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  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ไดด้ าเนินการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อนตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร  ตามมาตรฐาน COSO 2013 

(Committee of  Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอม

รับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ.1992 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมเติมเรื่องการสอดส่องการเฝ้าระวัง

และตรวจสอบการทุจริตภายในองค์กร และน าไปก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการ

ทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่เป็นปัญหา

ส าคัญและพบบ่อย เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

(Agenda Based) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

        

       ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

  ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2560) ได้  เปิดเผยผลการ
ส ารวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย หรือ CSI เดือนธันวาคม 2560 จ านวน 2,400 ตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมาย     
ทั้งข้าราชการ ผู้ประกอบการและภาคประชาชน พบว่า อยู่ที่ระดับ 52 คะแนน จากเต็ม 100 คะแนน ลดลง
เล็กน้อยเม่ือเทียบกับช่วงการส ารวจเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ที่ระดับ 53 คะแนน โดยประเมินจาก 4 หมวด 
ได้แก่ หมวดปัญหาความรุนแรง และหมวดการปราบปรามไม่ดีขึ้น ส่วนหมวดการป้องกัน และการสร้าง
จิตส านึก ดีขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจกับภาครัฐจะต้องจ่ายเงิน
พิเศษ หรือเงินใต้โต๊ะ เพ่ือให้ได้สัญญาหรือไม่นั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 54 ไม่ต้องจ่าย ส่วนอีกร้อยละ 24 ยังต้อง
จ่ายเงินใต้โต๊ะ ซึ่งจ่ายเฉลี่ยที่ร้อยละ 5-15 ของเม็ดเงินโครงการ โดยหากประเมินวงเงินคอร์รัปชั่นจาก
งบประมาณรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งงบลงทุนวิสาหกิจ จากเงินงบประมาณปี 
2561 ที่ 2.9 ล้านล้านบาท จะเกิดเป็นมูลค่าวงเงินคอร์รัปชั่นประมาณ 100,0000 -200,000 ล้านบาท   
ที่หายไปจากระบบ และกระทบต่อจีดีพีให้ลดลงร้อยละ 0.41 - 1.23  แม้คะแนนดัชนีคอร์รัปชั่นภาพรวม   
จะลดลง แต่ยังถือว่าเกิน 50 คะแนน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น แต่หากดู 3 ปี
ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 มีคะแนนถึง 56 ถือว่าสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทยเริ่มอยู่ในขาลง ดังนั้น รัฐบาลจึงต้อง
เร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะปีนี้จะมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานจ านวนมาก อาจจะเกิด
ช่องทางให้มีการคอร์รัปชั่นได้ และขณะนี้ดัชนีการสร้างจริยธรรมสูงถึง 62 คะแนน ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจาก
การส ารวจเมื่อมิถุนายน 2560 ที่ 60 คะแนน ถือว่าภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชน ไม่ยอมรับ       
การคอร์รัปชั่น และพร้อมที่จะช่วยกันป้องกันปัญหา ทั้งนี้ ดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันปี 2559 จัดโดย
องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ หรือ Transparency International อันดับของไทยหล่นจากอันดับ 76  
มาอยู่ในอันดับ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งคะแนนโดยรวมไทยลดลงจาก 38 เหลือ 35 จากคะแนนเต็ม 100 

  องค์กรความโปร่งใสสากล (Transparency International-Tl ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1993) ได้
ให้ความหมายของค าว่า “คอร์รัปชัน” (Corrurption) ไว้หมายถึง การใช้อ านาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหา
ประโยชน์ส่วนตัว หรือการทุจริตโดยใช้หรืออาศัยต าแหน่งหน้าที่ อ านาจและอิทธิพลที่ตนมีอยู่ เพ่ือประโยชน์

แก่ตนเองและหรือผู้อ่ืน โดยองค์กรโปร่งใสสากลได้ระบุถึงกรณีต่า งๆ ที่จะสามารถเกิดขึ้นในการคอร์ปชัน 
(Corruption) เป็นปัญหารุนแรงปัญหาหนึ่งของการเมืองการบริหารของไทย และยังคงเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมา
ช้านานจนถึงปัจจุบัน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน   
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  ประเภทของคอร์รัปชัน  มีอยู่  3 ประเภท ได้แก่ (1) กำรคอร์รัปชันขนำดเล็กน้อย      
(petty corruption) คือ การรับเงินที่ไม่ชอบธรรม หรือไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นจ านวนเงินที่ไม่
มากนักเพ่ือด าเนินการบางอย่างให้ผู้ที่ให้เงิน (2) กำรคอร์รัปชันขนำดใหญ่ (Big corruption) ซึ่งมักเป็น          
การคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่รับเงินในรูปแบบของสินบนเป็นจ านวนสูงและโครงการใหญ่ๆ         
เช่น บริษัทต่างๆ (3) กำรให้ของขวัญ (gift) เป็นการคอร์รัปชันอีกประเภทหนึ่ง เป็นการให้ตอบแทนใน
รูปแบบสิ่งของหรือการให้ตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การเชิญไปรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นการพยายาม
สร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิด 

