
 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของสํานกังานพฒันาพิงคนคร (องคการมหาชน)   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 ปญหาจากการทุจริตคอรรัปชั่นที่เกิดขึ้นในระบบราชการยุคปจจุบันสวนใหญ ซึ่งเกิดจากผลประโยชน
ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม ในการดํารงตําแหนงของเจาหนาที่ของรัฐ/ 
ขาราชการ หรือที่เรียกกันวา “ผลประโยชนทับซอน” ถือไดวาปญหาการทีผลประโยชนทับซอนเปนการทุจริต
คอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาประโยชนสวนตนโดยอาจเกิดจากการละเลยระเบียบ ขอบังคับ 
ขาดจริยธรรมในการทํางาน หรือจากการใชตําแหนงหนาที่ของตนเขาไปแทรกแซงอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่
รัฐจนขาดความเปนอิสระ ขาดความเปนกลางอันสงผลกระทบตอประโยชนโดยรวม ซึ่งอาจกอใหเกิดความ
เสียหายทั้งที่เปนตัวเงินหรือไมเปนตัวเงินไดอยางยิ่ง รวมถึงอาจสงผลใหเกิดความไมเปนธรรมและการดอย
คุณภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานอยางไรก็ตามยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือกระทําโดยไมรู
เปนจํานวนมาก นําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนหรือถูกลงโทษ ดังนั้น ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหา
ทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยัง
สะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเปนอุปสรรคที่สําคัญในการพัฒนาประเทศอีกดวย 
 
2. การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของการมีผลประโยชนทับซอน  

 สํานักงานพัฒนาพิงคนครฯ ไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจทําใหเกดิผล
ประโยชนทับซอน  โดยใชแนวทางตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission) มาเปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 

 ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติภารกิจของสํานักงานพัฒนาพิง
คนครฯ หรือ เหตุการณไมพึงประสงคที่ทําใหการปองกันหรือลดโอกาสเกิดผลประโยชนทับซอนไมเปนไปตาม
วัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนด 

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใชในการระบุความเสี่ยง (identify risk) และการ
วิเคราะหความเสี่ยง (analyse) ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการปองกันหรือลดโอกาสการ
เกิดผลประโยชน ทับซอน รวมทั้งแนวทางที่จําเปนตองใชในการควบคุมความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยง 

การวิเคราะหความเสี่ยง คือ การประมาณโอกาสของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและประเมิน 
ผลกระทบจากความเสี่ยงวามีมากนอยเพียงใด เพื่อจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ
สํานักงานพัฒนาพิงคนครฯ 



ผลประโยชนทับซอน หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงในการบริหารปจจัยและควบคุม
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายของการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนผลประโยชนทับซอน คือ สภาวการณหรือขอเท็จจริงที่บุคคล ไมวาจะดํารงตําแหนงใด ๆ  
( เชน ทนายความ นักการเมือง ผูบริหาร หรือ ผูอํานวยการของบริษัทเอกชน หรือ หนวยงานรัฐ) ปฏิบัติหนาที่
ในตําแหนงที่รับผิดชอบอยูเพื่อใหเกิดผลประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม ทั้งที่ 
เจตนาและไมเจตนา และมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง
ผลประโยชนอื่นๆที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกร
ตางๆ ทั้งในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมีอํานาจหนาที่ ตัดสินใจใหญาติพี่นอง
หรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสีย ไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการโดยมิชอบ 

สํานักงานพฒันาพิงคนครฯ ไดมีการกําหนดประเภทความเสีย่งและเหตุการณความเสี่ยงที่อาจจะเกิด
การทจุริตและประพฤติมิชอบของการมผีลประโยชนทับซอน โดยมีผลการระบุความเสี่ยงไดดงันี ้

 
ประเภทความเสี่ยง เหตุการณความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

ดานการปฏิบัติหนาที่ (A) A1 การปฏิบัตหินาที่ไมเปนไปตามระเบียบขอบังคบัหรือกฎหมายที่
เกี่ยวของ 

