่ประชุม
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผูบ้ ริหารเมื่อ ก.พ. 61 และได้นาไปประกอบกับแผนพัฒนา 2561
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สคช.แล้ว
2. อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อมาดาเนินการสารวจความ
เชื่อมั่นของผูป้ ระกอบการต่อระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพและ
มาตรฐานอาชีพ
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S3

จานวนกลุม่ ผูเ้ ข้ารับการประเมินจริงที่
สคช.กาหนด ไม่สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ตั้งไว้

ขาดการวิเคราะห์
ทบทวนยุทธศาสตร์ คานวณการประมาณการ
กลุม่ เป้าหมาย ผูร้ ับบริการและ เป้าหมายให้สมเหตุสมผล
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

1. ทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย
และงบประมาณ

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร
เป้าหมาย และงบประมาณ ตามหลัก 5P เมื่อวันที่ 10
มกราคม 2561 ผลการดาเนินงานจะทาการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ในไตรมาสต่อไป
2.มีการตามแผนการติดตามและรายงานผลให้ผบู้ ริหารทราบ
เป็นระยะๆ
3. อยู่ระหว่างทบทวนยุทธศาสตร์องค์กรซึง่ คาดว่าจะ
ดาเนินการในช่วง สิงหาคม 2561

1. มกราคม 2561
2. ดาเนินการไตรมา
สละ 1 ครั้ง
3. สิงหาคม 2561
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S4

การเปลีย่ นแปลงจากสภาวะภายนอก
ส่งผลกระทบกับการดาเนินงานของ
สคช.

การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว มีดาเนินการติดตามนโยบายรัฐบาล ข้อสัง่ การ
ของสภาวะภายนอก เช่น
นายกรัฐมนตรี และเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามา
นโยบายรัฐบาล , เทคโนโลยี
ฯลฯ อาจส่งผลกระทบกับการ
ดาเนินงานของสถาบัน

1. ทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร เป้าหมาย
และงบประมาณ
2. มีการปรับแผนการใช้เงินประจาปี
3. ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจาปี

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร
เป้าหมาย และงบประมาณ ตามหลัก 5P เมื่อวันที่ 10
มกราคม 2561 ผลการดาเนินงานจะทาการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ในไตรมาสต่อไป
2. ดาเนินการทบทวนปรับแผนปฏิบัติการประจาปี สคช.
โดยเสนอ คก.สคช. พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

1. มกราคม 2561
2. เมษายน 2561
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S5

เกณฑ์ที่ใช้ประเมินไม่เป็น
มาตรฐานสากล

การประเมินสมรรถนะอาชีพยัง ทาการเทียบเคียงคุณวุฒวิ ชิ าชีพกับ ASEAN
ไม่เป็นมาตรฐานสากล
Qualification Referencing Framework :
AQRF และประชาสัมพันธ์
ในวงกว้าง

เทียบเคียงคุณวุฒวิ ชิ าชีพกับ ASEAN
Qualification Referencing Framework
:AQRF และจัดการประชาพิเคราะห์รับฟัง
ความคิดเห็นของกลุม่ เป้าหมาย และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

1. จัดประชาพิเคราะห์การปรับกรอบคุณวุฒวิ ชิ าชีพ 8 ระดับ 1. ธันวาคม 2560
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560และเตรียมการเทียบเคียง
2. ปีงบประมาณ
คุณวุฒวิ ชิ าชีพกับ ASEAN Qualification Referencing
พ.ศ. 2561
Framework :AQRF
2. ดาเนินการทบทวนเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินให้ทันสมัย
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3
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3

3

หน้า 1 จาก 3

1. มกราคม 2561
2. มีนาคม 2561
3. มกราคม 2561
4. ดาเนินการไตรมา
สละ 1 ครั้ง
5. สิงหาคม 2561

