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1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ป.ป.ท.) ในฐำนะเป็นกลไกของ
ฝ่ำยบริหำรมีบทบำทในกำรขับเคลื่อนหน่วยงำนภำครัฐให้บริหำรงำนภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล โดยกำหนดให้กำร
ประเมิ นควำมเสี่ยงกำรทุ จริตเป็นเครื่องมื อหนึ่งในกำรขับเคลื่อนธรรมำภิบำล เพื่อลดปัญหำกำรทุจริตภำครัฐ
ตำมคำสั่ง คณะรัก ษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๕๗ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำง
ธรรมำภิ บ ำลในกำรบริห ำรงำนและส่ ง เสริม กำรมี ส่ วนร่วมจำกทุ ก ภำคส่ วน ในกำรตรวจสอบ เฝ้ ำระวั ง
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบได้
กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต เป็นกำรดำเนินกำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้แผนบริหำรควำมเสี่ยง
กำรทุจ ริตที่จ ะนำไปสู่กำรจัดทำมำตรกำรภำยในต่ำง ๆ ของหน่วยงำน เพื่อป้องกันกำรดำเนินงำนหรือกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ที่อำจก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเชื่อมโยงกับ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment - ITA) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอรัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้
ดุลยพินิจ ในกระบวนการทางานของเจ้าหน้าที่รัฐ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน
ที่ เ ป็ น บ่ อ เกิ ด ของปั ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบในระดั บ ที่ รุ น แรงขึ้ น และยั ง สะท้ อ นปั ญ หาการ
ขาดหลักธรรมาภิบาล และอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย
สานักงานจังหวัด มุ กดาหาร ได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่ อาจเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ น ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุท ธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ ยวกั บ การบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม ที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ
กลยุทธ์ที่กาหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย
เป้าหมาย กลยุท ธ์ โครงสร้างองค์ก ร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
2.2 ความเสี่ยงด้านการด าเนิน งาน (Operational Risk : O) เกี่ ยวข้องกั บ ประสิ ท ธิภ าพ
ประสิทธิผ ล หรือ ผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
2.3 ความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น (Financial Risk : F) เป็ น ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการ งบประมาณ
/ไม่เพียงพอ…

-2ไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์
การวางแผนการควบคุม และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงิน ดังกล่าว
2.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ
ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ
3.1 ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริ ยธรรม คุณภาพของบุคลากร
และการเปลี่ยนแปลงของระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บ ริห ารและ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบ่อยครัง้ การควบคุมกากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
3.2 ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็น พนักงานการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหาร ซึ่งมีอานาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว
หรือไม่ รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมี รูปแบบที่ห ลากหลายไม่ จากัดอยู่ ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ เช่น การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป
ดารงตาแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจ
หน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการ
โดยมิชอบ ส่งผลให้บคุ คลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึง
เกิดกับประเทศชาติ การกระทาแบบนี้เป็นการกระทาที่ผิดจริยธรรมและทางจรรยาบรรณ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ ส่ วนรวมเป็ น ส าคั ญ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งเชื่ อ มโยงอย่า งใกล้ ชิ ดกั บ การทุ จ ริ ต กล่ า วคื อ ยิ่ ง มี
สถานการณ์ของการขัดแย้งกั นของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่ าใด ก็ ยิ่งมี โอกาส
ก่อให้เกิด หรือนาไปสู่การทุจริตมากขึ้นเท่านั้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ สร้างสืบ ทอดวัฒ นธรรมสุจ ริต และแสดงเจตจ านงสุจ ริตในการบริห ารราชการให้เกิ ด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2.2 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2.3 เพื่ อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่ อั นมิ ควรได้โดยชอบตามกฎหมาย โดยยึดมั่ นในคุณธรรม จริยธรรม
เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
2.4 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผู้มาติดต่อ และประชาชน
/3. การประเมินความเสี่ยง…

-33. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี พ.ศ. 2564
สานักงานจังหวัด มุ กดาหาร ได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่ อาจเกิ ด
ผลประโยชน์ทั บ ซ้อ น โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่ อาจเกิ ดผลประโยชน์ทั บ ซ้อนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบความเสีย่ ง และดาเนินการวิเคราะห์และจัดลาดับความ
เสี่ยง โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ ง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง
ทั้งนี้ กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจานวนเงิ น
ที่ชัดเจนได้
1. เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ

โอกาสที่เกิด

คาอธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยง

5

สูงมาก

การใช้ทรัพย์สิน/เวลา ของทางราชการ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน การ
นาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว การใช้รถราชการเพื่องาน
ส่วนตัว การนาเวลาราชการไปใช้ส่วนตัว (มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา)

4

สูง

การเรียกรับทรัพย์สิน สินบน ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด/การรับ
ผลประโยชน์จากการจ้างที่ปรึกษาโครงการ/การอนุมัติ อนุญาต (มี
โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง)

3

ปานกลาง

การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เช่น ได้รับเงิน/สิ่งของ
ตอบแทนจากการซื้อ-จ้าง จากผู้ขาย-ผู้รับจ้าง รายนั้น ๆ (มีโอกาส
เกิดขึ้นบางครั้ง)

2

น้อย

การใช้อานาจเจ้าหน้าที่ไม่ยุติธรรม หรือล่าช้า อาทิ การใช้ตาแหน่ง
หน้าที่งานที่ทา ไปแสวงหาผลประโยชน์ การอนุมัติ อนุญาต การรับ
สิ่งของตอบแทน (มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง)

1

น้อยมาก

การเบิกค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ผิดพลาด หรือผิดหมวด (มีโอกาส
เกิดขึ้นยาก)

2. เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน
ระดับ

ความรุนแรง

5

สูงมาก

4

สูง

3

ปานกลาง

2

น้อย

1

น้อยมาก

คาอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัตงิ านบ่อยครั้ง
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัตงิ านนาน ๆ ครั้ง
/3.ระดับ...

-43. ระดับของของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง
โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ ง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
Impactระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ
(Likelihood x Impact)
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ

ระดับความเสี่ยง

ช่วงคะแนน

1

ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)

17 – 25 คะแนน

2

ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)

11 – 16 คะแนน

3

ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)

6 – 10 คะแนน

4

ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L)

1 – 5 คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) และขอบเขตของ
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant)
ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก
(Extreme)
เสี่ยงสูง
(High)
ปานกลาง
(Medium)
ต่า
(Low)

ช่วงคะแนน
17 – 25 คะแนน
11 – 16 คะแนน
6 – 10 คะแนน
1 - 5 คะแนน

มาตรการกาหนด
มีมาตรการลด และประเมินซ้า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
มีมาตรการลดความเสี่ยง

สีสัญลักษณ์
สีแดง

ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง

สีเหลือง

สีสม้

สีเขียว

-5การจัดทาแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ผลประโยชน์ทับซ้อน

ความรุนแรงของผลกระทบ(Impact)

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

5
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3 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

2

4

6

8
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2

1

2
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5

1

1

2

3

4

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
4. นาผลการวิเคราะห์ความเสีย่ งทีไ่ ด้มาจัดทาตารางสรุปการประเมินความเสีย่ ง และจัดกลุ่มของความ
เสี่ยงเข้ากับรูปแบบของความเสี่ยงทั้ง 9 รูปแบบ
ตารางสรุปผลการประเมินความเสี่ยง
โอกาสและผลกระทบ ระดับความ
เหตุการณ์ความเสี่ยง
ลาดับ
เสี่ยง
โอกาส ความรุนแรง
1 การใช้ทรัพย์สิน/เวลา ของทางราชการ เพื่อ
5
4
20
ผลประโยชน์ส่วนตน การนาทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ส่วนตัว การใช้รถราชการเพือ่ งานส่วนตัว การนา
เวลาราชการไปใช้ในงานส่วนตัว
2 การเรียกรับทรัพย์สิน สินบน ของขวัญหรือผลประโยชน์
4
4
16
อื่นใด/การรับผลประโยชน์จากการจ้างที่ปรึกษา
โครงการ/การอนุมัติ อนุญาต
3 การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เช่น
3
4
12
ได้รับเงิน/สิง่ ของตอบแทนจากการซื้อ-จ้าง จากผู้ขายผู้รบั จ้าง รายนั้น ๆ
4 การใช้อานาจเจ้าหน้าที่ไม่ยุติธรรม หรือล่าช้า อาทิ การ
1
5
5
ใช้ตาแหน่งหน้าที่งานที่ทา ไปแสวงหาผลประโยชน์ การ
อนุมัติ อนุญาต การรับสิ่งของตอบแทน
5 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ไม่ถูกต้องตาม
1
2
2
ข้อเท็จจริง
---------------------------------------------------

