รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
(รอบที่ 1)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค(การมหาชน)

คำนำ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ไดใหความสำคัญกับการป"องกันการทุจริตเป'นอย)างยิ่ง
ซึ ่ ง กระบวนการในการทำงานในการป" อ งกั น ทุ จ ริ ต จะทำงานผ) า นคณะทำงานบริ ห ารความเสี ่ ย ง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะทำ
การประเมินโดยใชหลักของ COSO ERM ป9 ๒๐๑๗ ซึ่งมีทั้งหมด ๕ องคประกอบ ในการบริหารจัดการเป'นไป
อย)างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และทันต)อสถานการณ ซึ่งการประเมินความเสี่ยงจะดำเนินการทั้งหมด
๔ ดาน คือ ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร (Strategic Risk) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
ความเสี ่ ย งดานงบประมาณ การเงิ น และการเบิ กจ) า ย (Financial risk) และความเสี ่ ย งดานกฎ ระเบี ย บ
ขอบังคับ (Compliance Risk)
การบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสถาบันฯ จะมีกระบวนการในการบริหารการจัดการความเสี่ยง
โดยเริ่มจากการวิเคราะหความเสี่ยงในระดับสำนัก/ส)วนงาน เพื่อใหเห็นถึงภาพรวมความเสี่ยงทั้งหมดของ
องคกรแลวจึงนำไปสู)การวิเคราะหความเสี่ยงในภาพรวมเพื่อตรวจสอบความซ้ำซอน จัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยง แลวจึงนำไปสู)กระบวนการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะมีการกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงานในทุกไตรมาส สำหรับความเสี่ยงที่มีระดับปานกลาง หรือระดับสูง สำหรับความเสี่ยงที่มีระดับสูง
มาก หรือความเสี่ยงที่ไดรับการพิจารณาจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยงแลวว)าควรใหมีการติดตามในทุก
เดือน จะดำเนินการกำกับติดตามอย)างใกลชิดและตองรายงานผลการดำเนินงานต)อคณะทำงานบริหารความ
เสี่ยงในทุกเดือนตามที่กำหนดไว และนำผลการบริหารจัดการรายงานต)อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ต)อไป
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
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รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รอบที่ ๑)
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค(การมหาชน)
การเปลี ่ ย นแปลงอย)า งรวดเร็ วของสภาพเศรษฐกิจ สั งคม เทคโนโลยี รวมถึ งความคาดหวังของ
ประชาชน หน)วยงานของรัฐทุกหน)วยงานตองเผชิญกับความเสี่ยงทั้งป\จจัยภายในและภายนอก ผู บริหารมี
หนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคกรถือ
เป'นเครื่องมือที่สำคัญของผูบริหารในการบริหารการดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร โดยระบบการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช)วยหน)วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณดานลบที่อาจจะเกิดขึ้นอัน
เป'นอุปสรรคต)อการบรรลุวัตถุประสงคของหน)วยงานรวมถึงช)วยหน)วยงานในการบริการจัดการเพื่อสรางหรือ
ฉวยโอกาส หรือไดรับประโยชนจากเหตุการณดานบวกที่อาจเกิดขึ้น ส)งผลใหหน)วยงานสามารถเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถในการใหบริการในหน)วยงานของรัฐเพื่อใหประชาชนและประเทศชาติไดรับประโยชน
สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใตหลักธรรมาภิบาล
แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) เป'นกรอบแนวทางที่
ช) ว ยใหสามารถนำหลักการบริ หารจั ด การความเสี่ ย งไปปรับใชเพื ่ อวางระบบการบริ ห ารจั ด การไดอย)าง
เหมาะสม ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเนนการบริหารจัดการในระดับส)วนงานไปจนถึงระดับองคกร
ซึ่งมีความแตกต)างกันขึ้นอยู)กับขนาด โครงสราง และความสามารถในการรองรับความเสี่ยงของส)วนงาน แนว
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ฉบับนี้อาจมีเนื้อหาบางส)วนเกี่ยวของกับการควบคุมภายใน เนื่องจากการ
ควบคุมภายในถือเป'นส)วนนึงของการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคกร

๑. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป'นพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงควรพิจารณานำกรอบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ไปปรับใชในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต)ละส)วนงาน
เพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุดจากการบริหารจั ดการความเสี ่ยงอย)างแทจริง โดยส)วนงานแต)ล)ะแห)งอาจมี
ศักยภาพที่แตกต)างกันในการนำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมดไปปรับใช ทั้งนี้ขึ้นอยู)กับความพรอม
ของแต)ละส)วนงาน ดังนี้
๑.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงตองดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองคกร
๑.๒ การบริหารจัดการความเสี่ยงตองช)วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับขององคกร
๑.๓ มีการกำหนดอำนาจ หนาที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย)าง
ชัดเจนและเหมาะสม ประกอบดวย เจาของความเสี่ยง (Risk Owners) แต)ละส)วนงาน
๑.๔ การตระหนักถึงผูมีส)วนไดเสีย
๑.๕ การใชขอมูลสารสนเทศ
๑.๖ การพัฒนาอย)างต)อเนื่อง

๓

๒. แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ไดดำเนินการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตาม
ก ร อ บ แ น ว ค ิ ด ข อ ง COSO ERM ๒ ๐ ๑ ๗ ( The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission, ๒๐๑๗) ไดปรับปรุงกรอบแนวคิดใหม) เป'น ๕ องคประกอบ เพื่อใหการบริห าร
จัดการเป'นไปอย)างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และทันต)อสถานการณ ซึ่งภายใต ๕ องคประกอบนี้
ประกอบไปดวยหลักการ ๒๐ ประการ
(๑) การกำกับดูแลและวัฒนธรรมความเสี่ยงขององค(กร (Governance & Culture)
การกำกับดูแลและวัฒนธรรมองคกรถือเป'นพื้นฐานขององคประกอบอื่น การกำหนดโครงสรางการ
กำกับดูแลถือเป'นการกำหนดกรอบการดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงขององคกร เพื่อใหเกิดการบริหารความ
เสี่ยงที่เป'นรูปธรรมบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของทุกฝiายที่เกี่ยวของมีความชัดจน และเกิดวัฒนธรรมองคกร
ที่เนนแนวคิดและหลักการของการบริหารความเสี่ยงเมื่อตองมีการวิเคราะหและตัดสินใจ
(๒) การกำหนดกลยุทธ(แ ละวัต ถุ ประสงค( ทางธุ รกิ จขององค( ก ร (Strategy and Objective
Setting) การบริหารความเสี่ยงจะบูรณาการเขาไปกับแผนกลยุทธขององคกร และผนวกเขาไปเป'นส)วนหนึ่ง
ของกระบวนการการกำหนดกลยุทธและเป"าหมายทางธุรกิจ การทำความขาใจสภาวะแวดลอมภายในองคกร
ซึ่งช)วยใหองคกรสามารถระบุป\จจัยทั้งภายใและภายนอกองคกรและความเสี่ยงที่จะตามมา องคกรจึงตองมี
การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดควบคู)ไปกับการกำหนดกลยุทธขององคกร เป"าหมายหรือวัตถุประสงค
ทางธุรกิจเป'นเครื่องมือที่ช)วยนำกลยุทธที่กำหนดไวมาแปรเป'นกรอบในการดำเนินงาน การกำหนดแผนการ
ดำเนินงานการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมต)าง ๆ ภายในองคกร และการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
(๓) ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง (Performance)
องคกรจะตองมีกรระบุและประเมินความเสี่ยงซึ่งอาจส)ผลกระทบต)อความสามารถขององคกรในการ
บรรลุกลยุทธและเป"าหมายทางธุรกิจที่ไดกำหนดไวในการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงเหล)า นี้ ควร
พิจารณาจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นควบคู)ไปกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดขององคกรที่ไดกำหนดไว จากนั้น
จึงเลือกมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามผลการดำเนินงานอย)างใกลชิด กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงดังกล)าวจะช)วยใหองคกรเห็นภาพความเสี่ยงรวมของความเสี่ยงที่องคกรมีอยู)สำหรับการดำเนิการ
เพื่อใหบรรลุกลยุทธและเป"าประสงคขององคกร
(๔) การทบทวนและการปรับปรุงแกJไข (Review& Revision)
การทบทวนความสามารถในการบริหารความเสี่ยง และผลการดำเนินงานขององคกรเทียบกับเป"าหมาย
ที่ไดกำหนดไว จะช)วยใหองคกรสามารถประเมินขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงที่มีในป\จจุบัน รวมถึง
การปรับปรุงแกไขที่ควรดำเนินการเพื่อใหการบริหารความเสี่ยงเป'นเครื่องมือที่ช)วยสรางคุณค)าใหกับองคกรไดใน
ระยะยาว ทั้งในกรณีปกติและกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจส)งผลกระทบอย)างมีนัยสำคัญ
(๕) ขJอมูล การสื่อสาร และการรายงานผล (Information, Communication & Reporting)
การสื่อสารเพื่อใหไดรับขอมูลและสื่อสารขอมูลที่มีอยู)ใหทั่วถึงทั้งองคกรเป'นกระบวนการที่ตองเกิดขึ้น
อย)างต)อเนื่องและทำซ้ำจนเป'นกิจวัตร เพื่อใหผู บริหารสามารถนำขอมูลที่ไดรับทั้งจากภายในภายนอกไปใช
ประกอบการบริหารความเสี่ยงขององคกร นอกจากนี้องคกรควรตองมีการใชประโยชนจากระบบสารสนเทศใน
การเก็บรวมรวมวิเคราะห สังเคราะหและจัดการขอมูลและสารสนเทศที่มีอยู)
นอกจากนี้ ยังไดประยุกตหลักการบริหารความเสี่ยงดังกล)าว ร)วมกับระบบมาตรฐาน ISO ๓๑๐๐๐:
๒๐๑๘ และระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ (Risk and Opportunities) ครอบคลุมการจัดวางระบบ
บริหารความเสี่ยงของ สคช. ใหเป'นไปอย)างเหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนด ภายใตกรอบนโยบายการบริหารความ
๔