  สำเหตุของคอรัรัปชัน ที่ส าคัญ ได้แก่ 

  (1) คนในสังคมส่วนใหญ่ นับถือความร่ ารวย ย่อมเป็นแรงจูงใจในการแสวงหาเงินทอง  
  (2) ค่านยิมแบบนิยมพวกพ้องและเครือญาติ ความสัมพันธ์ในเชิงผลประโยชน์ 

(3) ระบบอุปถัมภ์หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์กับลูกน้อง สร้างลูกน้องไว้ช่วยเหลือตน
ในเรื่องต่างๆ 

  (4) ระบบการควบคุมและตรวจสอบที่ขาดประสิทธิภาพ 
  (5) สภาพทางการเมืองที่มีการแข่งขันอย่างแข่งขันเพ่ือช่วงชิงต าแหน่งทางการเมืองและ 

       ผลประโยชน์ 

 รูปแบบของกำรคอร์รัปชัน ที่ส าคัญ ได้แก ่

(1) การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตในเรื่องเหล่านี้มีตั้งแต่การเรียกรับเงินสินบน     
ค่านายหน้า หรือการตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ในการอนุมัติค าร้องเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
(2) การทุจริตโดยการยักยอกทรัพย์ ของราชการหรือการทุจริตในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่ารักษาพยาบาล และค่าเช่าบ้าน เช่น การใช้พาหนะของราชการ โดยเบิกค่าเช่า
บ้าน แต่ไม่ได้เช่าจริง 
(3) การทุจริตโดยการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนในการแต่งตั้งข้าราชการในการเลื่อน
ต าแหน่งหรือโยกย้ายไป โดยการให้ค่าตอบแทนหรือเรียกว่าการซื้อ 
(4) การซื้อขายเสียงและการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ในการเลือกตั้ง การทุจริตเช่นนี้ 
เป็นส่วนหนึ่งของการคอร์รัปชันทางการเมือง เช่น การให้เงินหรือสิ่งของแก่หัวคะแนนเสียง 
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รูปแบบของกำรทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งผลประโยชน์ทับซ้อนในปัจจุบัน 
   การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยหากดูจากภาพลักษณ์คอร์รัปชัน หรือดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perception index) ที่องค์กร เพ่ือความโปร่งใสระหว่างประเทศ 
(Transparency International) ส ารวจจากทัศนะหรือการมองภาพจากกลุ่มนักธุรกิจและประชาชนทั่วไปเป็น
ประจ าทุกปี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าประเทศตลาดเกิดใหม่เพ่ือนบ้านอ่ืนๆ เช่นสิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้       
มาเลเชีย อย่างสม่ าเสมอไม่เปลี่ยนแปลงนัก เช่น ปี พ.ศ.2545 ไทยได้คะแนน 3.2 (จากคะแนนเต็ม 10)       
อยู่ในล าดับที่64 จากประเทศทั้งหมดในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยได้คะแนน 3.8 อยู่ในล าดับที่ 61 
เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ไทยมีภาพลักษณ์การคอร์รัปชันค่อนข้างสูง แต่ที่คะแนนและล าดับดีขึ้นเล็กน้อย
ในช่วงปี พ.ศ.2545-2548 เพราะดัชนีนี้วัดเรื่องการคอร์รัปชันแบบเก่า เช่น ดัชนีการรับสินบนไม่ไ ด้
ครอบคลุมเรื่องปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่นักธุรกิจอาจไม่ค่อยสนใจ หรือไม่ได้ตระหนักรับรู้มากขึ้น ปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ ส่วนใหญ่เกิดมาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
การเมืองที่มีลักษณะผูกขาดอ านาจอยู่ในมือคนกลุ่มน้อยที่มีทั้งทุนความรู้ อ านาจทางการเมือง อ านาจในการ
ครอบง าข้อมูลข่าวสาร ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ยากจน การศึกษาต่ า การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่ า อยู่อย่าง
กระจัดกระจาย มีการรวมตัวกันน้อย รวมทั้งประเทศไทยมีวัฒนธรรมแบบเล่นพรรคเล่นพวก เป็นผู้ชอบอยู่ใต้