ผลการประเมินความเสี่ยง
ปี 2561
(ไตรมาสที่ 1)
โอกาส
ผลกระทบ
3
5

การบริหารความเสี่ยงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลาดับ

ประเด็นความเสี่ยง

O1 เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

สาเหตุ

การควบคุมที่มีอยู่

การดาเนินงานไม่เป็นไปตาม จัดทาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน และจัดการ
ขั้นตอนที่ระบุไว้ในเอกสาร ISO อบรมการดาเนินงานตามคู่มือฯ

แผนการลดความเสี่ยง

ผลการดาเนินงาน

กาหนดแล้วเสร็จ

ทบทวนคู่มือและอบรมคู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

1. จัดการฝึกอบรมคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดทา
1. พฤศจิกายน 2560
มาตรฐานอาชีพ (22 พฤศจิกายน 2560) การขึ้นทะเบียน 2. มีนาคม 2561
องค์กรรับรองฯ (24 พฤศจิกายน 2560) และการประเมิน
สมรรถนะ (10 พฤศจิกายน 2560) บุคคลแล้วทุกสานัก
2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทาและปรับปรุง
เอกสารในระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO9001 : 2015
ในวันที่ 22-23 มี.ค. 61

ผลการประเมินความเสี่ยง
ปี 2561
(ไตรมาสที่ 1)
โอกาส
ผลกระทบ
3
5

ระดับ
ความเสี่ยง
15

ผลการประเมินความเสี่ยง
ปี 2561
(ไตรมาสที่ 2)
โอกาส
ผลกระทบ
3
3

ระดับ
ความ
เสี่ยง
9

สถานะความเสี่ยง ณ
ปัจจุบัน
(ไตรมาสที่ 3)
โอกาส ผลกระทบ
1
3

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

3

ทุกสานัก

O2 ผูต้ รวจประเมินองค์กร ที่เป็น
สคช.ยังไม่มีมาตรการในการ
ผูเ้ ชี่ยวชาญบางท่านมีมาตรฐานในการ คัดเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญให้มี
ตรวจไม่เท่ากัน ทาให้การตรวจประเมิน มาตรฐานเท่ากัน
องค์กรฯรับรองแต่ละครั้ง แต่ละ
องค์กรมีคุณภาพไม่เท่ากัน

มีการส่งข้อมูลพร้อมเกณฑ์การประเมินให้
ผูต้ รวจประเมินและองค์กรที่ขอการรับรองก่อน
และระหว่างการตรวจประเมินจะมีเจ้าหน้าที่
สคช. ไปร่วมด้วยเพื่อป้องกันการผิดพลาด

1. มีมาตรการในการคัดเลือกผูเ้ ชี่ยวชาญให้
มีมาตรฐานเท่ากันโดยมีการประเมิน
ผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจแต่ละครั้งเพื่อจัดทา
List ข้อมูลในการคัดเลือกในการตรวจครั้ง
ต่อไป
2. มีการส่งข้อมูลพร้อมเกณฑ์การประเมิน
ให้ผตู้ รวจประเมินและองค์กรที่ขอการ
รับรองก่อน และระหว่างการตรวจประเมิน
จะมีเจ้าหน้าที่ สคช. ไปร่วมด้วยเพื่อป้องกัน
การผิดพลาด

1. อยู่ระหว่างดาเนินการ
2. ก่อนการส่งข้อมูลพร้อมเกณฑ์การประเมินให้ผตู้ รวจ
ประเมินและองค์กรที่ขอการรับรองก่อน และระหว่างการ
ตรวจประเมินจะมีเจ้าหน้าที่ สคช. ไปร่วมด้วยเพื่อป้องกัน
การผิดพลาด

1. ปีงบประมาณ
2562
2.ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
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สานักบริหารคุณวุฒิ
วิชาชีพ 1-4

O3 จานวน Assessor บางสาขา ไม่
เพียงพอต่อการขยายงานการรับรอง
องค์กรฯ ในอนาคต
O4 การสือ่ สารที่ขาดตกบกพร่อง เนื้อหาไม่
ครบถ้วน ไม่ทั่วถึง และไม่ชัดเจน

Assessor บางสาขาไม่
เพียงพอต่อจานวนองค์กร
รับรอง
ขาดทักษะในการสือ่ สารให้ผอู้ ื่น
เข้าใจ และรับทราบ

