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การวิเคราะห์ความเสี่ยงการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ความเป็นมา
สำนักประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและงำนปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้มีกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นกำรประเมินที่มีจุดมุง่ หมำยที่จะก่อให้เกิดกำรปรับปรุง
พัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งกำรป้องกันกำรทุจริตโดยกำรประเมินควำมเสี่ยงกำร
ทุจริตถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในกำรประเมิน โดยหน่วยงำนต้องมีกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรดำเนินงำนหรือกำร
ปฏิบั ติห น้ ำที่ที่อำจก่อให้ เกิดกำรทุจ ริตหรือก่อให้ เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม เพื่อเป็นกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและกำรป้องกันกำรทุจริต
มหำวิทยำลั ย สวนดุสิ ตตระหนั กและให้ ควำมส ำคัญ ของกำรป้ องกัน กำรทุจริ ตในมหำวิท ยำลั ย จึงได้
วิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ กำรปฏิ บั ติ ง ำนที่ อ ำจจะก่ อ ให้ เ กิ ด กำรทุ จ ริ ต หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด กำรขั ด กั น ระหว่ ำ ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
มหำวิทยำลัยสวนดุสิตมีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. สภำพแวดล้ อ มกำรควบคุ ม ภำยใน (Internal Environment) กำรวิเครำะห์ ส ภำพแวดล้ อ มภำยใน
องค์กร และรวมไปถึงสภำพแวดล้อมภำยในที่จะกำหนดพื้นฐำนให้บุคลำกรในองค์กรควบคุมและดำเนินกิจกรรมให้
บรรลุผลตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
2. กำรก ำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง (Objective Setting) ขั้ นตอนแรกส ำหรั บ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง องค์กรควรมั่นใจว่ำวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์
และเป็นควำมเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
3. กำรระบุ ค วำมเสี่ ย งระดั บ องค์ ก ร (Event Identification) ผู้ บ ริ ห ำรและผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั น ระบุ
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง (ต้นเหตุของควำมเสี่ยง) ที่เกี่ยวข้องกับงำน/โครงกำร/กิจกรรม เพื่อให้ทรำบ
ถึงเหตุกำรณ์ที่เป็นควำมเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบต่อกำรบรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์
4. กำรประเมินระดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Evaluation) เป็นกำรวิเครำะห์ และ
จัดลำดับควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำจำกกำรประเมินโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ
ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง (Impact) โดยอำศัยเกณฑ์มำตรฐำนที่ได้กำหนดไว้ ทำให้กำรตัดสินใจจัดกำร
กับควำมเสี่ยงเป็นไปอย่ำงเหมำะสม
5. กำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยง (Risk Response) เป็นกำรนำกลยุทธ์ มำตรกำร หรื อแผนงำน มำใช้
ปฏิบัติในสำนัก/ศูนย์/กอง/หน่วยงำนระดับกอง เพื่อลดโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง (Likelihood) หรือลด
ควำมเสียหำยของผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นหำกเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง (Impact) จำกกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/
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งำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ แล้วนำมำวำงแผนจัดกำร
ควำมเสี่ยง
5.1 กำรจั ดกำรควำมเสี่ ยงมีหลำยวิธี และสำมำรถปรับเปลี่ ยนหรือนำมำผสมผสำนให้ เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรผู้รับผิดชอบ โดยสำมำรถจัดแบ่งวิธีจัดกำรได้หลำยวิธี ดังนี้
1) กำรยอมรั บ ควำมเสี่ ย ง (Risk Acceptance) เป็ น กำรตกลงกั น ที่ จ ะยอมรั บ ควำมเสี ่ย ง
ที่เ กิด ขึ้น เนื่องจำกไม่คุ้มค่ำในกำรจัดกำรหรือป้องกันควำมเสี่ย งที่ต้อ งเสีย ค่ำ ใช้จ่ำยในกำรสร้ำงระบบควบคุม
แต่อย่ำงไรก็ตำม หำกหน่วยงำนเลือกที่จะบริหำรควำมเสี่ยงด้วยวิธีนี้ ก็จะต้องมีกำรติดตำมเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง
อย่ำงสม่ำเสมอ
2) กำรลด/กำรควบคุมควำมเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นกำรปรับปรุงระบบกำรทำงำนหรือกำร
ออกแบบวิธีกำรทำงำนใหม่เพื่อลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำยหำกเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง (Likelihood) หรือ
ลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นหำกเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง (Impact) ให้อยู่ในระดับที่หน่วยงำนยอมรับได้ เช่น กำร
จัดอบรมเพิ่มทักษะในกำรทำงำนให้กับพนักงำน กำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น
3) กำรกระจำยควำมเสี่ยงหรือกำรโอนควำมเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นกำรกระจำย หรือถ่ำยโอนควำม
เสี่ยงให้หน่วยงำนอื่นช่วยแบ่งควำมรับผิดชอบไป เช่น กำรทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน หรือกำร
จ้ำงบริษัทภำยนอกมำจัดกำรในงำนบำงอย่ำงแทน เช่น งำนรักษำควำมปลอดภัย เป็นต้น
4) กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง มำก
และหน่วยงำนไม่อำจยอมรับควำมเสี่ยงได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิด ควำมเสี่ยง
นั้นไป
5.2 กำรประเมินมำตรกำรควบคุมเป็นกำรประเมินกิจกรรมกำรควบคุมที่ควรจะมีหรือมีอยู่แล้วว่ำ
สำมำรถช่วยควบคุมควำมเสี่ยงหรือ ปัจจัยเสี่ยงได้อย่ำงเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลตำมวัตถุประสงค์ของ
กำรควบคุมเพียงใดเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ จะสำมำรถควบคุมควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยทัว่ ไปกำรปฏิบัติงำนจะต้องมีกำรควบคุมโดยธรรมชำติของกำรดำเนินงำนอยู่แล้ว
เช่นกำรอนุมัติ กำรลงควำมเห็น กำรตรวจสอบ กำรทบทวนประสิทธิภำพของกำรดำเนินงำน กำรจัดกำรทรัพยำกร และ
กำรแบ่งหน้ำที่ของบุคลำกร เป็นต้น ทั้งนี้มีกำรแบ่งประเภทกำรควบคุมไว้ 4 ประเภท คือ
1) กำรควบคุม เพื่อกำรป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีกำรควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดควำมเสี่ยงและข้อผิดพลำดตั้งแต่แรก เช่น กำรอนุมัติ กำรจัดโครงสร้ำงองค์กร กำรแบ่งแยกหน้ำที่ กำร
ควบคุมกำรเข้ำถึงเอกสำร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น
2) กำรควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีกำรควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบ ข้อผิดพลำด
ที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น กำรสอบทำน กำรวิเครำะห์ กำรยืนยันยอด กำรตรวจนับ กำรรำยงำนข้อบกพร่อง เป็นต้น
3) กำรควบคุมโดยกำรชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีกำรควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ต้องกำร เช่น กำรให้รำงวัลแก่ผู้มีผลงำนดี เป็นต้น
4) กำรควบคุมเพื่อ กำรแก้ ไ ข (Corrective Control) เป็ น วิ ธี ก ำรควบคุมที่ ก ำหนดขึ้ น เพื่ อ แก้ ไ ข
ข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหำวิธีกำรแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดซ้ำอีกในอนำคต เช่น กำรจัดเตรียม
เครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดควำมรุนแรงของควำมเสียหำยให้น้อยลงหำกเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น
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6. กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) หมำยถึง นโยบำยและกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิด
ควำมมั่นใจว่ำได้มีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยกิจกรรมกำรควบคุมอำจมีควำมแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับสภำพแวดล้อม