ความอุปถัมภ์ หวังพึงกาคนที่รวยกว่า หรือมีอ านาจมากกว่าที่ให้มาช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเรื่องๆ ให้กับ
ตนได้มากกว่า ที่จะเข้าใจเรื่องสิทธิหน้าที่ของพลเมืองและความเป็นธรรมในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริงการแสวงหาผลประโยชน์ของผู้มีอ านาจหากรู้จักแบ่งให้ผู้อุปถัมภ์ด้วยมักถูกถือว่าเป็นเรื่อง
ปกติ แม้ประเทศไทยจะมีปัญญาชนผู้มีการศึกษาจ านวนหนึ่งที่น่าจะรู้เท่าทันการเมืองและเจ้าหน้าที่ส่วนอ่ืนได้
พอสมควร แต่ส่วนใหญ่พวกเขามักจะมีท่าทีแบบมุ่งท างานเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่วนตนมากกว่าที่จะ
เป็นพลเมืองดีที่สนใจการมีบทบาททางการเมือง เช่น การตรวจสอบรัฐบาล คนชั้นกลางไทยที่คิดในเชิงมุ่ง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสาวนตน มักจะใช้แนวคิดว่า นักการเมืองก็มักโกงกันทุกฝ่าย ดังนั้น หากใครโกงแล้ว
ท างานเก่ง ท าให้เศรษฐกิจโตก็ถือว่าพอรับได้ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างการส ารวจทัศนคติของประชาชนโดย
สถาบันพระปกเกล้า (2548) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 พบว่าคนไทยมีความอดทนต่อการทุจริตคอร์รัป
ชันเพ่ิมมากขึ้นกว่าปี          พ.ศ.2544 โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ มีประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 
32.8 ตอบว่าสามารถทนต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลได้ โดยอ้างว่าเพ่ือให้งานลุล่วงต่อไปได้ 
  ที่กล่าวมาเป็นการทุจริตคอร์รัปชันรูปแบบที่พอเห็นได้ชัด แต่ถ้าเป็นรูปแบบการหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ไม่ผิดกฎหมายและเห็นได้ยาก ประชาชนไทยยังไม่ตระหนักหรือไม่ถือว่าเป็นการทุจริต
คอร์รัปชันด้วยซ้ า เนื่องจากปัญหาที่กล่าวมาเกิดจาการขาดความรู้และตระหนักว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันท าให้
ประเทศชาติสมัยใหม่เสียหายอย่างไร มีส่วนส่งเสริมให้ปัญหาการคอร์รัปชันไทยขยายตัวได้มากขึ้นเพราะภาค
ประชาชนอ่อนแอ ขณะที่ภาคนักธุรกิจการเมืองที่มีอ านาจเข้มขึ้นทั้ งอ านาจทางธุรกิจ อ านาจทางความรู้         
และสามารถหาประโยชน์อย่างพลิกแพลงรูปแบบต่างๆ มากมาย 
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รูปแบบของกำรทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งผลประโยชน์ทับซ้อนในปัจจุบัน มีอย่ำงน้อยที่สุด 15 แบบ คือ 
1. การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ เช่น การผูกขาด การให้สัมปทาน และการเรียกเก็บส่วน   

แบ่งอย่างผิดกฎหมาย โดยการสร้างการขาดแคลนเทียม เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ าตาล 
2. เครพโตเครซี (Kleptocracy ) เป็นการฉกฉวยทรัพยากรของรัฐมาเป็นของครอบครัวและ 

อาจกระท าโดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
3. การมีผลประโยชน์ทับซ้อน สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลได้ผลเสียส่วนตัว และผล  

ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือการกระท าหน้าที่โดยขาดความเท่ียงธรรม 
  4. การใช้อิทธิพลทางการเมืองหาผลประโยชน์จากตลาดหลักทรัพย์ (ปั่นราคาหุ้นตัวเอง) 

5. ปกปิดการบริหารงานที่ไม่ถูกต้อง การปิดบังข้อมูลและให้การเท็จ เช่น การทุจริตกรณี  
ล าไยและกล้ายาง 

6. การใช้นโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆอย่างมีอคติและล าเอียง (เช่น กรณี  
CTX และการตรวจสอบคุณภาพข้าว) 