จัดอบรม Assessor อย่างต่อเนื่องและคานวณ
ปริมาณการเพิ่มขององค์กรรับรองฯ ต่อจานวน
Assessor
จัดระบบการสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพ ผูส้ อื่ มี
หน้าที่นาส่งสารอย่างง่ายเข้าใจ และผูร้ ับสาร มี
หน้าที่รับสารและตอบรับสารนั้นอย่างเข้าใจ

แผนจัดอบรม Assessor ตามมาตรฐาน
เพิ่มเติม

อยู่ระหว่างดาเนินการจัดอบรม Assessor

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561

3

5
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3

5

15

3

3
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สานักบริหารคุณวุฒิ
วิชาชีพ 1-4

เพิ่มช่องทางการสือ่ สารให้หลากหลาย
ดาเนินการเพิ่มช่องทางการสือ่ สารให้หลากหลายขึ้น เพื่อให้ ปีงบประมาณ พ.ศ.
ช่องทาง เช่น e-mail, line, หนังสือราชการ การสือ่ สารไม่ขาดตก เช่น e-mail, line, หนังสือราชการ
2561

3

5

15

3

3

9

1

3

3

ทุกสานัก

O5 อัตราการลาออกของเจ้าหน้าที่สูง

มีการปรับโครงสร้างองค์กร
ทบทวนวิเคราะห์คุณสมบัติและความสามารถ บริหารงานตามโครงสร้างที่ปรับใหม่ไป
และมีการโยกย้ายบุคลากรไป ของพนักงานวางตาแหน่งงานและคุณสมบัติให้ พลางก่อนในช่วง 6 เดือนแรกของ
แต่ไม่ได้เอางานที่รับผิดชอบไป เหมาะสม
ปีงบประมาณ
ด้วยทาให้งานที่ดาเนินการต้อง
หยุดชะงัก

อยู่ระหว่างทบทวนโครงสร้างใหม่

ก.ย.-61

3

5

15

3

5

15

3

5

15

สานักบริหารกลาง :
ส่วนงานทรัพยากร
บุคคล

O6 ขั้นตอนการจัดซือ้ จัดจ้างล่าช้า

1. เจ้าหน้าที สคช. มีความรู้
ความเข้าเกี่ยวกับ พรบ. จัดซือ้
จัดจ้างแบบใหม่ไม่เพียงพอ
2. กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างมี
กระบวนการค่อนข้างมาก
ซับซ้อน ในบ้างขั้นตอนก็มี
ความล่าช้า

1. จัดอบรมหลักสูตร พรบ.จัดซือ้ จัดจ้างใหม่
ให้กับเจ้าหน้าที่ สคช.
2. ทบทวนขั้นตอนการทางานของกระบวนการ
จัดซือ้ จัดจ้าง

1. จัดอบรมหลักสูตร พรบ.จัดซือ้ จัดจ้างใหม่
ให้กับเจ้าหน้าที่ สคช.
2. ทบทวนขั้นตอนการทางานของ
กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง

1. จัดอบรมหลักสูตร พรบ.จัดซือ้ จัดจ้างใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ ก.ย.-61
สคช.ไปแล้วในวันที่ 21,28 มีนาคม 61
2. ทบทวนขั้นตอนการทางานของกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
ไปแล้วในการสัมมนาเมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 61ซึง่ ขณะนี้
อยู่ระหว่างวัดผลการดาเนินงาน

-

-

-

3

5

15

3
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สานักบริหารกลาง :
ส่วนงานพัสดุ

O7 การตรวจรับงานล่าช้า

เจ้าหน้าที่ สคช.ที่เป็น
คณะกรรมการตรวจรับมี
ภารกิจค่อนข้างมากทาให้
ดาเนินการจัดประชุมเพื่อตรวจ
รับล่าช้า

1. กาหนดวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
2. มีนโยบายให้ทุกสานักตรวจรับงานให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันหลังจากที่ยื่นหนังสือส่ง
มอบงาน

1. กาหนดวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 1. กาหนดแผนการติดตามการตรวจรับล่วงหน้า
วัน
2. มีการติดตามการตรวจรับงานจ้างและรายงานผูบ้ ริหาร
2. มีนโยบายให้ทุกสานักตรวจรับงานให้แล้ว รายสัปดาห์
เสร็จภายใน 30 วันหลังจากที่ยื่นหนังสือส่ง
มอบงาน

ก.ย.-61

-

-

-

3
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ทุกสานัก

F1

สานักงบประมาณจัดสรร
มีการจัดทาแผนการใช้งบประมาณประจาปี
งบประมาณเป็นไปตามคาของ และแผนการใช้เงินสะสม
ที่ตั้งไว้

1. จัดทาแผนการใช้งบประมาณและมีหลักเกณฑ์การใช้เงิน ก.ย.-61
สะสมประจาปีและมีการติดตามการดาเนินการตามแผนทุก
ไตรมาส
2. มีขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและการติดตามการใช้
จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

3

5

15

3

5

15

1

5

5

สานักนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์

งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการ
ดาเนินงานของสถาบัน

จัดทาแผนการใช้งบประมาณและแผนการ
ใช้เงินสะสมประจาปี

หน้า 2 จาก 3

การบริหารความเสี่ยงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลาดับ
F2

ประเด็นความเสี่ยง
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
เป้าที่ตั้งไว้

สาเหตุ
ผูร้ ับผิดชอบโครงการไม่
สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตาม
แผนที่วางไว้

การควบคุมที่มีอยู่

แผนการลดความเสี่ยง

จัดทาแผนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ จัดทาแผนการติดตามการเบิกจ่าย
ประจาปี
งบประมาณ ประจาปี และรายงานให้
ผูบ้ ริหารทราบ เป็นรายเดือน และรายไตร
มาส เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย และหาทาง
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามแผนที่
วางไว้ได้อย่างทันท่วงที

ผลการดาเนินงาน

กาหนดแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างเร่งรัดการดาเนินการและติดตามตามผลไตรมาสที่ ก.ย.-61
3 และรายงานให้ผบู้ ริหารรับทราบ

ผลการประเมินความเสี่ยง
ปี 2561
(ไตรมาสที่ 1)
โอกาส
ผลกระทบ
-

ระดับ
ความเสี่ยง
-

ผลการประเมินความเสี่ยง
ปี 2561
(ไตรมาสที่ 2)
โอกาส
ผลกระทบ
3
5

ระดับ
ความ
เสี่ยง
15

สถานะความเสี่ยง ณ
ปัจจุบัน
(ไตรมาสที่ 3)
โอกาส ผลกระทบ
3
5

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

15

สานักนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์

C1 นายจ้างหรือผูว้ า่ จ้างพบว่า ผูผ้ ่านการ 1. เครื่องมือในการประเมินไม่ มีการตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
ประเมินสมรรถนะไม่มีทักษะตามระดับ ทันสมัย
สมรรถนะ
มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
2. องค์รับรองไม่ปฏิบัติตาม
คู่มือการการประเมินสมรรถนะ

ดาเนินการตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะ

1. อยู่ระหว่างดาเนินการตรวจติดตามองค์กรรับรองและ
ทบทวนมาตรฐานและเครื่องมือในการประเมินให้ทันสมัย
2. ดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผปู้ ระกอบการทราบถึง
กระบวนการจัดทามาตรฐานอาชีพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ต่อการดาเนินงานของ สคช.

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561

3

5

15

3

3
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1

3
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1. สานักบริหาร
คุณวุฒวิ ชิ าชีพ 1-4
2. สานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่ สาร

C2 ระบบฐานข้อมูลคุณวุฒวิ ชิ าชีพถูกเข้าถึง บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีสามารถ
โดยไม่ได้รับอนุญาต
เข้าถึงฐานข้อมูลคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
ได้
C3 ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฏ 1. ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่ ไม่
ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบัน
ทราบถึงกฏ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของสถาบัน
2. การออกกฏ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของสถาบัน ที่
คลุมเครือและไม่ชัดเจน