เสี่ยงที่มุ)งเนนใหเกิด Risk Awareness Culture ดวยการดำเนินการตามขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงตั้งแต)
การระบุป\จจัยเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยงที่จะทำใหไม)บรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไว วิเคราะหความเสี่ยง และจัดระดับ
ความเสี่ยง ตลอดจนจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จากระดับส)วนงานผ)านคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เสนอ
ต)อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบ วิธีป"องกัน และลดระดับความ
เสี่ยงใหอยู)ในระดับที่ยอมรับได ติดตามแผนการดำเนินงาน

๓. การบริหารความเสีย่ งทุจริต
ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดวัตถุประสงค(ในการบริหารความเสี่ยง
การกำหนดวัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยง เป'นขั้นตอนที่มีความสำคัญเปรียบเสมือนทิศทาง
และเป"าหมายในการบริหารความเสี่ยงของหน)วยงาน ซึ่งจะทำใหการบริหารความเสี่ยงมีความเชื่อมโยง ส)งเสริม
สนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร การบริหารงานประจำที่สำคัญขององคกร และหน)วยงานใหประสบความสำเร็จ
ตามคาดหวัง โดยมีกิจกรรมหลักที่ตองดำเนินการ ดังนี้
๑.๑ กำหนดวัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยงที่มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค เป"าหมาย
เชิงยุทธศาสตร และหรือสอดคลองกับพันธกิจ ภารกิจ งานประจำที่สำคัญของหน)วยงาน
๑.๒ กำหนด ค)าเป"าหมายที่ สคช. ยอมรับได โดยอาจใชวิธีการ/เทคนิค ไดแก) การประชุมของฝiาย
บริหารคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงของหน)วยงาน เป'นตน
ขั้นตอนที่ ๒ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
เป'นการระบุ ความเสี่ ยง /เหตุการณที ่ อาจเกิ ดขึ้ นทั ้ งหมด ที่ส)งผลกระทบต) อการบรรลุ ผลสำเร็ จตาม
วัตถุประสงคและเป"าหมายที่ต องการของหน)วยงาน ซึ่งอาจมีทั้งเหตุการณที่เป'นโอกาส(กระทบเชิงบวก) และความ
เสี่ยง(กระทบเชิงลบ) ใหระบุออกมา และแยกแยะใหชัดเจน โดยพิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งป\จจัยภายใน
และป\จจัยภายนอก ที่อาจทำใหเกิดเหตุการณความเสี่ยงที่ส)งผลกระทบต)อวัตถุประสงคและเป"าหมาย รวมถึงการทำ
ความเขาใจต)อเหตุการณความเสี่ยงในดานของป\จจัยเสี่ยง (Risk Factor) สาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause) และดาน
ผลกระทบ ผลที่จะตามมา (Consequences) หากเหตุการณความเสี่ยงเกิดขึ้น ซึ่งเป'นการทำความเขาใจความเสี่ยงได
อย)างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ : ป\จจัยภายใน อาทิ การเปลี่ ยนแปลงของวั ฒนธรรม, นโยบายการบริ หารและการจั ดการ, ความรู /
ความสามารถทักษะของบุคลากร, กระบวนการทำงาน, ขอมูล / ระบบสารสนเทศ, เครื่องมืออุปกรณ เป'นตน
ป\จจัยภายนอก อาทิ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ / สังคม / การเมือง / กฎหมาย, คู)แข)ง,เทคโนโลยี, ภัยธรรมชาติ,
สิ่งแวดลอม, พฤติกรรมความเชื่อมั่นในภาพลักษณ เป'นตน
๒.๑ ดำเนินการระบุ รายการความเสี่ยง หรือเหตุการณที่สำคัญ ทั้งนี้หากมีรายการความเสี่ยงในกลุ)มที่
มีลักษณะใกลเคียงกันจำนวนหลายรายการ ควรวิเคราะหความเชื่อมโยงและความต)อเนื่องระหว)างกัน ซึ่งจะทำให
สามารถคัดเลือกความเสี่ยงหลักขึ้นมาบริหารจัดการอย)างมุ)งเป"า (Focus) และมีประสิทธิภาพ รวมถึงทำใหสามารถ
บริหารจัดการครอบคลุมความเสี่ยงย)อยอื่น ๆ ไดอีกดวยอาจใชหลายวิธีการ/เทคนิคประกอบกัน ไดแก) การสัมภาษณ
ผูบริหารระดับสูง /ผูทรงคุณวุฒิ(Interview), การสำรวจความกังวลใจของผูปฏิบัติงาน (Survey), การระบุความเสี่ยงที่
เคยเกิดขึ้นในอดีต (Event Tracking), คลังฐานขอมูลความเสี่ยง (Event Inventories), การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ระบุเหตุการณจากทุกฝiาย (Workshop) เป'นตน
๒.๒ วิเคราะห และคัดเลือก ป\จจัยเสี่ยง (Risk Factor) / สาเหตุเสี่ยง (Risk Cause) สำคัญ ที่จะทำให
เกิดความเสี่ยงในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงของป\จจัยภายใน หรือป\จจัยภายนอก โดยแสดงความเชื่อมโยงอย)าง
เป'นเหตุเป'นผล และหากมีขอมูลประกอบการตัดสินใจจะทำใหชัดเจนยิ่งขึ้น
๕

๒.๓ วิเคราะหผลกระทบ และผลที่จะตามมา (Consequences) หากเกิดเหตุการณความเสี่ยงขึ้นใน
อนาคตโดยอาจใชวิธีการ/เทคนิค ไดแก) แผนผัง Bow Tie, Root Cause Analysis (RCA) (Fishbone Diagram, Why
Why Analysis, Tree Diagram) เป'นตน
ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลังจากที่เราไดระบุ และทำความเขาใจเหตุการณความเสี่ยงแลว จําเป'นอย)างยิ่งที่จะตองทำการประเมิน
ระดับความเสี่ยงในป\จจุบัน เพื่อนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจบริหารจัดการความเสี่ยงไดอย)างเพียงพอ และ
เหมาะสม โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้
๓.๑ ระบุ กิจกรรมการควบคุม (ป\จจุบัน) และผูรับผิดชอบดำเนินการ ที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงป\จจัย
เสี่ยง และสาเหตุเสี่ยง (ระบุเฉพาะมาตรการ และสิ่งที่ไดดำเนินการอยู)แลวในป\จจุบันโดยไม)รวมสิ่งที่จะทำในอนาคต)
๓.๒ กำหนดหัวขอ และเกณฑในการประเมนระดับโอกาสเกิด (Likelihood) และ ระดับผลกระทบ
(Impact) ที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และระดับที่ยอมรับไดของหน)วยงาน
๓.๓ ประเมิน ระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ (หลังการควบคุมป\จจุบัน)
๓.๔ จัดลำดับ และคัดเลือกความเสี่ยงระดับสูง และสูงมาก เพื่อนํามาบริหารจัดการโดยอาจใช
วิธีการ/เทคนิค ไดแก) เกณฑการประเมินโอกาสเกิด และผลกระทบ, เกณฑการประเมินระดับความเสี่ยง (Risk
Rating : Matrix ๕x๕)

๔. การประเมินระดับความเสี่ยง
ในการประเมินระดับความเสี่ยงของหน)วยงาน ใชเกณฑเมตริกซแบบ ๕ x ๕ คือ การประเมินระดับ โอกาส
เกิด (Likelihood) และระดับ ผลกระทบ (Impact) แบ)งเป'น ๑ ถึง ๕
โดยระดับความเสี่ยง สามารถหาไดJจากผลคูณของคะแนนทั้งสองมิติ
ระดับ ความเสียง = คะแนนประเมิน มิต ิโอกาสเกิด x คะแนนประเมิน มิต ิผ ลกระทบ
ตารางแสดงระดับความเสี่ยง

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๔

๘

๑๒

๑๖

๒๐

๓

๖

๙

๑๒

๑๕

๒

๔

๖

๘

๑๐

๑

๒

๓

๔

๕

ระดับ ต่ำ ค)าคะแนนระหว)าง ๑ – ๓
(มาตรการ = ยอมรั บ ได ไม) ต องควบคุ ม ไม) ต อง
พิจารณาจัดการเพิ่มเติม)
ระดับ ปานกลาง ค)าคะแนนระหว)าง ๔ - ๑๐
(มาตรการ = ยอมรับได แต)ต องควบคุมเพื่อป"องกัน
ไม)ใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่ยอมรับไม)ได)
ระดับ สูง ค)าคะแนนระหว)าง ๑๒ - ๑๖
(มาตรการ = ไม)สามารถยอมรับได ตองจัดการความ
เสี่ยงเพื่อใหอยู)ในระดับที่ยอมรับได)
ระดับ สูงมาก ค)าคะแนนระหว)าง ๒๐ - ๒๕
(มาตรการ = ไม) ส ามารถยอมรั บ ได จำเป' น ตองเร) ง
จัดการความเสี่ยงเพื่อใหอยู)ในระดับที่ยอมรับไดทันที)

๖

๕. เกณฑ$การประเมินความเสี่ยงทุจริต
การกำหนดหัวขJอในการประเมิน และเกณฑ(ในการประเมินระดับของโอกาสเกิด (Likelihood) และ
ระดับผลกระทบ (Impact) สามารถกำหนดหั วขอในการประเมิ น และเกณฑในการประเมินระดั บโอกาสเกิ ด
(Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) ไดดวยตนเอง ที่เหมาะสมกับแต)ละรายการความเสี่ยงที่สำคัญของ
หน)วยงาน บริบทและระดับที่สามารถยอมรับไดของหน)วยงาน ซึ่งแต)ละหน)วยงานมีไม)เท)ากัน และไม)จำเป'นตองมี
เกณฑประเมินเหมือนกันทั้งนี้ ไดแสดงการกำหนดหัวขอ และเกณฑในการประเมินระดับโอกาสเกิด (Likelihood)
และระดับผลกระทบ (Impact) ดังตารางเกณฑการใหคะแนนความเสี่ยง
ความเสี่ยง

