รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ
1. หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาประโยชน
สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง การใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่
สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ
ของส ว นรวม และทํ า ให ผ ลประโยชน ห ลั ก ขององค ก ร หน ว ยงาน สถาบั น และสั ง คมต อ งสู ญ เสี ย ไป
โดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรม
ในสังคม รวมถึ งคุณคาอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต ระดับองคกรจนถึงระดั บสังคม อยางไรก็ตาม
ทามกลางผูที่จงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีก
เปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน
หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI)
เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับ
ที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศอีกดวย
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ โดยฝายนโยบายและแผน ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชนทับซอน โดยวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
ตามมาตรฐาน COSO ( The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission ) เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชน ทั บ ซ อ น หมายถึ ง สภาวการณ หรื อ ข อ เท็ จ จริ ง ที่ บุ ค คล ไม ว า จะเป น นั ก การเมื อ ง
ขาราชการ พนักงานบริษัท หรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาที่เจาหนาที่ของรัฐ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้นอยางรูตัว
หรือไมรูตัว ทั้งเจตนาและไมเ จตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสิน
เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไป
ดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ทั้งในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมีอํานาจ
หนาที่ตัดสินใจใหญาติพี่นองหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชน จากทางราชการ
โดยมิชอบ สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก ผลเสียจึง
เกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทําแบบนี้เปนการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนจึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่
เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณ
หรือสภาวการณของการขัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมมากเทาใด ก็ยิ่งมีโอกาส
กอใหเกิดหรือนําไปสูการทุจริตมากเทานั้น สามารถจําแนกความเสี่ยงออกเปน 4 ลักษณะ ดังนี้
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ(Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายและพันธกิจใน
ภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอกลยุทธที่กําหนดไว และการ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย เปาหมายกลยุทธ โครงสราง
องคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ
องคกร
2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผลการ
ปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/กระบวนการ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ดําเนินโครงการ
3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เชน
การบริหารการเงินที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณหรือเปนความ
เสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคการ เชน การประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ และไมสอดคลองกับ
ขั้นตอนการดําเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการ
จัดทํารายงานเพื่อนํามาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกลาว
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวของกับการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยง เนื่องจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัยหรือ
ความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การรางสัญญาที่ไม
ครอบคลุมการดําเนินงาน การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงใน
ดานตางๆ มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวยให
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้น สามารถกําหนด
มาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการแกไข
ปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและพบบอย นอกจากนี้ ยังบรรลุเปาหมายตาม
นโยบายสําคัญเรงดวนหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based) อีกดวย

2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสราง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิดความคิดแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐ ไมใหเกิดการแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย ใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี
ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได
๔. เพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชน
3. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงตางๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะหและจัดลําดับ
ความเสี่ยง โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณนาที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือ
จํานวนเงินที่ชัดเจนได

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้

ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจากการพิจารณาจัด
ระดับ ความสํ าคั ญของความเสี่ ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ย ง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได (Risk Appetite Boundary) โดยที่

ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพื้นที่เปน 4 สวน (4 Quadrant) ใชเกณฑในการ
จัดแบง ดังนี้

4. การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน(Risk Assessment for
Conflict of Interest) สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ
เมื่ อพิ จารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุ นแรงของผลกระทบ
(Impact)ของแตละปจจัยเสี่ยงแลวใหนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ จึงกําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน จํานวน 4 ประเด็นหลัก ที่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน ไดแก การรับ
ของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคจากลูกคาของหนวยงาน, การจัดหาพัสดุ, การใชประโยชนจากขอมูลภายใน
เพื่อประโยชนของตนเอง, การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชในงานสวนตัว
ตารางวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ
ประเด็นความ
เสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอน

วัตถุประสงค
โอกาส

ผลกระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ลําดับ
ความ
เสี่ยง

(1)
การรับของขวัญ/
เงินสนับสนุน/
เงินบริจาคจาก
ลูกคาของ
หนวยงาน

การรับของขวัญ/
เงินสนับสนุน/เงิน
บริจาคจากลูกคา
ของหนวยงาน
ไมเปนไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของ
เชื่อมโยงถึงการมี
ผลประโยชนทับ
ซอนจากลูกคาของ
หนวยงาน

