
 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์

ส่วนตนโดยอาจเกิดจากการละเลยระเบียบ ข้อบังคับ ขาดจริยธรรมในการท างาน หรือจากการใช้ต าแหน่ง  

หน้าที่ของตนเข้าไปแทรกแซงอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐจนขาดความเป็นอิสระ ขาดความเป็นกลางอัน

ส่งผลกระทบต่อประโยชน์โดยรวม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินได้อย่างยิ่ง 

รวมถึงอาจส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมและการด้อยคุณภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานอย่างไรก็ตามยัง

พบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือกระท าโดยไม่รู้เป็นจ านวนมาก น าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนหรือถูก

ลงโทษ ดังนั้น ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

(Conflict of interest: COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นอุปสรรคที่

ส าคัญในการพัฒนาประเทศอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์  

1.เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม  

2. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  

3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบกฎฆมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น

แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

4.เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

ประชาชน 

3. การด าเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ส านักบริหารกลาง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  23  เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 11.00 น. โดยมีการประชุมผ่านสื่อ



อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับความรู้เรื่อง การด าเนินการ การ

บริหารความเสี่ยง และการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) หลักการ

เปิดเผยข้อมูลเพ่ือความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร และการประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์กรและ

การมีส่วนร่วมแสดงคิดเห็นเพ่ือระบุประเมินความเสี่ยงและก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และสามารถ

น าไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาพิง

คนครเป็นประธานการประชุม ซึ่งได้น าการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาเป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการบริหารปัจจัยและควบคุม

กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายของการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 

ผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการบริหาร

ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายของการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อน คือ สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะ

ด ารงต าแหน่งใด ๆ ( เช่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ ผู้อ านวยการของบริษัทเอกชน หรือ 

หน่วยงานรัฐ) ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่รับผิดชอบอยู่เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ

ผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งที่ เจตนาและไม่เจตนา และมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ

ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวก

เข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มี

อ านาจหน้าที่ ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทาง

ราชการโดยมิชอบ 

โดยมีผลการระบุความเสี่ยงทางการทุจริตและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ดังนี้ 

ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้น 
ด้านการปฏิบัติหน้าที ่(A) A1 ผู้บริหาร และผู้ปฏิบตัิ งานในหน่วยงาน ยังขาดความรู้ ความเขา้ใจ 

กฎหมาย กฎ ระเบยีบที่ถูกต้องเกีย่วกับจัดซื้อจัดจ้าง 
A2 ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ 
ตนเอง 

A3 การใชอ้  านาจหนา้ที่โดยมชิอบเพื่อเอือ้ผลโยชนใ์หก้บับคุคลภายใน/
บคุคลภายนอก 

A4 การเรียกรับผลประโยชน์จากผูร้ับจ้างเพื่อให้งานส าเร็จลลุ่วง 

A5 การรบัของขวญั ของก านลัมลูคา่เกิน 3,000 บาท 

ด้านการใช้งบประมาณ (B) B1 การเบิกคา่ใชจ้า่ยที่เป็นเท็จ เช่น คา่เดินทาง คา่อาหารวา่ง คา่เลีย้งรบัรอง 

 B2 การเปิดเผยเรือ่งการจดัซือ้จดัจา้งที่ไมเ่จน 



ด้านการใช้อ านาจหน้าที ่(C) C1 การถกูแทรกแซงการท างานจากผูบ้รหิาร เช่น การใชอ้  านาจหนา้ที่ในการ
แทรกแซงการคดัเลอืกผูร้บัจา้ง 

ด้านการใช้ทรัพยส์ินของราชการ(D) D1 การคืนเงินยืมทดรองไมต่รงตามที่ก าหนด และการยืมเงินทดรองสงูจาก
ความเป็นจรงิ 
 

 

4. การประเมินระดับความเสี่ยง 

 เมื่อได้ระบุประเด็นหรือปัจจัยเสี่ยงแล้ว ได้น ามาให้คะแนนในแต่ละความเสี่ยงตามที่ก าหนดไว้แล้วท า

การจัดล าดับความเสี่ยงโดยค านวณจากระดับความเสี่ยง (Risk Exposure) ซึ่งเท่ากับผลคูณของคะแนนระหว่าง

โอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยก าหนดลงในแผนภูมิความเสี่ยงซึ่งจะท าให้สามารถ

ล าดับความส าคัญของความเสี่ยงและเพ่ือให้ได้เห็นภาพรวมของการกระจายตัวของความเสี่ยงทั้งหมด ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง 
  

โอกาส 
น้อยมาก (1) น้อย (2) ปานกลาง (3) สูง (4) สูงมาก (5) 

ผล
กร

ะท
บ 

สูงมาก (5) C1 A4 A1 D1  
สูง (4)   A2,A3   
ปานกลาง (3)  B1    
น้อย (2)  A5,B2    
น้อยมาก (1)      

 

ระดบัของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดบัความส าคญัในการบริหารความเส่ียง โดย 

พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ของความเส่ียงแตล่ะสาเหต ุ(โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑไ์ว ้4 ระดบั ดงัน ี้ 

ระดับความเสี่ยง ค่าคะแนน การแสดงสัญลักษณ์ 
สูงมาก 17 – 25  

สูง 10 – 16  

ปานกลาง 4 – 9  
ต่ า 1 -3  

 

5. การจัดการความเสี่ยง 

 จากประเด็นหรือปจัยการทุจริตที่ได้ระบุได้ ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้ก าหนด

แนวทางในการจัดการความเสี่ยงตามล าดับความเสี่ยงไดด้ังนี้ 



1) ระดับความเสี่ยงต่ า (สีเขียว)  ระดับที่ยอมรับได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่อยู่ภายในระดับที่ต้องการ

หรือยอมรับได้ โดยไม่ต้องการด าเนินเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสหรือความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น แต่ควร

มีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่เกิดข้ึน 

2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (สีเหลือง) ระดับที่พอยอมรับได้ หมายถึง ควรมีการด าเนินการ

เพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือความรุนแรงของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดย

การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการด าเนินงานบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่

เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 

3) ระดับความเสี่ยงสูง (สีส้ม) ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ หมายถึง การจัดการควรท าการการ

โอนหรือการกระจายความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความเสี่ยง

ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่สามารถรับเอาไว้เองได้ 

4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ หมายถึง การหยุดหรือการ

ด าเนินการ กิจกรรม หรือโครงการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

6. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 2564 

ผลวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร 

น าผลที่ได้มาก าหนดมาตรการวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และ

จัดท าตัวชี้วัดระดับหน่วยงานในสังกัดส านักงานพัฒนาพิงคนคร แต่ก็ยังมีโอกาสอาจเกิดการทุจริตหรือ

ผลประโยชน์ทับซ้อนที่จ าเป็นจะต้องด าเนินการป้องกันต่อไป 


