การบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ความเสี่ยง (Risk)
ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์
ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมี
ผลกระทบหรือทาให้การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้าน
ยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร หรือเกิดการทุจริตภายในองค์กรได้
การบริหารความเสี่ ยง คือ กระบวนการดาเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้
องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายทั้งจากการกาหนดนโยบาย การปฏิบัติงานและการ
ทุจริต ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กร ประเมินได้
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภาพลักษณ์ของ
องค์กรเป็นสาคัญ
ความเสี่ยงจาแนกได้เป็น 5 ลักษณะ ดังนี้
1) ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2) ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk)
3) ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
4) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อกาหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk)
5) ความเสี่ยงทางการทุจริต (Corruption Risk)
2. ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor)
ปัจจั ยความเสี่ ยง หมายถึง ต้นเหตุหรื อสาเหตุ ที่มาของความเสี่ ยงที่จะทาให้ องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ที่
กาหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน กระบวนงานใด เมื่อใดและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและ
ทาไมถึงเกิด ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเ คราะห์และกาหนดมาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง
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3. ปัจจัยความเสี่ยงพิจารณาได้จาก
1) ปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ
2) ปัจจัยภายใน เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ ระบบการทางาน
ความโลภและจริยธรรมของแต่ละบุคคล ฯลฯ
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความ
เสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และระดับของความเสี่ยงนั้นๆ
1) โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง
2) ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยง
3) ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละ
ปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่า
5. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
ลดลง หรือผลกระทบของความเสีย หายจากเหตุการณ์ความเสี่ ยงลดลง หรืออยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้
1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่า ใน
การจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทางานหรือการออกแบบวิธีการ
ทางานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้
ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
4) หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่
อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น
6. การควบคุม (Control)
การควบคุม หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทาเพื่ อลดความเสี่ ยง และทาให้
การดาเนินขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย แบ่งได้ 4 ประเภท คือ
1) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยง และข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก
2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว
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3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดการป้องกัน
4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้าอีกในอนาคต
การบริหารความเสี่ยงที่จะกล่าวถึงนี้ จะมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงทางการทุจริตขององค์กรเท่านั้น โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงทางการทุจริต
องค์ ป ระกอบของการบริ ห ารความเสี่ ย งทางการทุ จ ริ ต ประกอบด้ ว ย 8 ประการ ซึ่ ง ครอบคลุ ม
แนวทางการกาหนดนโยบายการบริหารงาน การดาเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สาคัญสาหรับการบริหารความเสี่ยงทางการทุจริต มีอิทธิพล
ต่อการกาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกาหนดกิจกรรม วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น จริยธรรม วิธีการทางานของทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมถึงปรัชญาและ
วัฒนธรรมในการบริหารงาน ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตเป็นส่วนที่สาคัญและมีผลต่อการกาหนดกลยุทธ์เพื่อ
นาไปดาเนินการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทั้งด้ านผลการปฏิบัติงานและการยอมรับของสังคม กลยุทธ์และการ
ดาเนินงานในแต่ละแบบนั้นมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงช่วยผู้บ ริหารใน
การกาหนดกลยุทธ์และควบคุมการดาเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดการยอมรับได้
2) การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
คือขั้นตอนแรกสาหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงทางการทุจริต องค์กรควรมั่นใจว่าวัต ถุประสงค์
ขององค์กรที่กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุท ธ์ ดาเนินการด้วยการใช้ทรัพยากรขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรเป็น เป็นอย่างดี
หลักการบริหารความเสี่ยงทางการทุจริตนั้นโดยทั่วไปควรมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถพิจารณา
ควบคู่ไปกับด้านต่างๆ ดังนี้
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ด้านยุทธศาสตร์
 ด้านการปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงาน การเปิดเผยข้อมูล
 ด้านการรายงานเกี่ยวข้องกับการรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ
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3) การระบุความเสี่ยงหรือการบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
คือการระบุสถานการณ์ ปัจจัย และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต ซึ่ งองค์กรไม่สามารถ
มั่นใจไดว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้ นหรือไม่ หรือมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ประกอบด้วย
ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์กร
4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
คือการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อตามเหตุการณ์ ปัจจัย กิจกรรมที่
บ่งชี้ ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ งอาจส่งผลกระทบได้ในระดับต่าหรือสูง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูง การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้
4.1) โอกาสที่อาจเกิดขึ้น หรือเหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
4.2) ผลกระทบ หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด
การประเมินความเสี่ยงทางการทุจริตสามารถทาได้ทั้งการการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดย
พิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้การประเมินความเสี่ยงควรดาเนินการ
ทั้งก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการทุจริต และหลังจากที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการทุจริต
แล้ว ปัจจัยที่ควรใช้ในการพิจารณาการจัดการความเสี่ยงทางการทุจริต เช่น
 โครงสร้างองค์กร
 การปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
 กระบวนการปฏิบัติงาน
 กิจกรรมการควบคุมภายใน
 กระบวนการรายงาน / วิธีการติดต่อสื่อสาร
 ทัศนคติและแนวทางของผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการทุจริต
 พฤติกรรมขององค์กรที่คาดว่าอาจจะมีการทุจริตและที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 การวัดผลการปฏิบัติงานและการติดตามผล
 การดาเนินงานร่วม สัญญาและพันธมิตรในปัจจุบัน
5) การจัดการความเสี่ยง หรือการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความสาคัญแล้วต้องทาการประเมินวิธีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงทางการทุจริตที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ โดยการพิจารณาทางเลือกในการดาเนินการจะต้องคานึงถึงการปิด
โอกาสความเสี่ ย งทางการทุ จ ริ ต ทั้ ง หมดให้ ไ ด้ เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งทางการทุ จ ริ ต มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
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ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับ โอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นให้มากที่สุดและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้
หลักการตอบสนองความเสี่ยง คือ
 การหลีกเลี่ยง (Avoid) ลดโอกาสที่จะเกิดให้เหลือศูนย์
 การเฝ้าระวัง (Take) เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้น
 การควบคุม (Treat) ปิดโอกาสที่จะให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น
6) กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
คือนโยบายและการกาหนดกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้ มั่นใจว่า ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ทางการทุจริต กิจกรรมการควบคุมอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร โครงสร้างและ
วัฒนธรรมองค์กร สิ่งสาคัญประการหนึ่ง ต่อกิจกรรมการควบคุม คือการกาหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อ
รั บ ผิ ด ชอบในการพิจ ารณาประสิ ทธิผ ลของการจั ดการความเสี่ ย งที่ไ ด้ดาเนินการในปัจจุบั น และพิจ ารณา
การปฏิบัติเพิ่มเติมที่จาเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้การปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง
ขององค์กรควรจะต้องมีการกาหนดวันเวลาที่แล้วเสร็จให้ชัดเจน
7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการทุจริต ข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรได้รับการบันทึก เปิดเผย และสื่อสารอย่าง
เหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลาเพื่อช่วยให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
8) การติดตามประเมินผล (Monitoring)
เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการทุจริต มีคุณภาพและมีความเหมาะสม และการ
บริหารความเสี่ยงได้นาไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับและทุกกิจกรรมขององค์กร ความเสี่ยงทางการทุจริตทั้งหมดที่มี
ผลกระทบสาคัญขององค์กรได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่รับผิด ชอบ ซึ่ งการติดตามการบริหารความเสี่ย ง
ทางการทุจริตสามารถทาได้ 2 ลักษณะ คือ
8.1) การติดตามอย่า งต่อเนื่อง เป็ นการดาเนินการอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ สามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีและถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
8.2) การติดตามเป็นรายครั้ง เป็นการดาเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์
ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว หากองค์กรมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
องค์กรควรมีการจัดทารายงานความเสี่ยงเพื่อให้การติดตามการบริหารความเสี่ยงทางการทุจริตเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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สาหรับสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. นั้น ได้ดาเนินงานใน
การบริหารความเสี่ยง โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ประจาปี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562
โดยให้พนักงานระดมสมองเพื่อในการกาหนดประเด็นความเสี่ยงทางการทุจริต ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในหน่วยงาน
ต่างๆ ของ สสปน. ไม่ใช่หมายถึงเป็นการเกิดทุจริตขึ้นในองค์กรแล้ว

