การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
1. หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนตนโดยอาจเกิดจากการละเลยระเบียบ ข้อบังคับ ขาดจริยธรรมในการทางาน หรือจากการใช้ตาแหน่ง
หน้าที่ของตนเข้าไปแทรกแซงอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐจนขาดความเป็นอิสระ ขาดความเป็นกลางอัน
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์โดยรวม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินได้อย่างยิ่ง
รวมถึงอาจส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมและการด้อยคุณภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานอย่างไรก็ตามยัง
พบผู้กระทาความผิดโดยไม่เจตนาหรือกระทาโดยไม่รู้เป็นจานวนมาก นาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนหรือถูก
ลงโทษ ดังนั้น ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(Conflict of interest: COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นอุ ปสรรคที่
สาคัญในการพัฒนาประเทศอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อตรวจสอบการบริ ห ารงานและการปฏิบัติร าชการของเจ้ าหน้า ที่รัฐ ไม่ให้ เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ ส่ ว นตัว ในตาแหน่ งหน้ าที่อัน มิควรได้โ ดยชอบกฎฆมาย ให้ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
4.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน
3. การดาเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ส านั กบริ ห ารกลาง ได้จั ดประชุมเชิ งปฏิบัติการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ ย งทุจริ ต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่ อ วั น ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 11.00 น. โดยมี ก ารประชุ ม ผ่ า นสื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับความรู้เรื่อง การดาเนินการ การ
บริหารความเสี่ยง และการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) หลักการ
เปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กร และการประเมินความเสี่ยงทุจริตขององค์กรและ
การมีส่วนร่วมแสดงคิดเห็นเพื่อระบุประเมินความเสี่ยงและกาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และสามารถ
นาไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการสานักงานพัฒนาพิง
คนครเป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นาการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาเป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการบริหารปัจจัยและควบคุม
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายของการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการบริหาร
ปั จ จั ย และควบคุมกระบวนการปฏิบั ติง านเพื่ อลดมูล เหตุ ข องโอกาสที่จ ะทาให้ เ กิด ความเสี ยหายของการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อน คือ สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะ
ดารงตาแหน่ งใด ๆ ( เช่น ทนายความ นั กการเมือง ผู้ บริห าร หรือ ผู้ อานวยการของบริษั ทเอกชน หรือ
หน่วยงานรัฐ) ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่รับผิดชอบอยู่เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งที่ เจตนาและไม่เจตนา และมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวก
เข้าไปดารงตาแหน่ง ในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัดหรือการที่บุคคลผู้ มี
อานาจหน้าที่ ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทาง
ราชการโดยมิชอบ
โดยมีผลการระบุความเสี่ยงทางการทุจริตและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ดังนี้
ประเภทความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้น
A1 ผู้บริหาร และผู้ปฏิบตั ิ งานในหน่วยงาน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ (A)

ด้านการใช้งบประมาณ (B)

กฎหมาย กฎ ระเบียบที่ถูกต้องเกีย่ วกับจัดซื้อจัดจ้าง
A2 ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ
ตนเอง
A3 การใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเอือ้ ผลโยชน์ให้กบั บุคคลภายใน/
บุคคลภายนอก
A4 การเรียกรับผลประโยชน์จากผูร้ ับจ้างเพื่อให้งานสาเร็จลุล่วง
A5 การรับของขวัญ ของกานัลมูลค่าเกิน 3,000 บาท
B1 การเบิกค่าใช้จา่ ยที่เป็ นเท็จ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารว่าง ค่าเลีย้ งรับรอง
B2 การเปิ ดเผยเรือ่ งการจัดซือ้ จัดจ้างที่ไม่เจน

ด้านการใช้อานาจหน้าที่ (C)
ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ(D)

C1 การถูกแทรกแซงการทางานจากผูบ้ ริหาร เช่น การใช้อานาจหน้าที่ในการ
แทรกแซงการคัดเลือกผูร้ บั จ้าง
D1 การคืนเงินยืมทดรองไม่ตรงตามที่กาหนด และการยืมเงินทดรองสูงจาก
ความเป็ นจริง

4. การประเมินระดับความเสี่ยง
เมื่อได้ระบุประเด็นหรือปัจจัยเสี่ยงแล้ว ได้นามาให้คะแนนในแต่ละความเสี่ยงตามที่กาหนดไว้แล้วทา
การจัดลาดับความเสี่ยงโดยคานวณจากระดับความเสี่ยง (Risk Exposure) ซึ่งเท่ากับผลคูณของคะแนนระหว่าง
โอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยกาหนดลงในแผนภูมิค วามเสี่ยงซึ่งจะทาให้สามารถ
ลาดับความสาคัญของความเสี่ยงและเพื่อให้ได้เห็นภาพรวมของการกระจายตัวของความเสี่ยงทั้งหมด ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
โอกาส
น้อยมาก (1)

ผลกระทบ

สูงมาก (5)

C1

น้อย (2)

A4

สูง (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)

ปานกลาง (3)

A1
A2,A3

สูง (4)

สูงมาก (5)

D1

B1
A5,B2

น้อยมาก (1)

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิ จ ารณา จากผลคูณ ของระดับ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ ย ง (Likelihood) กับ ระดับ ความรุ น แรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่า

ค่าคะแนน
17 – 25
10 – 16
4–9
1 -3

การแสดงสัญลักษณ์

5. การจัดการความเสี่ยง
จากประเด็นหรือปจัยการทุจริตที่ได้ระบุได้ สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้กาหนด
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงตามลาดับความเสี่ยงได้ดังนี้

1) ระดับความเสี่ยงต่า (สีเขียว) ระดับที่ยอมรับได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่อยู่ภายในระดับที่ต้องการ
หรือยอมรับได้ โดยไม่ต้องการดาเนินเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น แต่ควร
มีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น
2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (สีเหลือง) ระดับที่พอยอมรับได้ หมายถึง ควรมีการดาเนินการ
เพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือความรุนแรงของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดย
การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดาเนินงานบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นาไปสู่
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
3) ระดับความเสี่ยงสูง (สีส้ม) ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ หมายถึง การจัดการควรทาการการ
โอนหรือการกระจายความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความเสี่ยง
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่สามารถรับเอาไว้เองได้
4) ระดั บความเสี่ยงสูงมาก (สี แ ดง) ระดับที่ไ ม่สามารถยอมรั บได้ หมายถึง การหยุดหรือการ
ดาเนินการ กิจกรรม หรือโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
6. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจาปี 2564
ผลวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร
นาผลที่ได้มากาหนดมาตรการวิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และ
จั ด ท าตั ว ชี้ วั ด ระดั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านัก งานพั ฒ นาพิ ง คนคร แต่ ก็ ยั ง มี โ อกาสอาจเกิ ด การทุ จริ ตหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่จาเป็นจะต้องดาเนินการป้องกันต่อไป