เพื่อปองกันความเสี่ยง
ดานผลประโยชน
ทับซอนกับลูกคาของ
หนวยงาน

5

5

25

1

(2)
การจัดหาพัสดุ

การจัดหาพัสดุไม
เปนไปตามระเบียบ
ที่เกี่ยวของ มีการ
แบงซื้อแบงจาง
และแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัว
ในตําแหนงหนาที่

เพื่อใหการจัดหาพัสดุ
ภาครัฐโดยการซื้อ จาง
เชา แลกเปลี่ยน หรือ
โดยวิธีอื่นใดให
สอดคลองกับประกาศ
ระเบียบ หลักเกณฑ
วิธีปฏิบัติ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของ

5

5

25

1

ประเด็นความ
เสี่ยง
(3)
การใชประโยชน
จากขอมูลภายใน
เพื่อประโยชน
ของตนเอง

ปจจัยเสี่ยง

การเปดเผยขอมูล
ภายในไมเปนไป
ตามระเบียบที่
เกี่ยวของเชื่อมโยง
ถึงการนําขอมูล
ภายในไปใชเพื่อ
ประโยชนของ
ตนเอง

(4)
การนําทรัพยสิน
การนําทรัพยสิน ของหนวยงานไปใช
ของหนวยงานไป ในงานสวนตัว
ใชในงานสวนตัว

การประเมินความเสี่ยง
ดานผลประโยชนทับซอน

วัตถุประสงค
โอกาส

ผลกระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

เพื่อปองกันความเสี่ยง
ในการนําขอมูลภายใน
ไปใชเพื่อประโยชนของ
ตนเอง

4

4

16

2

เพื่อปองกันความเสี่ยง
ในการนําทรัพยสินของ
หนวยงานไปใชในงาน
สวนตัว

4

4

16

2

การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ลําดับ
ความ
เสี่ยง

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ
ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน สามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความ
เสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนไดตามตาราง
ตารางผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน
ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน

จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง

การรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคจากลูกคา
ของหนวยงาน

ลําดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)

การจัดหาพัสดุ

ลําดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)

การใชประโยชนจากขอมูลภายในเพื่อประโยชน
ของตนเอง

ลําดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน)

การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชในงานสวนตัว

ลําดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน)

จากตารางผลการวิ เ คราะห ความเสี่ย งและจัดลําดับ ความสําคัญ ของความเสี่ยงดานผลประโยชน
ทับซอน สํานั กงานอุ ตสาหกรรมจั งหวัด เพชรบู รณ โดยกลุมนโยบายและแผนงาน นําผลที่ ไดมากําหนด
มาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อปองกัน หรือลดความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน และจัดทําตัวชี้วัดตามคํา
รับ รองการปฏิ บัติ ร าชการ ประจํ า ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 กําหนดประเด็น การประเมิ น ผลการปฏิบั ติ
ราชการในมิติภายนอก การประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัดที่ 1 ภารกิจหลักของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เพชรบูรณ ดังนี้
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๑.๑ ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของร อ ยละเฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั ก ในการบรรลุ เ ป า หมายตามภารกิ จ หลั ก /
แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน หรืองานประจําตามหนาที่ตามปกติ (Function Based)
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามนโยบายสําคัญเรงดวน
หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based)
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานตาม
ภารกิจพื้นที่ (Area Based)
ดั ง นั้ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๑.๒ ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของร อ ยละเฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั ก ในการบรรลุ เ ป า หมาย
ตามนโยบายสําคัญเรงดวนหรือภารกิจที่ไดรั บมอบหมายเปนพิ เศษ (Agenda Based) ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม (นายพสุ โลหารชุน) จึงกําหนด
1. มาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการแกไข
ปญหาความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 4 ประเด็นหลัก ไดแก การรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงิน
บริจาคจากลูกคาของหนวยงาน, การจัดหาพัสดุ, การใชประโยชนจากขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนเอง,
การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชในงานสวนตัว

2. นําประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงมาจัดทําคูมือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอไป
รายชื่อคณะทํางานวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ
1. นางสาวกัลยกร ศรีธรรมมา

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

2. นายณัฐวัฒน วงษวชิรโชติ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

3. นายศรัทธา แซมสีมวง

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

4. นางสาววิชุดา เทียนสีมวง

นักวิชาการอุตสาหกรรม

