การวิเคราะหความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน

ของสวนราชการภูมิภาคประจําจังหวัดนครราชสีมา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่งเพราะเปนการแสวงหาประโยชน
สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง
การใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หนาที่สาธารณะขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชน
สาธารณะของสวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป
โดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการความเปนธรรม
ในสังคม รวมถึงคุณคาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตาม
ทามกลางผูที่จงใจกระทําความผิดยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีก
เปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน
หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ( Conflict of interest: COI)
เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ
อีกดวย
จังหวัดนครราชสีมา ไดมอบหมายใหสวนราชการภูมิภาคประจําจังหวัดนครราชสีมา ดำเนิน การ
วิเคราะหความเสีย งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะห ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission) เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโย ชน
ทับซอน
การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณ หรือขอเท็จจริงที่บุคคล ไมวาจะเปนนักการเมือง
ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่เจาหนาที่ของรัฐ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอยางรูตัว
หรือไมรูตัว ทั้งเจตนา และไมเจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน
เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไป
ดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมีอํานาจ
หนาที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการ
โดยมิชอบสงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสีย
จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้เปนการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยง
ที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริตกลาวคือ ยิ่งมีสถานการณ
หรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมมากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาส
กอใหเกิดหรือนําไปสูการทุจริตมากเทานั้น

สามารถจําแนกความเสี่ยงออกเปน 4 ลักษณะ ดังนี้
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ ( Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายและ
พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอกลยุทธที่กําหนดไว
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบายเปาหมายกลยุทธ
โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายขององคกร
2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน ( Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ
ผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ
3. ความเสี่ยงดานการเงิน ( Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เชน การบริหารการเงินที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสมทําใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอสถานการณหรือ
เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคการ เชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและ
ไมสอดคลองกับขั้นตอนการดําเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน
การควบคุม และการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ( Compliance Risk: C) เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยง เนื่องจากความไมชัดเจน
ความไมทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา
การรางสัญญาที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน
การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในดานตางๆ
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสวนราชการภูมิภาค
ประจําจังหวัดนครราชสีมา การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยใหสวนราชการ
ภูมิภาคประจําจังหวัดนครราชสีมา ทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้น สามารถกําหนด
มาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการแกไข
ปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและพบบอย นอกจากนี้ ยังบรรลุเปาหมาย
ตามนโยบายสําคัญเรงดวน หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based) อีกดวย
1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐ ไมใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเปน
แบบอยางที่ดียืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได
๔. เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและ
ประชาชน

บทที่ 2
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
2.1 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน ( Risk Assessment for Conflict of
Interest) การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงตางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะหและจัดลําดับ
ความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพ รรณาที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือ
จํานวนเงินที่ชัดเจนได
เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คําอธิบาย
5
สูงมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจํา
4
สูง
มีโอกาสเกิดขึ้นบอยครั้ง
3
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
2
นอย
มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง
1
นอยมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบImpact)
(
เชิงคุณภาพ ที่สงผลกระทบดานการดําเนินงาน(บุคลากร)
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คําอธิบาย
5
สูงมาก
ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง
4
สูง
ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง
3
ปานกลาง
สรางบรรยากาศในการทํางานที่ไมเหมาะสม
2
นอย
สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง
1
นอยมาก
สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
ระดับของความเสี่ยง ( Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) ของ
ความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลําดับ
ระดับความเสี่ยง
1
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
2
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
3
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
4
ความเสี่ยงระดับต่ํา (Low Risk : L)

ชวงคะแนน
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน

ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Profile) ที่ไดจากการพิจารณา
จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 4 สวน (4 Quadrant)
ใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
ต่ํา (Low)
ปานกลาง (Medium)

คะแนนระดับความเสี่ยง
มาตรการกําหนด
1– 3 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง
4– 8 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยงแตมี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
9-14 คะแนน
มีมาตรการลดความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)
15-25 คะแนน
มีมาตรการลด และประเมิน
ซ้ํา หรือถายโอนความเสี่ยง