7. การใช้อิทธิพลทางการค้า แสดงบทบาทเป็นนายหน้าหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน จากกา
ค้าต่างตอบแทน การแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรกับประเทศคู่ค้า เช่น การแลกไก่กับ
เครื่องบินรบของรัสเซีย 

8. การใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ การปลอมแปลงเอกสาร การฉ้อฉล การใช้กองทุน
ของรัฐ ไปเพ่ือผลประโยชน์ทางการเมือง เช่น การใช้ธนาคารของรัฐในโครงการประชา
นิยม 

9. ไม่กระท าการตามหน้าที่แบบตรงไปตรงมา แต่ใช้ลัทธิพรรคพวกแทน เช่น การจัดฮ้ัวประมูล 
10. การให้และการรับสินบน การขู่เข็ญบังคับและการให่สิ่งล่อใจ 
11. การยอมรับของขวัญที่ไม่ถูกต้อง เช่น เช็คของขวัญมูลค่าสูง และสินบนมูลค่าสูง 
 12. ผู้บริหารประเทศท าตัวเป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ของประเทศ ดดยการใช้นโยบายประชา

นิยม (นักการเมืองให้เงินทอง หรือสิ่งของของรัฐ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการได้รับการ
สนับสนุนจากประชาชน) 

13. ใช้อ านาจของต ารวจ ทหาร และข้าราชการในทางที่ผิด (ข่มขู่ คุกคามและท าร้ายให้เกิด 
ความเกรงกลัวในการชุมนุมประท้วงนโยบายรัฐบาลและในการเลือกตั้ง) 

14. ทุจริตการเลือกตั้ง ทั้งการซื้อเสียงและการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ 
15. การบริจาคเพ่ือช่วยเหลือการรณรงค์ที่ผิดกฎหมาย (การบริจาคให้แก่นักการเมืองและ

พรรคการเมืองรัฐบาล เพ่ือที่จะมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายและการออกกฎหมาย
ของรัฐบาล)  
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  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายโดยการละเมิดกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้ อ านาจใน
ต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละ
ทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติงาน หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นคุณธรรม 
จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึง
คุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจ
กระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จน
น าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำ
ทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น 
และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศอีกด้วย 

ควำมเสี่ยงสำมำรถจ ำแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้   

  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ    
กลยุทธ์ ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร   

  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ 
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ   

  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่นการประมาณการงบประมาณไม่
เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์     
การวางแผน  การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว   

  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน        
ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา 
การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน   
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  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้องค์การฯ ทราบถึงความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต   
การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหา
ส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็น
พิเศษอีกด้วย 

1.2 วัตถุประสงค์ 
  1.2.1 เพ่ือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอันอาจเกิดการทุจริตในองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ 
  1.2.2 เพ่ือก าหนดมาตรการ กลไก วางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกลไก
การก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  1.2.3 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืดหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  1.2.4 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และประชาชน 

1.3 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1.3.1 ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับการจัดการผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1.3.2 องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีมาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และกลไกการควบคุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างต่อเนื่อง 
  1.3.3 ความเชื่อมันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชนต่อองค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีเพ่ิมมากข้ึน 
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บทที่ 2 
แนวคิดกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

  2.1 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Risk Assessment for Conflict of Interest) 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด 
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ 
และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ 
(Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา               
ทีไ่ม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้  

เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึน้เป็นประจ า 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินงำน (บุคลำกร) 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไมร่้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง 
โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล ำดับ ระดับควำมเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15–25คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9–14คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4–8คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1–3คะแนน 

 
  ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก 
การพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)  
 

ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
(Likelihood x Impact)   

   

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี้  
 

ระดับควำมเสี่ยง คะแนนระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสี
สัญลักษณ์ 

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ย อ ม รั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง  แ ต่ มี

มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9–14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15–25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  
สีแดง 

 

 ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 
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2.1 มำตรฐำน Committee of Sponsoring Organiztions 2013 : COSO 2013 
  ประวัติควำมเป็นมำของ COSO 

  ที่มาของ COSO เริ่มจากเหตุการณ์วิกฤตทางการเมืองและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา                 
ปี 1970 – 1977 สหรัฐอเมริกาได้ประกาศ กฎหมายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความไม่สุจริตในการให้สินบน
ชาวต่างชาติ (the 1977 Foreign Corrupt Practices Act-FCPA)  ซึ่งมีการก าหนดเรื่องการควบคุมภายใน 
ซึ่งเป็นสาระส าคัญในประกาศดังกล่าว 