ภำยในองค์กร โครงสร้ำง และวัฒนธรรมองค์กร สิ่งสำคัญประกำรหนึ่งต่อกิจกรรมกำรควบคุม คือ กำรกำหนด
บุคลำกรภำยในองค์กรเพื่อรั บผิดชอบในกำรพิจำรณำประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ได้ดำเนินกำรอยู่ใน
ปัจจุบัน และพิจำรณำ กำรปฏิบัติเพิ่มเติมที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ทั้งนี้กำรกำหนด
กิจกรรมกำรควบคุมเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีองค์ประกอบ ดังนี้
6.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
6.2 วัตถุประสงค์กำรบริหำรควำมเสี่ยง
6.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
6.4 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
7. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication) ลำดับขั้นตอนนี้ถือว่ำมี ควำมสำคัญ
เพรำะจะเป็นส่วนที่จะช่วยสนับสนุนในทุก ๆ องค์ประกอบที่ได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัจจัย
ภำยในองค์กร (Internal Environment) อันเป็นรำกฐำนที่สำคัญขององค์ประกอบอื่น เพรำะจะมีส่วนช่วยทำให้
บุคลำกรในองค์กรได้ทรำบถึงทิศทำงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ ยง ตลอดจนถือเป็นกำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรอีกทำงหนึ่งด้วย
8. กำรติดตำมและกำรประเมินผล (Monitoring) เป็นกำรติดตำมประเมินผลภำยหลังจำกได้ดำเนินกำร
ตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงนั้นมีประสิ ทธิภำพ ทั้งสำเหตุของ
ควำมเสี่ยงที่มีผลต่อควำมสำเร็จ ควำมรุนแรงของผลกระทบ วิธีกำรบริหำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง รวมถึงค่ำใช้จ่ำย
ของกำรควบคุมมีควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง โดยสำมำรถติดตำมผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ
(1) กำรติ ด ตำมผลเป็ น รำยครั้ ง (Separate Monitoring) เป็ น กำรติ ด ตำมตำมรอบระยะเวลำ
ที่กำหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้ น ปี เป็นต้น กำรติดตำมเป็นรำยครั้ง เป็นกำรดำเนินกำร
ภำยหลังจำกเกิดเหตุกำรณ์ ดังนั้นปัญหำที่เกิดขึ้นจะได้รับกำรแก้ไขอย่ำงรวดเร็ว หำกองค์กรมีกำรติดตำมอย่ำง
ต่อเนื่อง
(2) กำรติดตำมผลในระหว่ำงกำรปฏิบัติ งำน (Ongoing Monitoring) เป็นกำรติดตำมที่รวมอยู่ ในกำร
ดำเนินงำนต่ำง ๆ ตำมปกติของหน่วยงำน โดยมำกมักอยู่ในรูปกิจกรรมกำรบริหำรและกำรกำกับดูแลตำมหน้ำที่
ประจำของบุคลำกร เช่น กำรเปรียบเทียบ กำรสอบยัน กำรสอบทำนงำนตำมสำยกำรบังคับบัญชำ เป็นต้น
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เกณฑ์การพิจารณาระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
มหำวิ ท ยำลั ย สวนดุสิ ต ได้ ก ำหนดเกณฑ์ ที่ จ ะใช้ใ นกำรประเมิ นควำมเสี่ ย ง ได้ แ ก่ ระดั บ โอกำสที่ จ ะเกิด
เหตุกำรณ์ ควำมเสี่ยง (Likelihood) ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบหำกเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ ยง (Impact)
และระดั บ ของควำมเสี่ ย ง (Degree of Risk) โดยแต่ ล ะหน่ ว ยงำนจะต้ อ งก ำหนดเกณฑ์ ข องหน่ ว ยงำนขึ้ น
ซึ่งสำมำรถ กำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงประมำณและเชิงคุ ณภำพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภำพแวดล้ อมใน
หน่วยงำนและดุ ลยพินิจ กำรตั ด สิน ใจของฝ่ ำ ย บริหำรของหน่วยงำน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมำณจะเหมำะกับ
หน่วยงำน ที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจำนวนเงินมำใช้ในกำรวิเครำะห์อย่ำงพอเพียง สำหรับหน่วยงำนที่มีข้อมูลเชิงพรรณนำ
ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพ ทั้งนี้มหำวิทยำลัยสวนดุสิตได้
กำหนดเกณฑ์มำตรฐำนตำมคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้
โอกำสที่จะเกิดเหตุ กำรณ์ ควำมเสี่ ยง (Likelihood) หมำยถึง ควำมน่ำจะเป็นที่จะเกิดเหตุ กำรณ์ ที่ น ำมำ
พิจำรณำ มีโอกำสที่จะเกิดขึ้นมำกน้อยเพียงใด ซึ่งจะมีกำรพิจำรณำหำระดับของโอกำสที่จะเกิด ดังนี้
ระดับ
1
2
3
4
5

ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood)
โอกาสที่จะเกิด
ความถี่
น้อยมำก
5 ปี ต่อ ครั้ง (หรือ คำดว่ำ ไม่นำ่ จะเกิดขึ้น)
น้อย
2 - 3 ปี ต่อ ครั้ง (หรือ คำดว่ำ มีโอกำสเกิดขึ้นค่อนข้ำงน้อย)
ปำนกลำง
1 ปี ต่อ ครั้ง (หรือ ไม่แน่ใจว่ำจะเกิดขึ้น)
สูง
เกิดขึ้นเดือนละครั้ง (หรือ คำดว่ำ น่ำจะเกิดขึ้น)
สูงมำก
เกิดขึ้นตลอดเวลำในกำรปฏิบัตงิ ำน (หรือ คำดว่ำเกิดขึ้นแน่นอน)

หรือ
ระดับ
1
2
3
4
5

ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood)
โอกาสที่จะเกิด
ความถี่
น้อยมำก
เป็นเหตุกำรณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยในองค์กร และมีกลยุทธ์ในกำรควบคุมภำยใน
(Internal Control) ที่ป้องกันไว้แล้ว อย่ำงมีประสิทธิภำพ
น้อย
เป็นเหตุกำรณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยนอกองค์กร แต่องค์กรมีกลยุทธ์ในกำรควบคุม
ภำยใน (Internal Control) ที่ป้องกันไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ปำนกลำง
เป็ น เหตุ กำรณ์ เชิ ง ลบที่ เ กิด ขึ้น จำกปั จ จั ย ภำยนอกองค์ กร ควบคุม ไม่ ไ ด้ แต่ องค์ ก ร
ไม่ แน่ ใจในประสิท ธิภำพในกำรป้ องกัน ของกลยุ ทธ์ ในกำรควบคุม ภำยใน (Internal
Control)
สูง
เป็นเหตุกำรณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยนอกองค์กร ควบคุมไม่ได้ ในขณะที่องค์กร
มี ก ลยุ ท ธ์ ใ นกำรควบคุ ม ภำยใน (Internal Control) แต่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพยั ง ไม่ เ พี ย ง
พอที่จะรองรับผลกระทบเชิงลบที่มีต่อกำรดำเนินงำนขององค์กร
สูงมำก
เป็นเหตุกำรณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นจำกปัจจัยภำยนอกองค์กร ควบคุมไม่ได้ ในขณะที่องค์กร
ไม่มีกลยุทธ์ในกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) ในกำรป้องกันเหตุกำรณ์เชิงลบ
นั้น และคำดว่ำเหตุกำรณ์ข้ำงต้นเกิดขึ้นในอนำคตแน่นอน
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ระด ับ ผลกระทบ (Impact) (ควำมร ุน แรง) ที่ เ ก ิด จำกเหต ุก ำรณ ์ที ่เ ก ิด ขึ้ น หร ือ คำดคะเนว ่ำ จะเก ิด
เหตุกำรณ์ นั้น ๆ และเมื่อเกิดขึน้ แล้วจะเกิดผลกระทบ (ควำมรุนแรง) กับสิ่งต่ำง ๆ และควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึ้น
ระดับ