และจากการระดมความคิดเห็นดังกล่าวได้ทาการสรุปผลการประเมินความเสี่ยงทางการทุจริตของ
องค์กร ซึ่งสามารถสรุปประเด็นความเสี่ยงทางการทุจริตได้ 5 ประเด็นหลัก คือ
1) การดาเนินงานระดับนโยบาย
2) กระบวนการขออนุมัติและควบคุมโครงการที่ขอสนับสนุน
3) การสรรหาบุคลากร
4) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
5) การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
การพิจารณาระดับความเสี่ยงของ สสปน. จะคิดจากปัจจัย 2 ปัจจัย คือโอกาสในการเกิด การทุจริต
และความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดขึ้น โดย สสปน. ได้เนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดการทุจริต ตามกรอบการวิเคราะห์มาตรฐาน COSO1 (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission) ที่เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด การทุจริต และ
ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อจัดระดับความเสี่ยง โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงทางการทุจริต ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของ
ผลกระทบ ได้ตามเกณฑ์ ดังนี้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ระดับ

โอกาสที่เกิด

คาอธิบาย

5

สูงมาก

4

สูง

มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

3

ปานกลาง

มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง

2

น้อย

มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง

1

น้อยมาก

มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา

มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

1

ระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบ

5

สูงมาก

4

สูง

3

ปานกลาง

2

น้อย

1

น้อยมาก

คาอธิบาย
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงมาก
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลาง
ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย
ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยมากหรืออาจจะไม่เสียหาย

1 COSO หรือ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของหน่วยงานสาคัญด้าน

การบัญชีและการตรวจสอบของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ถือเป็นประเทศต้นแบบของระบบการเงินและการบัญชีที่ทั่วโลกใช้อยู่ในปัจจุบัน
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โดยการคานวณระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์นั้น
ซึ่งระดับของความเสี่ยงที่ได้รับนี้จะแสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
ระดับของความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กาหนดตามตาราง คือ
ลาดับ
1
2
3
4

ระดับความเสี่ยง
ความเสีย่ งระดับสูงมาก
(Extreme Risk : E)
ความเสีย่ งระดับสูง (High
Risk : H)
ความเสีย่ งระดับปานกลาง
(Moderate Risk : M)
ความเสีย่ งระดับต่า (Low
Risk : L)