  ปี 1985 (ตุลาคม) จัดตั้งองค์กรอิสระ คือ คณะกรรมการเพ่ือรายงานการทุจริตแห่งชาติ 
(National Commission on Fraudulent Financial reporting หรือ Tread way) 

  ปี 1987 คณะกรรมการเพ่ือการรายงานการทุจริตแห่งชาติได้รับการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการวิชาชีพอิสระอ่ืนๆ จัดตั้ง The Committee of Sponsoring Organization of the Tread 
way Commission (COSO) 

  ปี 1992 COSO เผยแพร่แนวคิดการควบคุมภายใน COSO Internal Control-integrated 
Framework ก าหนดความหมายและกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน 

  ปี 2004 COSO ได้พัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยง ที่มีมาตรฐานสากลมากขึ้นเพ่ือให้
องค์กรสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยง 

  ปี 2013 COSO เริ่มประกาศให้ทราบถึงการปรับปรุง COSO 1992 ตั้งแต่ปลายปี 2010 และ
ประกาศอย่างเป็นทางการในปี 2013  และจะใช้เวอร์ชั่นใหม่เป็นหลักตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2014  
 

กระบวนกำรควบคุมภำยในระดับองค์กร 
ที่มำ : The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) 

 

 
               COSO 1992                                                COSO 2013 

ภาพท่ี 1  COSO 1992 เทียบกับ COSO 2013 
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การควบคุมภายใน COSO 2013 มีข้ันตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
3. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
4. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication) 
5. การติดตาม (Monitoring)  

 
 
 

องค์ประกอบของกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ERM (Enterprise Risk Management) 
 
 

 
 
องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง ERM (Enterprise Risk Management)  ประกอบด้วย

องค์ประกอบ 8  ประการ ซึ่งครอบคลุมแนวทางการก าหนดนโยบายการบริหารงาน การด าเนินงาน และการ
บริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1.สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร 

2.การประเมิน
ความเสี่ยง 

3.กิจกรรม
ควบคุม 

4.การสื่อสารและ
ระบบสารสนเทศ 

5.การติดตามผล 
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1. สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment) สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญในการก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงและเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการก าหนดทิศทาง
ของกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของ
ผู้บริหาร แนวทางปฏิบัติงานของบุคลากร กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ เป็นต้น 

2. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือ
วางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 

3. กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับ
หน่วยงาน ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรและเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้องค์กร
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เช่น นโยบายการบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงานการเงิน ระบบ
สารสนเทศ ระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือท าความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆ และเพ่ือให้
ผู้บริหารพิจารณาก าหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้เป็นอย่างดี 

4. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเป็นการวัดระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินจากโอกาสที่จะ
เกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

5. กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response) เป็นการด าเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถระบุ
ความเสี่ยงขององค์กรและประเมินระดับของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องน าความเสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือลด
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ด้วยวิธี
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมท่ีสุดและคุ้มค่ากับการลงทุน 

6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ เพ่ือช่วยลด
หรือควบคุมความเสี่ยง เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง และท าให้
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
องคก์รยอมรับได ้

7. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication) องค์กรจะต้องมีระบบ
สารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะน าไปพิจารณาด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรก าหนด 

8. กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring) องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพ่ือให้ทราบถึงผลการ
ด าเนินงานว่าเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
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2.3 กรอบหรือภำระงำนในกำรประเมินควำมเสี่ยงดำรทุจริต 
 
  กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้ 
 

กระบวนกำร รำยละเอียด 
Corrective แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีก 
Detective เฝ้าระวัง สอดส่อง พฤติกรรมเสี่ยง ท าอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก 

ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยท าการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแส
นั้นแก่ผู้บริหาร 

Preventive ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิด ในส่วนที่
พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดขึ้นมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า
อีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าท าไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยง
ด้วยการปรับ (Workflow) ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก 

Forecasting การพยากรณ์ประมาณการสิ่งของที่อาจจะเกิดขึ้นและป้องกันปราบปรามล่วงหน้า
ในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ 
ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor) 

 
2.4 นิยำมเฉพำะในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะ
เกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน
หรือทรัพย์สิน เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรค
พวกเข้าไป ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่
บุคคลผู้มีอ านาจ หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ 
จากทางราชการ โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตน
เป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะ
ท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต 
กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  
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1 • กำรระบุควำมเสี่ยง 

2 • กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

3 • เมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง 

4 • กำรประเมินควำมเสี่ยง 

5 • แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

6 • กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 

7 • จัดท ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

8 • กำรจัดท ำรำยงำนบริหำรควำมเสี่ยง 

9 • กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ภำรกิจหลกัด้ำน... 

