
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

*********************************** 

๑. ความเป็นมา 
ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สามารถน าไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางรา ชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ จิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ ทีมประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ รวมถึง ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ        
ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้
มีค าสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการ หรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบาย
คณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ เรื่องการส่งเสริม การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  

๒. หลักการและเหตุผล 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ ส่วน

บุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมายและหลักจริยธรรม โดยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สาธารณะ ขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความชอบธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ประกอบกับท าให้ผลประโยชน์
ของหน่วยงาน องค์กร สถาบัน และสังคมต้องสูญเสียไป โดยอาจอยู่ในรูป ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการ
ให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม ฯลฯ อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่
เจตนาหรือกระท าโดยไม่รู้เป็นจ านวนมาก น าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนหรือถูกลงโทษ ดั้งนั้นเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest: COI) จึงเป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติ   มิชอบระดับรุนแรง และ
ยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง  หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุ ของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม ซึ่งอาจกระท า
โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ที่ตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น 
หมายความรวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ  ที่ไม่ใช่ตัวเงิน หรือทรัพย์สิน ด้วย อาทิ การแต่งตั้ งพรรคพวกให้ด ารงต าแหน่งใน
หน่วยงานหรือตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องเข้ามีส่วนร่วมในประโยชน์สาธารณะโดยมิชอบ ส่งผลเสียต่อส่วนรวม  
 
 

 



การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็น
ระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวบการปฏิบัติงานเพี่อลดเหตุ โอกาส ที่จะท าให้เกิดความ เสียหาย
จากการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความชัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์ หรือ
สภาวการณ์ชัดกันของผลประโยชน์มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ ของ

ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ีอประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้  
       การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ พบว่ามีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่จ าเป็นต้องด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ตามมาตรการป้องกันทุจริตทั้ง ๔ มาตรการ ดังนี้ 
 

ล าดับ ความเสี่ยง แนวทางจัดการ การบริหารจัดการ 
1. มาตรการใช้รถราชการ  

1. ใช้รถราชการไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. ผู้ใช้รถราชการละเลยการ
ปฏิบัติตามระเบียบฯ  
3. การใช้รถราชการในการท า
ธุระส่วนตัวของเจ้าหน้าที่  

 
- มีการจัดประชุมเกี่ยวกับแนว
ทางการใช้รถราชการ ให้พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
รับทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
- จัดท าคู่มือการใช้รถราชการ-การ
บ ารุงรักษารถยนต์ เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
- แจ้งระเบียบที่เก่ียวข้องเก่ียวกับ
การใช้รถ และแนวทางการใช้รถ
ราชการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้
รับทราบและถือปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน   

2. มาตรการการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและในวันหยุด 
ราชการ 
1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
ในวันหยุดราชการยังไม่เป็นไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

 
 
 
 
- มีการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ
ระเบียบการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการและ
ในวันหยุดราชการ ให้พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างรับทราบ 
และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 
 
 
 
- แจ้งเวียนระเบียบการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและในวันหยุด 
ราชการ เพี่อป้องกันความเสี่ยง
เกี่ยวกบัการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  

 

 

 

 

 



 

ล าดับ ความเสี่ยง แนวทางจัดการ การบริหารจัดการ 
  - แจ้งเวียนระเบียบการเบิกจ่าย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ เพี่อ
ป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

 

3. มาตรการการจัดท าโครงการ 
และการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา  
1. การจัดท าโครงการและการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนายังไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง  

 
 
 
- แจ้งให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ/การฝึกอบรม 
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 
 
 
- แจ้งเวียนระเบียบการ เบิก
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/การ
ฝึกอบรม เพี่อป้องกันความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. มาตรการจัดหาพัสดุ 
1. การจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการ
ซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือ
โดยวิธีอ่ืนใด ไม่เป็นไปตาม
ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์  
วิธีปฏิบัติที่เก่ียวข้อง มีการแบ่ง
ซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่ง
หน้าที่ 
 

 
- จัดท าแผนการจัดหาพัสดุ แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ของหน่วยงาน 
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
- เปิดโอกาสให้ประชาชน บุคลากร
ภายในได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
เกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน  

 
- เปิดโอกาสให้ประชาชน 
บุคลากรภายในได้มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงาน 
- เปิดเผยและเผยแพร่ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้ประชาชนทราบ 
โดยลงประกาศในเว็บไซต์
หน่วยงาน ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์  

 
  มาตรการทั้ง 4 ประเด็น เป็นมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้
และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ท่ีเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยมีความเสี่ยงหรือโอกาสที่อาจเกิด
การทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  