จัดระบบฐานข้อมูลให้มีความปลอดภัยและ
กาหนด/จากัดสิทธิผ์ เู้ ข้าถึงข้อมูล

จัดทาระบบการจัดเก็บข้อมูลและสิทธิก์ าร
เข้าถึงข้อมูล

ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลและกาหนดสิทธิก์ ารเข้าถึงข้อมูล ดาเนินการแล้วเสร็จ

3

5

15

1

3

3

1

3

3

มีการสือ่ สารและเวียนกฏ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของสถาบัน ให้ผบู้ ริหาร และ
เจ้าหน้าที่รวมถึงลูกจ้างโครงทราบทุกครั้งที่มี
การปรับ หรือทบทวนใหม่ ทางอีเมล์ และแชร์
ไว้ที่ไดฟ์กลาง

1. ดาเนินการสือ่ สารและเวียนกฏ ระเบียบ
และข้อบังคับของสถาบัน ให้ผบู้ ริหาร และ
เจ้าหน้าที่รวมถึงลูกจ้างโครงทราบ ทางอีเมล์
และแชร์ไว้ที่ไดฟ์กลาง
2. มีการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ใน
เรื่องของกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และจัดทา
เอกสารประมวลกฎหมายให้กับพนักงานใช้
เป็นคู่มือประกอบการทางาน

1. ดาเนินการสือ่ สารและเวียนกฏ ระเบียบ และข้อบังคับ
ของสถาบัน ให้ผบู้ ริหาร และเจ้าหน้าที่รวมถึงลูกจ้างโครง
ทราบ ทางอีเมล์ และแชร์ไว้ที่ไดฟ์กลาง
2. มีการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ในเรื่องของกฏ
ระเบียบ ข้อบังคับ และจัดทาเอกสารประมวลกฎหมาย
ให้กับพนักงานใช้เป็นคู่มือประกอบการทางาน

-

-

-
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สานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่ สาร
ส่วนงานกฎหมาย

C4 ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน

1. สคช.ได้กาหนดหลักการดาเนินงานในด้าน
ต่างๆ เพื่อให้เกิดจริยธรรมในการทางานไว้ใน
คู่มือธรรมภิบาลของ สคช.
2. ก่อนการจัดซือ้ จัดจ้างตาม พรบ.ใหม่ให้มี
การตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างบริษัทผู้
รับจ้างกับเจ้าหน้าที่ที่พิจารณาผลว่ามีส่วน
เกี่ยวข้องกันอย่างไร
3. มีข้อบังคับว่าด้วยการประมวลจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ภายใน สคช.

1. ดาเนินการสือ่ สารและเวียนกฏ ระเบียบ
และข้อบังคับของสถาบัน ให้ผบู้ ริหาร และ
เจ้าหน้าที่รวมถึงลูกจ้างโครงทราบ ผ่านทาง
การอบรมเจ้าหน้าที่เข้าใหม่ ,ทางอีเมล์ ,
ไดฟ์กลาง ,บนเว็บไซต์ของ สคช. และจัดทา
เป็นรูปเล่ม
2. จัดกิจกรรมองค์กรโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล ไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. จัดทาแบบสารวจผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

1-2 ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
3. อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาแบบสารวจผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
4. จัดทากล่องรับฟังความคิดเห็นไว้ในที่ลับตาคนเพื่อให้
สะดวกกับเจ้าหน้าที่ที่ทาการแจ้งเรื่องร้องเรียน
5. มีแบบตรวจสอบผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ก่อนการจัดซือ้ จัดจ้างทุกครั้ง
6. มีการรายงานเรื่องร้องเรียนรายไตรมาสให้กับผูบ้ ริหาร
ได้รับทราบ โดยในปี 2561 ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องดังกล่าว

-

-

-

-

-

-

1

5

5

ส่วนงานกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมีส่วน
ได้ส่วนเสียกับผูร้ ับจ้างกรณี
จัดซือ้ จัดจ้างที่ปรึกษาหรือ
หน่วยงานภายนอกเข้ามา
ดาเนินการ

หน้า 3 จาก 3

ก.ย.-61