 A2 การรบัของขวัญ/ของกํานัล สงผลใหเอื้อประโยชนตอผูใหของขวัญ
นั้น 

ดานการใชงบประมาณ (B) B1 การเบิกคาใชจายทีเ่ปนเทจ็ เชน คาเดินทาง คาอาหารวาง คาเลี้ยง
รับรอง 

 B2 การใชจายงบประมาณไมคุมคา 
ดานการใชอํานาจหนาที่ (C) C1 การถูกแทรกแซงการทํางานจากผูบริหาร เชน การใชอํานาจหนาที่

ในการแทรกแซงการคัดเลือกผูรบัจาง 
 C2 การใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบเพื่อเอื้อผลประโยชนใหกบับุคคล

ภายใน/บุคคลภายนอก 
ดานการใชทรัพยสินของราชการ(D) D1 การนําทรพัยสินของทางราชการไปใชในงานหรือกิจการสวนตัว   

 
3. การประเมินระดับความเสี่ยง 
 เมื่อไดระบุประเด็นหรือปจจัยเสี่ยงของประโยชนทับซอนแลว ไดนํามาประเมินโอกาสที่จะเกิดและ
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึน โดยคํานวณจากระดับความเสี่ยง (Risk Exposure) ซึ่งเทากับผลคูณของคะแนนระหวาง
โอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยกําหนดลงในแผนภูมิความเสี่ยงซึ่งจะทําใหสามารถจัดลําดับ
ความสําคัญของความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของกีมีผลประโยชนทับซอน เพื่อใหไดเห็นภาพรวม
ของการกระจายตัวของความเสี่ยงทั้งหมด ดังนี้ 

 
ระดับความเสี่ยง 

 

โอกาส 
นอยมาก 

(1) 
นอย  
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

สูง  
(4) 

สูงมาก  
(5) 

ผล
กร

ะท
บ 

สูงมาก (5)  B1, B2    
สูง (4)   A1, D1   
ปานกลาง (3)  C1, C2 A2   
นอย (2)      
นอยมาก (1)      



 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย 

พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแตละเหตุการณความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน (โอกาส × ผลกระทบ) โดยกําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 

 
ระดับความเสี่ยง คาคะแนน การแสดงสัญลักษณ 

สูงมาก 17 – 25  
สูง 10 – 16  

ปานกลาง 4 – 9  
ต่ํา 1 -3  

 
4. การดําเนินการจัดการความเสี่ยง 
 จากประเด็นหรือปจจัยเสี่ยงการทุจริตที่ไดระบุไว สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ได
กําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงตามลําดับความเสี่ยงไดดังนี้ 

1) ระดับความเสี่ยงต่ํา (สีเขียว)  ระดับที่ยอมรับได หมายถึง ความเสี่ยงที่อยูภายในระดับที่ตองการ
หรือยอมรับได โดยไมตองการดําเนินเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น แตควร
มีมาตรการติดตามอยางใกลชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น 

2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (สีเหลือง) ระดับที่พอยอมรับได หมายถึง ควรมีการดําเนินการ
เพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือความรุนแรงของความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดย
การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดําเนินงานบางสวนของกิจกรรมหรือโครงการที่นําไปสู
เหตุการณที่เปนความเสี่ยง 

3) ระดับความเสี่ยงสูง (สีสม) ระดับที่ไมสามารถยอมรับได หมายถึง การจัดการควรทําการโอน
หรือการกระจายความรับผิดชอบใหกับผูอื่นในการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากเปนความเสี่ยงที่
หลีกเลี่ยงไมไดและไมสามารถรับเอาไวเองได 

4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) ระดับที่ไมสามารถยอมรับได หมายถึง การหยุดหรือการ
ดําเนินการ กิจกรรม หรือโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณที่กอใหเกิดความเสี่ยง 

 
5. ผลการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดานทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 สํานักงานพัฒนาพิงคนครฯ สามารถระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของการมีผลประโยชนทับซอน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  และกําหนดมาตรการและ
การดําเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  ดังนี้ 
 