การแสดงสีสัญลักษณ
สีเขียว
สีเหลือง
สีสม
สีแดง

2.2 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of
Interest) ของสวนราชการภูมิภาคประจําจังหวัดนครราชสีมา
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ ( Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลวใหนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดั บ
ใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน
จังหวัดนครราชสีมา จึงกําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน 3 ประเด็นหลัก ประกอบดวย
(1) การจัดหาพัสดุ
(2) การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
(3) การรับของขวัญหรือการรับผลประโยชน

ตารางที่ 1 วิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน R( isk Assessment for Conflict of Interest)
ของสวนราชการภูมิภาคประจําจังหวัดนครราชสีมา
ประเด็น
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

วัตถุประสงค

(1)
การจัดหาพัสดุ

การจัดหาพัสดุไมเปนไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของ มีการแบง
ซื้อแบงจาง และแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวใน
ตําแหนงหนาที่

(2)
การจัดทํา
โครงการฝกอบรม
ศึกษาดูงาน
ประชุม และ
สัมมนา

การจัดทําโครงการฝกอบรม
ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา เปนเท็จ และไมเปนไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวของ

(3)
การรับของขวัญ
หรือผลประโยชน

การรับของขวัญ หรือ
ผลประโยชน ไมเปนไปตาม
แนวทางปฏิบัติ

(4)
การใชรถราชการ

1. ใชรถราชการไมถูกตองตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยรถราชการ พ.ศ. 2523
และฉบับแกไขเพิ่มเติม
2. ผูใชรถราชการละเลยการ
ปฏิบัติตามระเบียบ
3. เบิกจายคาตอบแทนเหมา
จายแทนการจัดหารถประจํา
ตําแหนงสําหรับขาราชการผูมี
สิทธิไดรับรถประจําตําแหนง
4. ใช เก็บรักษา ซอมบํารุงรถ
สวนกลางและรถรับรองไม
เปนไปตามระเบียบฯ

เพื่อใหการจัดหาพัสดุ
ภาครัฐโดยการซื้อ จาง
เชา แลกเปลี่ยน หรือโดย
วิธีอื่นใดใหสอดคลองกับ
ประกาศ ระเบียบ
หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ
และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของ
เพื่อใหการจัดทําโครงการ
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน
ประชุม และสัมมนา
ถูกตองไมใหเกิดการ
แสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตําแหนงหนาที่
อันมิควรไดโดยชอบ
ตามกฎหมาย
เพื่อปองกันมิใหมีการฝา
ฝนบทบัญญัติ มาตรา
100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
เพื่อใหการใชรถราชการ
เปนไปตามระเบียบที่
เกี่ยวของและปองกันการ
เกิดผลประโยชนทับซอน

การประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
ระดับ
ลําดับ
โอกาส
ผลกระทบ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
3
4
12
1
เสี่ยงสูง
(High)

3

3

9
เสี่ยงสูง
(High)

2

2

4

8
ปานกลาง
(Medium)

3

2

3

6
ปานกลาง
(Medium)

4

2.3 การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ความเสี่ยงที่ยอมรับได

5
4

5
(1)
4

10
(2)และ(3)
8

ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได

15

20

25

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ความเสี่ยงที่ยอมรับได

ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จากแผนภูมิความเสี่ยง ( Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ
ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน สามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ
ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนได ตามตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
การจัดหาพัสดุ
การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
การรับของขวัญ หรือผลประโยชน
การใชรถราชการ

จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
ลําดับ 1 (สูง = 12 คะแนน)
ลําดับ 2 (สูง = 9 คะแนน)
ลําดับ 3 (ปานกลาง = 8 คะแนน)
ลําดับ 4 (ปานกลาง = 6 คะแนน)

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชน
ทับซอน ของสวนราชการภูมิภาคประจํา จังหวัดนครราชสีมา จะเห็นไดวา การจัดหาพัสดุ จัดลําดับความสําคัญ
เปนลําดับ 1 (สูง = 12 คะแนน) ลําดับตอมาคือการจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
เปนลําดับ 2 (สูง = 9 คะแนน) จึงนําผลที่ไดมากําหนดมาตรการ วิธีการควบคุม เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอน โดยนําประเด็นความเสี่ยงดังกลาวมาจัดทําคูมือปองกันผลประโยชนทับซอนของ
สวนราชการภูมิภาคประจําจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอไป

