
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      งานบริหารทั่วไป  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร                                     . 
ที ่   นศ 82401/187                                           วันที่           20  กุมภาพันธ์  2560            . 
เรื่อง   รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ 

.     พ.ศ. 2560                                                                     . 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร 

1. เรื่องเดิม 
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐยกระดับการด าเนินงานให้โปร่งใสและต่อต้าน
การทุจริตในองค์กร ซึ่งในเกณฑ์การประเมินความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้มีการ
ประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเก่ียวกับการด าเนินงาน เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมี
การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อก าหนดมาตรการส าคัญในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังน า
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้ 

2. ข้อเท็จจริง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร ได้ด าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
2.1  การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร (นายสมบูรณ์  ขลุกเอียด) ได้ประกาศเจตจ านงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร และให้ค ามั่นที่จะน าพาคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัว
ไทรทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนอง
และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  

2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี  โดยที่ในปัจจุบัน
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบาย ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาด
จาการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทรได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์
การประเมินและการยกระดับการท างาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมท าความเข้าใจในเร่ืองดังกล่าว  

 
2.4 การวิเคราะห.์.. 
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2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
2.4.1 การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

-การจัดท าคู่มือ   ได้จัดท า “คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน” เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระท าที่เข้า
ข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระส าคัญเก่ียวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเก่ียวกับ
ประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ 

-การจัดการความรู้  (Knowledge management) โดยการน าคู่มือดังกล่าว ถ่ายทอด
ผ่านกระบวนการและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการประชุมประจ าเดือน  และเผยแพร่ในเว็บไซด์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวไทร (www.huasai.go.th) 

2.4.2 การด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ  คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า 
และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวไทร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ดังนี้ 

ปัจจัยที่จะเกิด 
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

1. กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ 

3 5 15 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล และบุคลากร ให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด  
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างจัดท ารายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างและเสนอให้หัวหน้า
ส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง  
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและ
บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่
เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง  
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบลและบุคลากร ให้
ปฏิบัต ิตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
5. สุ่มตรวจเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
6. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ 

2. การใช้อ านาจ
หน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์/การให้ 
และการรับของขวัญ 
สินน้ าใจ เพื่อหวัง
ความก้าวหน้า 

3 4 12 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล บุคลากร ให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด  
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล บุคลากร ให้
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เร่ืองการรับของขวัญ สินน้ าใจ 
อย่างเคร่งครัด  
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล และบุคลากร
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. การเบิกจ่ายงบ 
ประมาณที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

3 4 12 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล และบุคลากรปฏิบัติ
ตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด  
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลพนักงานส่วนต าบล และบุคลากร ให้
ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเก่ียวกับข้อร้องเรียน การละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด 

 

4. การเอ้ือประโยชน์... 

http://www.huasai.go.th/
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ปัจจัยที่จะเกิด 
ความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

4. การเอ้ือประโยชน ์
ต่อพวกพ้องในการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

2 4 8 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล และบุคลากร 
ปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับความโปร่ง ใสการเสริมสร้าง คุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนต าบลถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลการด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ  
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล และบุคลากร
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทาง
และ มาตรการในด าเนินการสร้างจิตส านึกให้พนักงานส่วน
ต าบลรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
5. สุ่มตรวจเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
6. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

2.5 การจัดท าแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2560 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วม

ขับเคลื่อนการด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ 
และด าเนินการสร้างจิตส านึกให้พนักงานส่วนต าบลและบุคลากรในสังกัดรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง 
โดยมีกระบวนการด าเนินการที่ส าคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะน าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2560 ดังนี้ 

   2.5.1) ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานส่วนต าบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร ให้ทั่วถึงและ
ครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบ
นโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 2.5.2) การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกรในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับ
การฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ ๆ  

 2.5.3) การจัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม “การบริหาร
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะน าไปสู่การทุจริต ความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการ
วิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน  

 2.5.4) การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้
เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร ซึ่ง
เน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 

 
3. ข้อเสนอเพื่อ... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
------------------------------------------------ 

1. ความเป็นมา  

1.1 การทุจริตในประเทศไทยมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน เห็นได้จากดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ในช่วงที่ผ่านมา ค่าคะแนนอยู่ในระดับต่ ากว่าครึ่งมาตลอดส่งผลถึง
ภาพลักษณ์และดัชนี ความเชื่อมั่นต่อต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย และจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕60–๒๕64) ได้ก าหนดเป้าประสงค์หลักในการเพิ่มระดับของ
ค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน  (CPI) ของประเทศไทยสูงกว่าร้อยละ 50 และเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ได้น าเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) มาใช้ในการประเมินการด าเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับความ
โปร่งใสซึ่งจะสนับสนุนให้ค่า CPI ของประเทศสูงขึ้น ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐ
ยกระดับให้โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่าง  ๆ ตลอดจน การให้ความรู้ตามคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  

1.2 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ  ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมใน
การปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระความเป็นกลางและความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและท าให้ผลประโยชน์  หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้อง
สูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการและ
ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่  ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
อย่างไรก็ตามท ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนา  หรือไม่มีความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมากจน น า ไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา  
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ( Conflict 
of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ  