ภำรกิจสนบัสนนุ

2.5 ขอบเขตของควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

  ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต วิเคราะห์จากภาระงานด้านภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน
ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

 

 

 

2.6 ขั้นตอนกำรแระเมินควำมเสี่ยง 

  ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขึ้นตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นเตรียมกำร ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

  ก่อนท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องท าการคัดเลือกระบวนการจากภาระงานด้าน
ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เมื่อคัดเลือกภาระงานที่จะท าการ
ประเมินความเสี่ยงการทจุริตได้แล้ว ให้ท าการคัดเลือกกระบวนงานของภาระงานด้านนั้นๆ โดยเฉพาะภาระงาน
ที่มคีวามเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตสูง และจัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ใน
การปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง จากนั้นจึงด าเนินการตามขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
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ขั้นตอนที่ 1 กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification) 

  ขั้นตอนที่ 1 น าข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนเตรียมการในส่วนรายละเอียดขั้นตอน แนวทางหรือ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานนั้นย่อมประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อมในการระบุความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ 1 ให้ท าการระบุความเสี่ยง
อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงของขั้นตอนย่อยเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น โดย
ไม่ต้องค านึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้ว น าข้อมูลรายละเอียด
ดังกล่าวลงในประเภทของความเสี่ยงซึ่งเป็น Known Factor หรือ Unknown Factor  

ประเภทของควำมเสี่ยง รำยละเอียดควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

Known Factor ความเสี่ยงที่ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อนคาดหมายได้ว่ามีโอกาส
สูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 

Unknown Factor ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/
พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

  

ขั้นตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์สถำนะควำมเสี่ยง (Risk Identification) 

  ขั้นตอนที่ 2 ให้น าขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต จากตารางในช่อง Known Factor 
หรือ Unknown Factor มาแยกเพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง 
ส้ม แดง โดยระบุสถานะความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร 

 

1. เลือกภาระงาน ที่จะท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

2. เลือกกระบวนงำน จำกภำระงำนท่ีจะท ำกำรประเมินควำมเส่ียง 

3. เตรียมข้อมลู ขัน้ตอน แนวทำง หรือเกณฑ์กำรปฏิบตังิำน ของ
กระบวนงำน ท่ีจะท ำกำรประเมินควำมเส่ียง 
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(ตัวอย่ำง) 

แบบรำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

จำกกระบวนงำนอนุมัติ อนุญำตของทำงรำชกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 

ชื่อกระบวนงำน ..................................................................................... 

หน่วยงำน ............................................................................................. 

 

 

ลงช่ือ ......................................ผู้รำยงำน 

ต ำแหน่ง ................................................. 

เบอร์โทร.................................................. 

 

วันที่ ....... เดือน ...........................พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ :  
 รอบท่ี 1  ก ำหนดส่งตำรำงที่ 1 – ๕  ภำยในวันที่ 30 เมษำยน 2561 
 รอบท่ี 2  ก ำหนดส่งตำรำงท่ี ๖ - 10 ภำยในวันที่ 20 กรกฎำคม 2561  

 

 

 

 

 

 

กำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติตำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยแนวร่วมปฏิบติัของภำครฐั 
(Thailand’s Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC)  

ขับเคลื่อนปีแห่งกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำตของทำงรำชกำร ต่อต้ำนกำรรับสินบนทุกรูปแบบ 
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ตำรำงที่ ๑ ตำรำงระบุควำมเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 
 

ที ่
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 

ระบรุายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต  
Know Factor Unknown Factor 

 ขั้นตอนหลัก.................... 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
๑..................... 
๒...................... 
๓........................ 

  
 
 

 ขั้นตอนหลัก.................... 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
๑..................... 
๒...................... 
. 

  
 
 

 
 
 

ขั้นตอนหลัก.................... 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
๑..................... 
๒...................... 