ผลกระทบ (Impact)
คะแนน
เกณฑ(
ทุจริตในความโปร)งใสของ
๕
มีการพาดหัวข)าวทางลบจากสื่อ
การใชจ)ายงบประมาณและ
ภายในประเทศ และต)างประเทศ
การบริหารจัดการ
๔
มีการพาดหัวข)าวทางลบจากสื่อ
ทรัพยากรภาครัฐ
ภายในประเทศ มากกว)า ๒ ช)อง
ทาง เกิน ๒ วัน
๓
มีการพาดหัวข)าวทางลบจากสื่อ
ภายในประเทศไม)เกิน ๒ วัน
๒
มีการพาดหัวข)าวทางลบจากสื่อ
ภายในประเทศอย)างนอย ๑ วัน
๑
มีการเผยแพร)ข)าวทางลบเฉพาะ
ภายในสถาบันฯ

โอกาส (Likelihood : L)
คะแนน
เกณฑ(
๕
โอกาสเกิดมากกว)า ๙๐% ในช)วง
ระยะเวลาของงาน
๔
โอกาสเกิดมากกว)า ๗๐ - ๘๙%
ในช)วงระยะเวลาของงาน
๓
๒
๑

โอกาสเกิดมากกว)า ๔๐ - ๖๙%
ในช)วงระยะเวลาของงาน
โอกาสเกิดมากกว)า ๒๐ - ๓๙%
ในช)วงระยะเวลาของงาน
โอกาสเกิดนอยกว)า ๒๐% ในช)วง
ระยะเวลาของงาน

๖. การแบ&งประเภทความเสี่ยง1
๑. ความเสี ่ ยงดานยุ ทธศาสตร (Strategic Risk) ครอบคลุ มความเสี ่ ยงอั นเนื ่ องมาจากการดำเนิ น
นโยบาย การกำหนดแผนกลยุทธ แผนการดำเนินงาน และการนำไปปฏิบัติที่ไม)เหมาะสมหรือไม)สอดคลองกั บ
ป\จจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก
๒. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ครอบคลุมความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการกำกับ
ดูแลกิจการหรือการควบคุม
๓. ความเสี่ยงดานงบประมาณ การเงินและการเบิกจ)าย (Financial risk) ครอบคลุมความเสี่ยงอั น
เนื่องมาจากการขาดสภาพคล)อง ความเพียงพอ และความพรอมของเงินทุนที่จะใชในการลงทุน
๔. ความเสี่ยงดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk) ครอบคลุมความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการ
ดำเนินงานไม)สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก

1

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, ๒๐๐๔

๗

๗. การประเมิ นความเสี่ ยงด) า นการทุ จริ ต ของสถาบั นคุ ณวุ ฒิ วิ ช าชี พ (องค$ การ
มหาชน)
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการป"องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ได
ขับเคลื่อนใหหน)วยงานภาครั ฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริห ารจัด การความเสี่ ยงของการ
ดําเนินงานที่อาจก)อใหเกิดการทุจริต ซึ่งทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) เป'นหนึ่งหน)วยงานที่มี
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง และไดมีกระบวนการในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตผ)านคณะทำงานความเสี่ยง
และควบคุมภายใน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งใน
ป9งบประมาณ ๒๕๖๕ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการทุจริตจำนวน ๓ ความเสี่ยง คือ ๑) ความเสี่ยงดานการ
อนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ. อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒) ความ
เสี่ยงการใชอํานาจ และตําแหน)งหนาที่ และ ๓) ความเสี่ยงการใชจ)ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ ซึ่งทางสถาบันฯ ไดดำเนินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและกำกับดูแลความเสี่ยง เพื่อ
ป"องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ตามที่ สํานักงาน ป.ป.ท. ไดกำหนดใหองคการมหาชนประเมินความเสี่ยงทุจริตจากโครงการที่มี
วงเงินงบประมาณสูงที่สุด จำนวน ๑ โครงการ ในป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องคการมหาชน) ไดดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงจาก “โครงการพัฒนาองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเขาสู)มาตรฐานสากล (ISO/IEC ๑๗๐๒๔)” ซึ่งเป'นโครงการที่มีวงเงินสูงสุด
ซึ่งผลการวิเคราะหความเสี่ยงมีดังนี้
ตารางที่ ๑ การประเมินความเสี่ยงทุจริต
ลำดับ
ขั้นตอนการ
ระบุประเด็นความเสี่ยง
ที่
ดำเนินงาน
๑

