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การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
***************** 

๑.ความเป็นมา 
  ด้วยเทศบาลต าบลส าโรง  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือให้การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ .ศ.๒๕๔๐ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ก าหนดให้ปลูกฝัง ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส านกกในการรักษาศักดิศศรีความเป็นข้าราชการและความืื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจิตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รวมถกงค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีค าสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการ
หรือแนวทางป้องกันและแก้ไขการทุจริตมิชอบในส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรม
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้น
ไม่ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้
แถลงต่อสภานิติบัญญัติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อสิบเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลการกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป.ค. ปลูกจิตส านกกป้องกันปราบปราม เครือข่าย 
๒.หลักการและเหตุผล 
  การมีผลประโยชน์ทับื้อนถือเป็นการทุจิตคอรัปชั่นประเภทหนก่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล โดยได้ละเมิดต่อกฏหมายและหลักจริยธรรม โดยการใช้อ านาจในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ไป
แทรกแืง การใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความชอบธรรมส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ส่วนรวมประกอบกับท าให้ผลประโยชน์ของหน่วยงานองค์การสถาบันและสังคม ต้องสูญเสียไปโดยอาจอยู่ ใน
รูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพ การให้บริหาร ความเป็นธรรมในสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จง
ใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนา หรือกระท าโดยไม่รู้เป็นจ านวนมากน าไปสู่การถูก
กล่าวหา ร้องเรียนหรือถูกลงโทษดังนั้นเรื่องผลประโยชน์ทับื้อนหรือความขัดแย้งกัน ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest :Col) จกงเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐใน
ปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบระดับรุนแรง และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรร
มาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 



  การวิเคราะห์ความเสี่ยงหมายถกงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับื้อน 
  ผลประโยชน์ทับื้อน  หมายถกง สถาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม
ืก่งอาจกระท าโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ที่ตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้นหมายความรวมไปถกงประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย อาทิการแต่งตั้งพรรคพวก
ให้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานหรือตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องเข้ามีส่วนร่วมในประโยชน์สาธารณะโดยมิชอบ ส่งผล
เสียต่อส่วนรวม 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับื้อน หมายถกง กระบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดเหตุโอกาสที่จะท าให้เกิดความ
เสียหาย จากการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับื้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นส าคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริตกล่าวคือยิ่งในสถานการณ์
หรือสภาวะการขัดกับผลประโยชน์มากเท่าไร ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
๓.การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับื้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับ
ความเสี่ยงโดยก าหนดเกณฑ์ประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับื้อนได้แก่
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบและระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ก าหนดเกณฑ์ให้เชิง
คุณภาพ  เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุตัวเลข หรื่อจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับื้อนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พบว่ามีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจิตหรือผลประโยชน์ทับื้อนที่
จ าเป็นต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้ 
ประเด็น 
ประโยชน์ 
ทับื้อน 

มีการทับื้อน
อย่างไร 

โอกาสการเกิด
ทุจริต (๑-๕) 

ระดับของ
ผลกระทบ 
(๑-๕) 

มาตรการป้องกัน
ความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับ
ื้อน 

อ านาจหน้าที่ ผู้บริหาร บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การใช้อ านาจหน้าที่

๕ ๕ จัดท าคู่มือ
ผลประโยชน์ทับ
ื้อน 
ปรับปรุงคู่มือ
ผลประโยชน์ทับ
ื้อนให้มีความรวบ



ในความรับผิดชอบ 
ไม่ทราบว่ามี กฎ 
ระเบียบ กฎหมาย 
ห้ามไว้อย่างชัดเจน
ว่าเป็นกรณี
ผลประโยชน ์

รัดเข้าใจง่าย พร้อม
เผยแพร่ให้บุคลาก
ในเทศบาลต าบล
ส าโรงทราบทุก
ช่องทาง 

การจัดืื้อจัดจ้าง หัวหน้า/จนท.พัสดุ
เลือกใช้บริการืื้อ 
จ้างงานบริการราย
เดิม 

๕ ๕ -เข้มงวดในการ
ตรวจรับวัสดุ หรือ
การจ้าง 
-ท าการสืบราคา
เพ่ือเปรียบเทียบ
สินค้า ก่อน
ตัดสินใจเลือกืื้อ/
จ้าง 

กลไกการตรวจสอบ การเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้
อ านาจยังถูกจ ากัด 

๔ ๔ -เปิดโอกาสให้
ประชาชนบุคลากร
ที่มีความรู้ ทักษะ
อย่างหลากหลายได้
มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับ
การจัดืื้อจัดจ้าง
ของเทศบาลต าบล
ส าโรง 

การบริหารราชการ
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

การรณรงค์ด้านการ
ปราบปรามการ
ทุจริตไม่ได้รับความ
ร่วมมือเท่าที่ควร 

๓ ๓ -จัดกิจกรรมให้
บุคลากรภายใน
แสดงพลังต่อต้าน
การทุจริตทุก
รูปแบบ 
 

กระแสบริโภคนิยม สังคมยังยกดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม
ให้คุณค่ากับผู้มี
อ านาจและอิทธิพล 

๕ ๕ -สร้างเครือข่ายเข้า
มามีส่วนร่วมในการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ที่ไม่ทนต่อทุจริต 



-ระดมความร่วมมือ
จากบุคลากรทุก
ระดับสร้างกระแส
สังคมท่ีไม่ทนต่อ
คอรัปชั่นผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ 

 
๓.๑ การบริหารจัดการตามหลัก ๔ ประการส าหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประกอบด้วย 
 ๑.ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบกฎหมายและนโยบายตาม
ขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแืง 
 ๒.สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : ก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจนและเปิดเผยให้
ประชาชนทราบรวมถกงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ 
 ๓.ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : เจ้าหน้าที่ต้องระบุผลประโยชน์
ทับื้อนในการปฏิบัติและจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากท่ีสุดโดยฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกันพร้อมก าหนดนโยบาย 
 ๔.สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับื้อนเกิดขก้น 
๓.๒ แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ๗ ขั้นตอนประกอบด้วย 
 ๑.ระบุว่าผลประโยชน์ทับื้อนแบบใดที่อาจเกิดขก้นในองค์กรกลุ่มภารกิจกลุ่มงาน 
 ๒.พัฒนานโยบายและกลยุทธ์การจัดการปัญหา 
 ๓.ให้ความรู้แก่บุคลากรเทศบาลต าบลส าโรงรวมถกงคณะผู้บริหาร 
 ๔.ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 ๕.สื่อสารให้ผู้มีส่วนร่วมได้เสียผู้รับบริการผู้สนับสนุนหน่วยงานและประชาชนทราบถกงความมุ่งมั่นใน
การจัดการผลประโยชน์ทับื้อน 
 ๖.บังคับใช้นโยบายที่ก าหนด 
 ๗.มีการทบทวนมาตรการนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ 
๓.๓ แนวทางการป้องกัน การเกิดประโยชน์ทับซ้อน 
 ๑.ปรับปรุงนโยบายมาตรการที่ให้รัดกุมชัดเจนลดโอกาสที่จะใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
 ๒.ข้อสังเกตประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับื้อนอย่างเป็นระบบในกรณีท่ีมี
เกตุการณ์เกิดขก้นอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิดและการใช้สานสืบภายใน 
 ๓.ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับื้อนโดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อป้องกันการรวมกลุ่ม
หรือ syndicate 
 ๔.ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง 



 ๕. มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ท าหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษและควรให้ตรวจสอบ
พฤติกรรมร่ ารวยผิดปกติ 
 ๖.ควรมีการศกกษาวิจัยอย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับื้อนสูง 
 ๗.ควรมีการทดสอบเรื่องราวความชื่อตรงของข้าราชการบุคลากรในหน่วยงานเป็นครั้งคราว 
 ๘.ท าการส ารวจทัศนคติของประชาชนและผู้มารับบริการเพื่อประเมินผลการท างานและการคอรัปชั่น 
๓.๔ การน ามาตรการการป้องกันความเสี่ยงมาปฏิบัติ 
 ๑.การจัดท าคู่มือป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับื้อน 
 ๒.รายงานผลการควบคุมภายในทุกเดือน 
 ๓.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 ๔.ปลูกฝังจิตส านกกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส านักงานให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และยกดตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 ๕.ผู้บริหารต้องมีคุณธรรม และเป็นต้นแบบที่ดี 
 ๖.พิธีลงนามให้สัตย์ปฏิญาณ แสดงเจตจ าจะร่วมกันปฏิบัติตามคู่มือ 
 
 