  

ตำรำงที่ ๒  ตำรำงแสดงสถำนะควำมเสี่ยง (แยกตำมรำยสีไฟจรำจร) 
 

ที ่ ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

 
 
 

   
 

 
 
 

   
 

 
 
 

   
 

 
 

    
 

 
 

    
 

 
 

    
 

 

 
 



17 
 

ตำรำงที่ ๓  SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตำรำงเมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง (Risk level matrix)) 
 

ที ่
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยงการ

ทุจริต 

ระดับควำมจ ำเป็น
ของกำรเฝ้ำระวัง 
3        2       1 

ระดับควำมรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3        2       1 

ค่ำควำมเสี่ยง
รวม 

จ ำเป็น X รุนแรง 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

    

 
 

    

 
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเสี่ยง
การทุจริต 

คุณภาพ 
การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  

 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่่า 
 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปานกลาง 

 
ค่าความเสี่ยง

ระดับสูง 
 

 
 
ดี 
 

ต่่า (๑)  ค่อนข้างต่่า(๒) ปานกลาง(๓) 

 
 

พอใช้ 
 

ค่อนข้างต่่า (๔)  ปานกลาง(๕) ค่อนข้างสูง(๖) 

 
 

อ่อน  
 

ปานกลาง(๗)  ค่อนข้างสูง(๘)  สูง(๙)  
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ตำรำงท่ี ๕  ตำรำงแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
 

ชื่อแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำร
ทุจริต 

 

.....................................................................................................
.............. 

 
 เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต)  
 
 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
 
 
 

เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต) 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
 
 
 
 

เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการ
ทุจริต) 
 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี ๖ ตำรำงจัดท ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
 

ที ่ กิจกรรม 
เหตุกำรณ์ 

ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
สถำนะควำมเสี่ยง 

เขียว เหลือง แดง 
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ตำรำงท่ี ๗  ตำรำงจัดท ำระบบควำมเสี่ยง 
 (สถำนะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

 

กิจกรรม มำตรกำร / นโยบำย / โครงกำร / กิจกรรม เพิ่มเติม 

 

 
 
 
 

 
  (สถำนะสีเหลือง Yellow)  เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติม 

 

กิจกรรม มำตรกำร / นโยบำย / โครงกำร / กิจกรรม เพิ่มเติม 

 

 
 
 
 

 
  (สถำนะสีเขียว Green)  ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง 

 

กิจกรรม ควำมเห็นเพิ่มเติม 

 

 
 
 

 
 
ตำรำงท่ี ๘  ตำรำงรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

ที ่
สถำนะควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

เขียว เหลือง แดง 
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ตำรำงท่ี ๙ แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
 

ตารางท่ี ๑๐  ตารางการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม) 
 
หน่วยงานที่เสนอขอ .................................................................. ..................................................... 
วันที่เสนอขอ  ……………………………………………………………...........................................…….. 
 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม  
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่  
ผู้รับผิดชอบหลัก  
ผู้รับผิดชอบรองท่ีเกี่ยวข้อง  
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง ๑. ........................................................................... 

๒. ........................................................................... 
๓. ........................................................................... 

ประเด็นความเสี่ยงหลัก เดิม ใหม่ 
   
   

 
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ ..วันที.่............................. 
หน่วยงานที่ประเมิน ............................................................... ............................................................... 

ชื่อแผนบริหำรควำมเสี่ยง  

เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง  
สถำนกำรณ์ด ำเนินกำร
จัดกำรควำมเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 
..................................................................................................................  
............................................................................ ....................................... 
 

ผลกำรด ำเนินงำน ..................................................................................................................  
.................................................................................... ............................... 
....................................................................................................................  
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บทที่ 3 
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
ขององค์กำรสวนพฤกษศำสตร์ 

 

3.1 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิง
คุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

3.2 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ศึกษาถึงปัญหา และแนวโน้ม 
โอกาสในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ที่พบว่ามีความความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

  3.2.1. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เนื่องจากหากพบขั้นตอนการกระท าที่ไม่โปร่งใส 
หรือการกระท าผิด หรือละเว้น หรือประมาท จะส่งผลเสียต่อองค์กรในภาพรวม รวมถึงการบริหารงานใน
ขั้นตอนภายในองค์กร และอาจรวมถึงการเอ้ือประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันของเจ้ าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ
หน่วยงาน ที่ติดต่อราชการ ซึ่งส่งผลเสียหายในต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง 

 3.2.2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เนื่องจากสาเหตุบุคลากรมีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ โดยไม่เกิดการปฏิบัติงานจริง เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องของการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอันเป็นเท็จ ให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนพิเศษที่ไม่ควรได้รับ หรืออ้างผลการ
ปฏิบัติงานจากบุคคลอ่ืน รวมถึงการรายงานผลการด าเนินงานประจ า คัดลอกเป็นผลการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ อีกด้วย 
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3.3 ตำรำงกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment Plan for Conflict of Interest) 