๑.๑

การทุจริตเรื่อง
งบประมาณและการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ขั้นตอนการจัดทำ
TOR

๑.๒

ขั้นตอนการการ
กำหนดราคากลาง

๑.๓

ขั้นตอนการตรวจรับ
การจาง

เจาหนาที่ภายในสถาบันมีส)วนได
ส)วนเสียกับผูรับจางกรณีจัดซื้อจัด
จางที่ปรึกษาหรือการการซื้อจาง
ทั่วไป
คณะกรรมการจัดทำ TOR เอื้อ
ประโยชนต)อหน)วยงานใด
หน)วยงานหนึ่ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ไม)เป'นไปตามราคากลางของ
สถาบันฯ หรือกรมบัญชีกลาง
คณะกรรมการตรวจรับการจาง
การใชระยะเวลาการตรวจรับการ
จางนานกว)า ๓๐ วัน เพื่อเรียบรับ
ค)าตอบแทนต)าง ๆ
๘

Risk Score (L x I)
Likelihood Impact
Risk
Score
๑
๑
๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

ตารางที่ ๒ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเขาสู)
มาตรฐานสากล (ISO/IEC ๑๗๐๒๔)
หนdวยงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
ลำดับที่
ขั้นตอนการดําเนินงาน/
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑
การทุจริตเรื่องงบประมาณและ ๑. มีการประกาศขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง ที่ชัดเจน
การบริหารจัดการทรัพยากร
๒. มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมการไม)รับสินบนและไม)
ภาครัฐ
เรียกรองผลประโยชนในการปฎิบัติหนาที่ของโครงการที่ทําการ
-เจาหนาที่ภายในสถาบันมีส)วน ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ไดส)วนเสียกับผูรับจางกรณี
๓. มีการสำรวจความคิดเห็นของผูมีส)วนไดส)วนเสียโดยบุคคล
จัดซื้อจัดจางที่ปรึกษาหรือการ จากภายนอก
การซื้อจางทั่วไป
๑.๑ ขั้นตอนการจัดทำ TOR
๑. การประกาศ TOR ในเว็บไซตสถาบัน
-คณะกรรมการจัดทำ TOR
๒. การกำหนดผูจัดทำขอบเขตงานที่ชัดเจน
เอื้อประโยชนต)อหน)วยงานใด
หน)วยงานหนึ่ง
๑.๒ ขั้นตอนการการกำหนดราคา ๑.การกำหนดใหระบุที่มาของราคากลางในแบบฟอรมตาราง
กลาง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดค)าใชจ)าย
-คณะกรรมการกำหนดราคา ในการจางที่ปรึกษา ถึงที่มาของราคากลาง
กลางไม)เป'นไปตามราคากลาง ๒. การเผยแพร)ราคากลางบนเว็บไซตสถาบัน
ของสถาบันฯ หรือ
กรมบัญชีกลาง
๑.๓ ขั้นตอนการตรวจรับการจาง
กำหนดระยะเวลาการตรวจรับการจางไม)เกิน ๓๐ วัน
-คณะกรรมการตรวจรับการ
จางการใชระยะเวลาการตรวจ
รับการจางนานกว)า ๓๐ วัน
เพื่อเรียบรับค)าตอบแทนต)าง ๆ