ระดับผลกระทบ

1

น้อยมำก

2

น้อย

3

ปำนกลำง

4

ค่อนข้ำงรุนแรง

5

รุนแรงมำก

รายละเอียด
เป็นพฤติกรรมเชิงลบของบุคลำกรที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ไม่มีผลกระทบต่อกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน มหำวิทยำลัย และภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
เป็นพฤติกรรมเชิงลบของบุคลำกร ที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำน แต่คำดว่ำมีระบบควบคุมภำยในทีป่ ้องกันไว้อย่ำงเข้มแข็งแล้ว จน
พฤติกรรมนี้ไม่น่ำจะสำมำรถแปลงวัฒนธรรมองค์กร ค่ำนิยมในกำรปฏิบัติงำนที่
ดีตำมบริบทของมหำวิทยำลัยได้
เป็ น พฤติ ก รรมเชิ ง ลบของบุ ค ลำกร ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ กำรด ำเนิ น งำนของ
หน่วยงำนมหำวิทยำลัย ส่งผลให้เกิดกำรเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่ำว จนอำจ
เปลี่ ย นแปลงวั ฒนธรรมองค์กร ค่ำ นิ ย มในกำรปฏิบัติ งำนที่ ดีต ำมบริบ ทของ
มหำวิทยำลัย
เป็นพฤติกรรมเชิงลบของบุคลำกรส่งผลเชิงลบต่อภำพลักษณ์ที่ดีของมหำวิทยำลัย
ต่ อ มุ ม มองของสั ง คมภำยนอกในวงกว้ ำ ง จนอำจขั ด ขวำงและลดทอน
ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจและยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย
เป็ น พฤติ ก รรมเชิ ง ลบของบุ ค ลำกรส่ ง ผลเชิ ง ลบต่ อ ภำพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข อง
มหำวิ ท ยำลั ย ต่ อมุ ม มองของสั ง คมภำยนอกในวงกว้ ำง จนอำจขัด ขวำงและ
ลดทอนประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรด ำเนิ น งำนตำมพั น ธกิ จ และยุ ท ธศำสตร์ ข อง
มหำวิทยำลัย และกระทบต่อควำมยั่งยืนของมหำวิทยำลัย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
มหำวิทยำลัยสวนดุสิตได้กำหนดระดับของควำมเสี่ยงและเกณฑ์ในกำรยอมรับควำมเสี่ยง ดังนี้
1) ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) หมำยถึง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์
ควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบหำกเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง (Impact) โดยมหำวิทยำลัยได้กำหนดระดับ
ของควำมเสี่ยง เป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมำก สูง ปำนกลำง และ ต่ำ ดังนี้
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Impact

Degree of Risk

=

Impact x Likelihood
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2) เกณฑ์ในกำรยอมรับควำมเสี่ยง ซึ่งมหำวิทยำสวนดุสิตได้กำหนดเกณฑ์ในกำรยอมรับควำม
เสี่ยงออกเป็น ระดับ ได้แก่ สูงมำก สูง ปำนกลำง และ ต่ำ โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงดังนี้
เกณฑ์ในการยอมรับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน
ความหมาย
ระดับที่ไม่สำมำรถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง
สูงมำก
15 - 25
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ระดับที่ไม่สำมำรถยอมรับได้ โดยต้องจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อให้
สูง
10 - 14
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป
ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีกำรควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้
ปำนกลำง
4-9
ควำมเสี่ยงเคลื่อนย้ำยไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมควำมเสี่ยงไม่ต้องมี
ต่ำ
1 -3
กำรจัดกำรเพิ่มเติม
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต
หรือทาให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประเด็นความเสี่ยง
กำรปฎิ บั ติ ง ำนที่ ผิ ด พลำดไปจำก
กฎหมำย กฎระเบียบนั้นๆ โดยเฉพำะ
กำรเบิกจ่ ำยและกำรจั ดซื้อจั ดจ้ ำงที่
นำไปสู่ช่องว่ำงที่อำจจะก่อให้เกิดกำร
ทุจริต หรือประพฤติมิชอบในอนำคต

ปัจจัยเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง/
การควบคุมที่มีอยู่
1. กำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ
1. มีกำรเผยแพร่ กฎหมำย
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน กฎระเบียบ โดยเฉพำะกำร
สำหรับผู้ปฏิบัติงำน
เบิกจ่ำยและกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะงำน กำรเบิกจ่ำยและ ผ่ำนช่องทำง Social Media
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้เท่ำทันกับ ของมหำวิทยำลัย
กำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย
กฎระเบียบ ด้วยกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติงำน
2. กำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงของมหำวิทยำลัยต่อ
สำธำรณชนส่งเสริมกำร
ตรวจสอบควำมโปร่งใสที่
บุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำถึงได้

ค่าระดับความเสี่ยง
โอกาส (L) X ผลกระทบ (I)
ก่อนการบริหารความเสี่ยง
4 (L) X 5 (I) = 20
(ระดับสูงมำก)
หลังการบริหารความเสี่ยง
3 (L) X 4 (I) = 12
(ระดับสูง)