ช่วงคะแนน
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน

จากผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ทาง สสปน. ควรจัดทามาตรการในการป้องกันความเสี่ยง
ทางการทุจริต ดังนี้
1. มาตรการในการกาหนดนโยบาย
ในการดาเนินงานกาหนดทิศทางหรือเป้าหมายในการดาเนินการรวมทั้งแผนงานที่จะปฏิบัติการเพื่อให้
เป็นไปตามทิศทาง ยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการดาเนินงานของ สสปน. นั้น เมื่อผู้อานวยการเข้ามารับหน้าที่
บริหารงานยังต้องมีการแถลงนโยบายต่อคณะกรรมการ สสปน. เพื่อเป็นการแจ้งให้ ทราบว่าจะมีทิศทางหรือ
เป้าหมายในการบริหารงานอย่างไร โดยจัดทาเป็นนโยบายและแผนงานขององค์กรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารงานและดาเนินกิจกรรมต่างๆ
เพื่อ ให้ น โยบายและการวางแผนอย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพในการด าเนิน งานของ สสปน. ซึ่ง จะนาไปสู่
ความสาเร็จในการบริหารองค์กร และการจัดทาวิธีหรือแนวทางในการทางานเพื่อให้เกิดผลสาเร็จตามนโยบายที่
กาหนดไว้ การกาหนดนโยบายของ สสปน. มีขั้นตอน ดังนี้
1) การสารวจข้อมูลขององค์กร ก่อนการกาหนดนโยบายผู้บริหารต้องกาหนดให้มีการศึกษาและ
สารวจข้อมูลในด้านต่างๆ ขององค์กรเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรก่อน
ดังนี้
1.1) การระดมความคิดเห็นร่วมกันสารวจความต้องการในเชิงนโยบายของประเทศ และปัญหา
ต่างๆ ขององค์กร เพื่อกาหนดเป็นนโยบายในการดาเนินงาน
1.2) สารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรว่ามีความต้องสิ่งใดบ้าง สิ่งใดเป็น
ความต้องการหลัก และสิ่งใดเป็นความต้องการรอง
1.3) จัดลาดับความสาคัญของปัญหาและความต้องการนั้นๆ
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1.4) ศึกษาแนวทางในความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาต่างๆ และการดาเนินการตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
1.5) จัดลาดับความสาคัญในการสามารถแก้ไขปัญหา และความสามารถในการสนองตอบ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนาไปกาหนดเป็นนโยบายขององค์กร
1.6) กาหนดความต้องการในการพัฒนาองค์กรของผู้อานวยการ และจัดลาดับความสาคัญ
ความต้องการดังกล่าวเพื่อเลือกไปเป็นโยบายขององค์กร
2) การกาหนดนโยบายขององค์กร มีแนวทาง คือ
2.1) นาปัญหาต่าง ๆ ที่ได้สารวจและจัดลาดับความสาคัญตามข้อ 1. มาศึกษาความเป็นไปได้
ในการแก้ไขและดาเนินการโดยแบ่งนโยบายออกเป็นประเภทต่างๆ ตามที่เกี่ยวข้อง เช่น
นโยบายต่อพนักงาน นโยบายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายต่อองค์กร ฯลฯ
2.2) กาหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาและเพื่อพัฒนาองค์กรตามลาดับ ดังนี้
2.2.1) กาหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาขององค์กร
2.2.2) กาหนดนโยบายเพื่อสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.2.3) กาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาองค์กรตามความต้องการของผู้บริหาร
3) การกาหนดนโยบายต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงขององค์กรและสังคม
ในการกาหนดนโยบายองค์กรนั้นต้องกาหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความเป็นจริงขององค์กรและ
สังคมเป็นสาคัญ
ความเป็นจริงขององค์กรหมายถึง การเป็นองค์กรของรัฐในลักษณะองค์กรมหาชน แนวนโยบายที่
ได้รับ สถานะทางการเงินขององค์กร ความรู้และความสามารถของบุคคลากรในองค์กร สภาพสังคมหรือบริบท
ของประเทศไทยในปัจจุบัน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็เป็นปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่งของการกาหนด
นโยบาย เช่น การกาหนดนโยบายในการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารองค์กร
4) นโยบายที่กาหนดขึ้นต้องปฏิบัติได้จริง
ผู้บริหารองค์กรต้องกาหนดนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่นโยบายที่เกิดจากความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้บริหารหรือบุคลากรภายในองค์กรอย่างไม่มีขอบเขตจากัด หรือเป็นเรื่องที่ใหญ่เกิน
ความสามารถของบุคลากรในองค์กรทีจ่ ะกระทาได้
2. มาตรการในการกาหนดและการดาเนินงานของแผนงาน
เมื่อได้มีการกาหนดนโยบายขององค์กรแล้ ว จะต้องทาการกาหนดแผนงานขององค์กรเพื่อ ใช้ เป็น
แนวทางไปดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดขึ้นมา การดาเนินงานตามนโยบายขององค์กรให้ประสบ
ความสาเร็จ ควรมีแนวทางในการกาหนดแผนงานดังนี้ คือ
1) แผนงานที่ก าหนดขึ้น ต้ องสอดคล้ อ งกับนโยบาย และเป็ นไปตามยุ ทธศาสตร์ข ององค์กรที่
กาหนดต้องนาเอานโยบายมาเป็นตัวตั้งในการกาหนดแผนงาน หรือเอางานประจามาเขียนเป็นแผนงาน

-9-

2) ศึกษานโยบายที่ก าหนดขึ้น มาอย่า งละเอีย ด และน านโยบายและยุ ทธศาสตร์ แต่ ล ะข้ อมา
กาหนดให้แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกาหนดเป็นแผนงานของฝ่ายนั้นๆ มีการกาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน และพิจารณา
ความคุ้มค่าของแผนงาน
3) ควรทาการแยกแผนงานซึ่งต้องทาเป็นงานประจาตามหน้าที่ ออกจากแผนงานที่จัดทาขึ้นจาก
นโยบายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน
4) ต้องไม่กาหนดแผนงานจากความต้องการของบุคลใดบุคลหนึ่ง โดยที่แผนงานดังกล่าวไม่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่กาหนดขึ้น
5) แผนงานที่กาหนดต้องเป็นแผนงานที่สามารถปฏิ บัติได้จริง โดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากรในองค์กร มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประสิทธิผล มีปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เช่น
งบประมาณ อุปกรณ์ในการดาเนินงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ในองค์กร
6) แผนงานควรมีการกาหนดให้มีคณะทางานร่วมกันทุกฝ่าย มีการระดมความคิดเห็น กลั่นกรอง
พิจารณาแผนงาน ไม่ทาให้เกิดความซ้าซ้อน หรืออาจให้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ ก่ อนนาแผนงาน
ไปดาเนินงาน
7) ในแผนงานต้องมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงทางการทุจริต และกาหนดแนวทางในการ
ป้องกันที่ชัดเจน โดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบในความโปร่งใสของการดาเนินงาน
8) การกากับติดตามการดาเนินงาน จะต้องมีการกากั บติดตามการดาเนินงานตามแผนงานว่า
แผนงานได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง ดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องกับ นโยบายและยุทธศาสตร์
โดยมีแนวทาง ดังนี้
8.1) มีการกาหนดวาระการประชุม เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผนงาน
ในการประชุมประจาเดือนของผู้บริหารองค์กร
8.2) ผู้อานวยการ สสปน. ต้องคอยติดตามและกระตุ้นให้ ทุกฝ่ายงานเร่งรัดและปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนงานของตนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความสาคัญในการป้องกันความ
เสี่ยงทางการทุจริตในทุกแผนงาน
8.3) รายงานความคื บ หน้ าในการด าเนิ น งานตามนโยบายแลแผนงานของฝ่ ายต่ างๆ ให้
คณะกรรมการ สสปน. ได้รับทราบอย่างสม่าเสมอ
8.4) มีการจัดประชุมเพื่อทบทวนการดาเนินงานตามนโยบายและแผนงาน ทุกสามเดือนหรือ
หกเดือน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและความคืบหน้าในการดาเนินงานตามนโยบาย
และแผนงานของฝ่ ายต่างๆ รวมทั้งการทบทวนและแก้ไขแผนงานที่มีปัญหาและไม่
สามารถดาเนินงานได้จริง
8.5) ทาการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบความคืบหน้าของแผนงาน และ
กระตุ้นเตือนให้บุคลากรในองค์กรให้ความสาคัญในการดาเนินงานตามแผนงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
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3. มาตรการในการการสรรหาบุคลากร
กระบวนการสรรหาบุคลากร คือ กระบวนการค้นหาตลอดจนคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
และมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในตาแหน่งงานตามที่องค์กรต้องการ กระบวนการนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่
การวางแผนการคัดเลือก การสื่อสารให้เกิดแรงจูงใจกับผู้สมัครเป้าหมายที่ต้องการ และจะสิ้นสุดกระบวนการ
เมื่อองค์กรนั้นรับบุคคลนั้นๆ เข้าเป็นพนักงานขององค์กรแล้ว บุคลากรไม่ว่าจะตาแหน่งใดก็ตามเปรียบเสมือน
ฟันเฟืองที่มีความสาคัญกับองค์กร ถ้าฟันเฟืองใดขาดไปก็อาจทาให้องค์กรเดินหน้าไม่สะดวก ประสบปัญหาขึ้น
ได้ ในขณะเดียวกันถ้าได้ฟันเฟืองที่ดีมีประสิทธิภาพ ก็จะทาให้องค์กรก้าวหน้าก้าวไกลได้เช่นกัน
ฝ่ายทรั พยากรบุคคล ถือเป็ นหน่ วยงานสาคัญที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ดีมีคุณภาพเข้ามา
ทางาน การสรรหาบุคลากรที่ดีนั้นต้องมีการวางแผนให้เป็นระบบ ตลอดจนมีการใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอน
เพื่อให้ได้บุคลากรที่ดีที่สุดมาร่วมงานกับองค์กร
การสรรหาบุคลากรของ สสปน. ใช้ปัจจัยหลักที่สาคัญ 2 ประการ ดังนี้
1) หลั กความสามารถ โดยกาหนดเงื่อนไขการรับสมัครบุคลากร ได้แก่ คุณสมบัติผู้ ส มัคร คุณวุฒิ
ทางการศึกษา และประสบการณ์การทางาน เพื่อเปิดโอกาสให้แก่บุคคลที่มีความสามารถตรงตามเงื่อนไขการรับ
สมัครได้มาสมัครเข้าร่วมงาน โดยผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกและการสอบแข่งขันเข้าทางานที่มีธรรมาภิบาล
2) หลักความเสมอภาค โดยคานึงถึงหลั กการแห่งสิทธิของความเสมอภาคของบุคคลที่มีคุณสมบัติ
คุณวุฒิ และประสบการณ์การทางานตรงตามเงื่อนไขการประกาศรับสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน
หรือสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนตาแหน่ง การใช้หลักความเสมอภาคนี้ จะไม่เลือกปฏิบัติ ไม่จากัดการคัดเลือกบุคคล
โดยภูมิลาเนา ถิ่นที่อยู่ เชื้อชาติ ศาสนา ผู้แนะนาและผู้รับรอง
จากหลักในการพิจารณาดังกล่าว ได้กาหนดแนวทางในการสรรหาบุคลากร ดังนี้
 จัดทาคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) พร้อมคุณสมบัติ (Specification) ก่อนจะลง
ประกาศรับสมัครงานต้องเตรียมข้อมูล ในตาแหน่งงานนั้นๆ ในหน้าที่รับผิดชอบ คุณสมบัติหลัก คุณสมบัติรอง
คุณวุฒิ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการตาม Job Description ใน
ตาแหน่งนั้นๆ
 การประกาศรับสมัครและกาหนดระยะเวลารับสมัคร ต้องทาการประกาศล่วงหน้าในระยะเวลาที่ให้
ผู้สมัครมีโอกาสรับรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
 การสอบข้อเขีย น ข้อสอบต้องเป็นความลั บมิให้ ผู้ ส มัครคนใดทราบล่ ว งหน้า ได้ โดยอาจจะ
มอบหมายให้สถาบันการศึกษาภายนอกที่เชื่อถือดาเนินการแทนได้
 การสอบสัมภาษณ์ กาหนดข้อคาถามพร้อมทั้งกาหนดคะแนนในแต่ละหัวข้อ ของการสัมภาษณ์ใน
แต่ละตาแหน่งงานที่แตกต่างกันไว้เป็นมาตรฐาน โดยแบ่งแยกคาถามทั้งทางทัศนคติและความถนัดในสายงาน
 กาหนดคณะกรรมการสัมภาษณ์งาน โดยทีมผู้สัมภาษณ์งานอาจไม่ใช่เพียงฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ต้องประกอบด้วยแผนกหรือฝ่ายงานที่ต้องการบุคลากรเนื่องจากเป็นทีมที่จะต้องทางานร่วมกัน รวมทั้งจากฝ่าย
งานอื่นๆ ร่วมกันอย่างน้อย 3 ท่าน จะได้ร่วมกันตัดสินใจเลือกคนที่สามารถเข้ากันกับองค์กรได้ดีที่สุด
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 การดาเนินการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ ระยะเวลาการสัมภาษณ์ควรแบ่ งเป็น 70% สาหรับ
ผู้สมัครพูด และ 30% สาหรับผู้สัมภาษณ์งานพูด เพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้นาเสนอตนเอง ตอบคาถาม บอกเล่า
ประสบการณ์ แนวคิดที่จะร่วมงาน เพื่อให้มีข้อมูลมาใช้ประเมินผลการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ
 การคัดเลือกผู้สมัครงาน การคัดเลือกผู้สมัครงานเข้าทางาน ควรใช้การพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการ
มีการกาหนดคะแนนการสอบข้อเขียนขั้นต่าที่จะรับพิจารณา และคะแนนจากการสัมภาษณ์สูงที่สุด
 มีระยะการทดลองงาน กาหนดระยะเวลาทดลองงานเป็นไปตามระเบียบเพื่อให้มั่นใจได้ว่า องค์กร
ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับงานและเหมาะสมกับองค์กร
4. มาตรการในการจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ (Public Procurement) โดยทั่วไปนับเป็น
กระบวนการที่มี ความเสี่ ย งต่อ การทุจ ริ ต มากที่สุ ด ทั้งเรื่องอื้อฉาว เรื่องร้ องเรียน ไม่ว่ าจะเป็นการก าหนด
คุณสมบัติของผู้ประมูลงานหรือคุณสมบัติของงานหรือสินค้าที่เอื้อประโยชน์ การฮั้วประมูล การซื้อของแพงเกิน
ราคาตลาด การตรวจรับงานที่เอื้อประโยชน์ ขยายเวลาสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ รวมถึง จัดซื้อพัสดุหรือจ้างงาน
แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือไม่คุ้มค่า โดย สสปน. มีแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
1) ดาเนินงานตาม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
อย่างเคร่งครัด โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรได้ โดยอย่างน้อยต้องเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สสปน. หรือในกรณีที่มี
โครงการจั ดซื้อจั ดจ้ างส าคัญและอยู่ในกระแสความสนใจของสั งคม โดยมีเครื่องมือส าคัญ
คือ ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือสัญญาคุณธรรม ซึ่งเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนที่
ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็น “ผู้สังเกตการณ์” (Observer) ได้
2) ดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สสปน. ที่ประกาศใช้
3) ดาเนินงานตามหลักการกระบวนการทางานใหม่สาหรับระบบพัสดุ ระบบการเงินบัญชีและ
ระบบงบประมาณ เพื่อการบริหารสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการที่ปรับปรุง
เพิ่มเติม ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
4) มีการประเมินความเสี่ยงและป้องกันความสี่ยงโอกาสในการเกิดการทุจริตในทุกครั้งที่มีการ
จัดซื้อจัดจ้าง

5. มาตรการในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานของบุคลากร สสปน. เป็นไปตาม
เป้าหมายของแผนงาน เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ สสปน. ควรกาหนดแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางในการไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ดังนี้
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1) แนวทางในการเบิกจ่ายต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
2) กาหนดหลั กเกณฑ์ว่าด้ว ยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและการประชุมระหว่ างประเทศ ที่
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกสถานที่และนอกเวลาราชการ การยืมเงินทดรอง
การจัดซื้อและรับของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก การจาแนกประเภทรายจ่ายที่เบิกจ่าย การเคลียเงินทดรอง
ให้เป็นมาตรฐานในแต่ละระดับตาแหน่ง และพื้นที่
3) กาหนดให้ฝ่ายบัญชีและการเงินพิจารณาความถูกต้องของค่าใช้จ่าย ก่อนการส่งให้ผู้บังคับบัญชา
อนุมัติ
4) กาหนดให้ผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัติทั้งก่อนและหลังเดินทาง พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน
_______________________________________________________________
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