๙

ตารางที่ ๓ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค(การมหาชน)
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม ๑ หนdวยงาน
ชื่อหนdวยงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
ดJานที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
๑.ชื่อกระบวนงาน การจัดซื้อจัดจาง
๒.รวมระยะเวลาดำเนินการตามคูdมือประชาชน. ๑ ป9
ดJานที่ ๒ การใชJอำนาจและตำแหนdงหนJาที่
๑.ชื่องานตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจาง
ดJานที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจJางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑.ชื่อโครงการ. โครงการพัฒนาองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเขาสู)
มาตรฐานสากล (ISO/IEC ๑๗๐๒๔)
๒.งบประมาณ ๕,๘๑๘,๕๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจJาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ป9
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
๓. ส)วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
๔. ส)งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล MS World หรือไฟล MS Excel
ส)งพรอมรายงานรอบที่ ๑
ไม)ไดส)ง เหตุผล.....
ที่
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ระดับความ
รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต
รายละเอียดประเด็นความ เสี่ยงทุจริต
เสี่ยงการทุจริต
๑
การทุจริตเรื่องงบประมาณ
๑
๑. มีการประกาศขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง ที่ชัดเจน
และการบริหารจัดการ
๒. มีมาตรการเสริมสรางวัฒนธรรมการไม)รับสินบน
ทรัพยากรภาครัฐ
และไม)เรียกรองผลประโยชนในการปฎิบัติหนาที่ของ
-เจาหนาที่ภายในสถาบันมี
โครงการที่ทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ส)วนไดส)วนเสียกับผูรับจาง
๓. มีการสำรวจความคิดเห็นของผูมีส)วนไดส)วนเสีย
กรณีจัดซื้อจัดจางที่ปรึกษา
โดยบุคคลจากภายนอก
หรือการการซื้อจางทั่วไป

๑๐

ตารางที่ ๓ (ตdอ)
ระดับ
ที่
ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ
รายละเอียดประเด็นความ ความเสี่ยง
เสี่ยงการทุจริต
ทุจริต
๑.๑ ขั้นตอนการจัดทำ TOR
๑
-คณะกรรมการจัดทำ TOR
เอื้อประโยชนต)อหน)วยงานใด
หน)วยงานหนึ่ง
๑.๒ ขั้นตอนการการกำหนดราคา
๑
กลาง
-คณะกรรมการกำหนดราคา
กลางไม)เป'นไปตามราคากลาง
ของสถาบันฯ หรือ
กรมบัญชีกลาง
๑.๓ ขั้นตอนการตรวจรับการจาง
๑
-คณะกรรมการตรวจรับการ
จางการใชระยะเวลาการตรวจ
รับการจางนานกว)า ๓๐ วัน
เพื่อเรียบรับค)าตอบแทนต)าง ๆ

๑๑

รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต
๑. การประกาศ TOR ในเว็บไซตสถาบัน
๒. การกำหนดผูจัดทำขอบเขตงานที่ชัดเจน
๑.การกำหนดใหระบุที่มาของราคากลางในแบบฟอรม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและ
รายละเอียดค)าใชจ)ายในการจางที่ปรึกษา ถึงที่มาของ
ราคากลาง
๒. การเผยแพร)ราคากลางบนเว็บไซตสถาบัน
กำหนดระยะเวลาการตรวจรับการจางไม)เกิน ๓๐ วัน

ตารางที่ ๔ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื่อจัดจJาง ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื่อจัดจาง ประจำป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน)วยงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
ส)วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง สำนักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ
โครงการจัดซื้อจัดจJางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเขาสู)
มาตรฐานสากล (ISO/IEC ๑๗๐๒๔)
๒.งบประมาณ ๕,๘๑๘,๕๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจJาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ป9
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
ส)วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง. (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ)มจังหวัด)
เขาร)วมโครงการ IP
มีแผนเขาร)วมโครงการ IP
เขาร)วมโครงการ CoST
มีแผนเขาร)วมโครงการ COST
ที่

รายการ

รายละเอียด

๑

โครงการพัฒนาองคกรที่มี
หนาที่รับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
เขาสู)มาตรฐานสากล
(ISO/IEC ๑๗๐๒๔)

การจางที่ปรึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญเรื่องมาตรฐานสากล
ISO/IEC ๑๗๐๒๔ เพื่อดำเนินการ
อบรม ใหความรู และเป'นที่
ปรึกษาในการพัฒนาองคกรที่มี
หนาที่รับรองฯ เขาสู)มาตรฐาน
ISO/IEC ๑๗๐๒๔

๑๒

ประมาณ
รวม
การงบประมาณ งบประมาณ
๕,๘๑๘,๕๐๐ ๕,๘๑๘,๕๐๐