วิธีการจัดการความเสี่ยง
1. จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
“พัฒนำผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำร
เบิกจ่ำยและกำรจัดซื้อจัดจ้ำง” เพื่อ
เป็นกำรส่งเสริมให้บุคลำกรที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยและ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้มีควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจเพิ่มขึ้น
2. จัดกิจกรรมกำรเปิดเผยข้อมูล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของมหำวิทยำลัย
ต่อสำธำรณชน

8

ประเด็นความเสี่ยง
กำรผลักดันวัฒนธรรมองค์กรของ
มหำวิทยำลัยไปสู่วัฒนธรรมที่
บุคลำกรมีควำมตระหนักด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบรำชกำรที่
นำไปสู่องค์กรธรรมำภิบำลอย่ำง
ยั่งยืน

ปัจจัยเสี่ยง
1. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร
หน่วยงำนและส่วนงำนของ
มหำวิทยำลัยในกำรมีบทบำท
ป้องกันและปรำบปรำมทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบ
รำชกำรที่นำไปสู่องค์กร
ธรรมำภิบำลอย่ำงยั่งยืน
2. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร
หน่วยงำนและส่วนงำนของ
มหำวิทยำลัยในกำรกำหนด
ทิศทำง นโยบำย กลยุทธ์ในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมทุจริต
และประพฤติมิชอบในระบบ
รำชกำรที่นำไปสู่องค์กร
ธรรมำภิบำลอย่ำงยั่งยืน
3. กำรมีส่วนร่วมของ
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำน
ภำยนอก ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรือ กำรมีส่วนร่วมกับ
ภำคส่วนในสังคมที่ส่งเสริมพลัง
ขององค์กรในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในระบบรำชกำรที่นำไปสู่
องค์กรธรรมมำภิบำลอย่ำงยั่งยืน

การจัดการความเสี่ยง/
การควบคุมที่มีอยู่
1. มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบและ
มีช่องทำงกำรร้องเรียนของ
มหำวิทยำลัยที่เป็นรูปธรรม

ค่าระดับความเสี่ยง
โอกาส (L) X ผลกระทบ (I)
ก่อนการบริหารความเสี่ยง
3 (L) X 5 (I) = 15
(ระดับสูงมำก)
หลังการบริหารความเสี่ยง
2 (L) X 4 (I) = 8
(ระดับปำนกลำง)

วิธีการจัดการความเสี่ยง
1. จัดโครงกำรที่ส่งเสริม
จรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำน
ให้กับบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
2. จัดกิจกรรมเพื่อรับฟังควำม
คิดเห็นจำกผู้รับบริกำรและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เพื่อผลักดันวัฒนธรรม
องค์กรของมหำวิทยำลัยไปสู่
วัฒนธรรมที่บุคลำกรมีควำม
ตระหนักด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในระบบรำชกำร
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
บริหำรงำนของมหำวิทยำลัยโดย
มุ่งเน้นหลักธรรมำภิบำล
4. จัดกิจกรรมป้องกันและ
ปรำบปรำมทุจริต ร่วมกับ
หน่วยงำนที่มีบทบำทในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมทุจริตของประเทศ
ไทย หรือ นำนำชำติ
5. จัดโครงกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำน
กฎหมำยและสิทธิพลเมือง
6. จัดกิจกรรมเปิดเผยข้อมูล
ข่ำวสำรตำมพันธกิจของ
มหำวิทยำลัย
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ประเด็นความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง/
การควบคุมที่มีอยู่

ค่าระดับความเสี่ยง
โอกาส (L) X ผลกระทบ (I)

วิธีการจัดการความเสี่ยง
7. โครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต
ทุกปีงบประมำณ
8. ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA)
9. จัดประชุมคณะกรรมกำรทำงำน
กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำน
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การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรม
จำกกระบวนกำรที่มหำวิทยำลัยได้วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนหรือกำรกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และได้กำหนดวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมตำรำงข้ำงต้นนั้น เพื่อให้
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงเกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน มหำวิทยำลัยจึงนำข้อมูลดังกล่ำวไปประกอบกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 และใช้แผนดังกล่ำวเป็นกลไกในกำรดำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ต่อไป