1.3 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องที่มีความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ในเกณฑ์การ
ประเมินความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) จึงได้มีการประเมินในด้านการต่อต้านการ
ทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการด าเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของ  เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้
ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร อีกด้วย  

 

2. การวิเคราะห.์.. 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

2.1 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง  ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร ซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งหน้าที่ท่ีบุคคลนั้น  รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะ
เกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา  และไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ่ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน
หรือทรัพย์สินเท่ านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ  ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งตั้งพรรค
พวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงาน  ราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัด หรือการที่
บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้  ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือ
ผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม  เนื่องจาก ยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดข้ึนกับประเทศชาติการกระท าแบบนี้เป็นการกระท าท่ีผิด  ทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ  

2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ
บริหารปัจจัย  และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก 
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ( Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการ
ด าเนินงานของ องค์กร การก าหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน  

2) ความเสี่ยงด้านการเงิน ( Financial Risk)คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมใน
เรื่องงบประมาณ การเงินที่ใช้ในการด าเนินการโครงการนั้นๆ  

3) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ( Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานทุก ๆ  ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และบุคลากรในการปฏิบัติงาน  

4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ( Compliance Risk) หรือ (Event 
Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ หรือกฎหมาย
ที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 
๒ ปัจจัย คือ 

1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร 
และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้งการควบคุม ก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น 

 2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะ
ท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต 
กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของ  การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริต มากเท่านัน้ 
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3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกัน ของผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน ์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวไทรในครั้งนี้ ได้น่าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตาม
บริบทความวิเคราะห์  ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถก าหนด
มาตรการแนวทางการป้องกัน  ยับยั้งการทุจริตหรือปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหา
ส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่
อาจเป็นเหตุท าให้  

1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ  

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม  
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ

การยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาล  

4. การด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง  
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม 

คือ มีการ เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค  
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทาง

ลบต่อผู้อื่นที่เก่ียวข้อง  
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

- การรับ-จ่ายเงิน  
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน  
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ  
- การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า  
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์  
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  

3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม  
- สูญเสียงบประมาณ  
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่  
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน  

 

4) แนวทางการป้องกัน... 
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4) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
(1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและบุคลากรในสังกัด

รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น  
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่  
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่  
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี  

(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น  
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน

ต าบล พนักงานราชการ และลูกจ้างอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

5. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร ก าหนดพฤติกรรมที่น าไปสู่การทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนี้  
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ  
2. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์  
3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ  
4. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตาม

แนวทาง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร  จึงได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์จากพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น น ามาก าหนดเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวไทร ดังนี้  

1. การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน   
เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดจากความเสี่ยง 

 
เกณฑ์มาตรฐาน... 
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เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

 
 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
ระดับความเสี่ยง คือ การแสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา

จากผลคูณ ของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละสาเหตุ (โอกาส 
x ผลกระทบ)  และน่ามาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยง โดยมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง ( Risk 
Profile) ดังนี้   

 

 
 

เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง 

 
 

ผลการวิเคราะห์... 
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

 
 

เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง 
ปานกลาง ต่ า  โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร ประจ าปีงบประมาณ 2560 มีดังนี ้ 

 
 

6. แผนจัดการ... 
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6. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัย 
ที่จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ครั้งท่ี 1 (6 เดือนแรก) ครั้งท่ี 2 (6 เดือนหลัง) 
ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

1. กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

3 5 15 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด  
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างจัดท ารายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง  
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง  
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบลและ
บุคลากร ให้ปฏิบัต ิตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอ
ย่างเคร่งครัด 
5. สุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
6. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ ์

            กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 

2. การใช้อ านาจ
หน้าท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน์/การให ้
และการรับของขวัญ 
สินน้ าใจ เพื่อหวัง
ความก้าวหน้า 

3 4 12 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด  
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล 
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง
การรับของขวัญ สินน้ าใจ อย่างเคร่งครัด  
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล และ
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 

            ส านักงานปลัด, 
กองคลัง, 
กองช่าง 

 

3. การเบิกจ่าย... 
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ปัจจัย 
ที่จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ครั้งท่ี 1 (6 เดือนแรก) ครั้งท่ี 2 (6 เดือนหลัง) 
ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

3. การเบิกจ่ายงบ 
ประมาณที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

3 4 12 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล และ
บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและ
การคลัง อย่างเคร่งครัด  
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลพนักงานส่วนต าบล และ
บุคลากร ให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการ
ประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด 

            กองคลัง 

4 การเอื้อประโยชน ์
ต่อพวกพ้องในการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

2 4 8 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล และ
บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่ง  ใส
การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้พนักงาน
ส่วนต าบลถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
2. ควบคุม ก ากับ ดูแล การด าเนินการตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีและการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ  
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้พนักงานส่วนต าบล และ
บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ให้เข้า
มามีส่วนร่วมใน การด าเนินการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  ให้ครอบคลุม และ
ทั่วถึงมากยิ่งข้ึน เพื่อร่วมสร้างแนวทางและ  
มาตรการในด าเนินการสร้างจิตส านึกให้พนักงาน
ส่วนต าบลรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
5. สุ่มตรวจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
6. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ 

            ส านักงานปลัด, 
กองคลัง, 
กองช่าง 

 
 