ประเด็น
ควำมเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกำส 
ผล 
กระ 
ทบ 

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

ล ำดับ
ควำม
เสี่ยง 

(1) 
จัดซื้อจัดจ้าง 

และ การ
จัดหาพัสด ุ

การจัดซื้อจดัจ้าง ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง หรือมีการ
จัดหาพัสดุที่ไมเ่ป็นไปตาม
ข้อก าหนดมาทดแทน  

เพื่อให้การจัดซื้อจดัจ้าง และการ
จัดหาพัสด ุให้เป็นไปตามประกาศ 
ระเบียบ หลักเกณฑ ์วิธีปฏิบัต ิ
และด าเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA)  

5  4  20  1  

(2)  
การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน 

บุคลากรเบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดย
ไม่ปฏิบตัิงานจริง หรือไม่ช้ีแจงผล
การปฏิบัติงานส่วนบุคคลต่อ
ผู้บริหาร  

เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน และการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนไดจ้ริง โดยรายงาน
ผลการปฏิบตัิงานส่วนบุคคล โดย
ไม่อ้างอิง หรือคัดลอกผลการ
ปฏิบัติงานจากบุคคลอื่น  

5  3  15  2  

3.4 กำรจัดท ำแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map)  

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

5      

4     (1) 

3     (2) 

2      

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

คว
าม
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  จากการจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปวิเ คราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน  ล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง  
(1) จัดซื้อจัดจ้าง และ การจัดหาพัสดุ  ล าดับ 1 (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = 20 คะแนน)  
(2) การเบิกจ่ายค่าตอบแทน  ล าดับ 2 (ระดับความเสี่ยงสูง = 15 คะแนน)  
 

3.5 สรุปภำพรวมของผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

  จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต           
โดยจัดล าดับความส าคัญดังนี้ 

  ล าดับที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาวัสดุ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก (ระดับความ
เสี่ยงสูงมาก = 20 คะแนน) มีความส าคัญที่ควรต้องรีบแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า บุคลากรหรือ
ผู้ปฏิบัติ ไม่ทราบหรือยังขาดการศึกษาระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องแบบสม่ าเสมอ รวมถึงขาดการพัฒนา
ทักษะ ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน หรือในสายอาชีพ 

  ล าดับที่ 2 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (ระดับความเสี่ยงสูง = 15 คะแนน) 
มีความส าคัญท่ีควรต้องรีบแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เก่ียวข้องพบว่า ขั้นตอนการส่งผลการปฏิบัติงานยังขาดการ
ตรวจสอบที่มีความรัดกุมโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารควรก าชับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีการตรวจสอบ    
ผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ได้มีการตกลงไว้ หรือตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติงานจริงหรือไม ่
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3.5 ผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน  

  3.5.1 ประโยชน์ของกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน  

  1. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบงานหรือการ ปฏิบัติงานโดย
ไม่ตั้งใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น  

  2. หน่วยงานที่พบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการปรับปรุงแก้ไข หรือมี
การก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหน่วยงาน  

  3. เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้ส าหรับการบริหาร และการปฏิบัติงานเพ่ือลดปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และเพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ  และมุ่งสู่
องค์กรปลอดจากการทุจริต  

3.5.2 ปัญหำและอุปสรรคของกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน  

  1. การวิเคราะห์ปัญหายังไม่คลอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าให้บางกิจกรรม
ยังมีความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภายใต้กิจกรรม  

  2. การพบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ยังใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขท่ีล่าช้า ท าให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ยังคงมีการปฏิบัติงานตามแบบวิธีเดิม  

  3. หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญ หรือยังมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่จะส่งผลต่อบุคลากร หรือ
องค์กร จึงเกิดการเพิกเฉย หรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง  

3.6 แนวทำงปรับปรุงแก้ไขควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน  

1. เร่งด าเนินการจัดอบรมหรือสัมมนา เพ่ือให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การ
จัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระท าการฝ่าฝืน 
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการหาช่องทางเพ่ือกระท าการทุจริต  

  2. น าประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมา 
ปรับปรุงแก้ไขคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์   
โดยเพ่ิมเติมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ        
ของคู่มือ และครอบคลุมเนื้อหาที่เก่ียวข้องมากข้ึน  

  3. ก าหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น ใน
รายละเอียดการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงบรรจุให้เป็นหัวข้อในการก าหนดมาตรฐานความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงาน ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององค์กร 
ในด้านความโปร่งใส และปลอดจากการทุจริต  

 