 
 



 

ประเด็นความเส่ียง ปจจัยเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น 
ระดับความเสี่ยง 

มาตรการและการดําเนินการ 
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ขนาดความ
เสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ดานการปฏิบัติหนาที่ 
(A) 
 

A1 การปฏิบัตหินาที่ไมเปนไปตาม
ระเบียบขอบังคับหรอืกฎหมายที่
เกี่ยวของ 

3 4 12 สูง  จัดอบรมใหความรูกับผูปฏบิัตงิานในการปฏบิัตติาม
กฎหมายอื่นที่เกีย่วของ เชน การจัดซื้อจัดจาง 

 แจงเวียนประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ ของสาํนักงาน ใน
ระบบสารบรรณภายใน และบน website ของหนวยงาน 

 
 
 

A2 การรบัของขวัญ/ของกํานัล 
สงผลใหเอือ้ประโยชนตอผูให
ของขวัญนั้น 

3 3 9 ปานกลาง  กําหนดนโยบาย No Gift Policy และสรางจติสํานึก
เกี่ยวกับเรื่อง No Gift Policy ภายในสํานักงาน  โดยมีการ
ดําเนินการประกาศเผยแพรในชองทางตาง เชน Website 
ของสํานักงาน 

ดานการใช
งบประมาณ (B) 

B1 การเบิกคาใชจายทีเ่ปนเทจ็ เชน 
คาเดินทาง คาอาหารวาง คาเลี้ยง
รับรอง 

2 5 10 สูง  มีชองทางใหเจาหนาที่แจงขอมูลการปฏิบตังิานท่ีไมสุจริต 
 มีการตรวจสอบจากหนวยงานตรวจสอบภายในของ

สํานักงานและภายนอกตามชวงเวลากําหนด 
 B2 การใชจายงบประมาณไมคุมคา 2 5 10 สูง  เผยแพรแผนการใชจายงบประมาณใหทุกหนวยงานในสังกัด

ไดรับทราบ 

 ใหเจาหนาที่ฝายอื่นรวมเปนคณะกรรมการจัดจาง 
 มีชองทางใหสามารถรองเรียนเรื่องการใชงบประมาณ 

 มีการตรวจสอบจากหนวยงานตรวจสอบภายในของ
สํานักงานและหนวยงานตรวจสอบภายนอกตามชวงเวลา
กําหนด 

ดานการใชอํานาจ
หนาที่ (C) 

C1 การถูกแทรกแซงการทํางานจาก
ผูบริหาร เชน การใชอํานาจหนาที่ใน
การแทรกแซงการคัดเลือกผูรับจาง 

2 3 6 ปานกลาง  มีชองทางแจงขอมูลการปฏิบตัิงานที่ไมสุจริต 

 รณรงคใหผูปฏิบตัิงานตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ และ
สรางวฒันธรรมสุจริตขึ้นในสํานักงาน 



ประเด็นความเส่ียง ปจจัยเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น 
ระดับความเสี่ยง 

มาตรการและการดําเนินการ 
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ขนาดความ
เสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 C2 การใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
เพื่อเอื้อผลประโยชนใหกับบุคคล
ภายใน/บุคคลภายนอก 

2 3 6 ปานกลาง  มีชองทางแจงขอมูลการปฏิบตัิงานที่ไมสุจริต 
 รณรงคใหผูปฏิบตัิงานตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ และ

สรางวฒันธรรมสุจริตขึ้นในสํานักงาน 
ดานการใชทรัพยสิน
ของราชการ(D) 

D1 การนําทรพัยสินของทางราชการ
ไปใชในงานหรือกิจการสวนตัว   

3 4 12 สูง  มีการจัดทําคูมือวิธปีฏิบตัิในการใชรถยนตสํานักงานพัฒนา
พิงคนคร และใหถือปฏิบตัติามคูมือดังกลาว 

 มีชองทางแจงขอมูลการปฏิบตัิงานที่ไมสุจริต 

 มีการตรวจสอบจากหนวยงานตรวจสอบภายในของ
สํานักงานตามกําหนด 

 


