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บทนำ 

ความเป็นมา 

  1.ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ในช่วงปี พ.ศ. 2562 
ประเทศไทยได้ 36 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 101 จาก 180 ประเทศ และยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนดเป้าประสงค์หลักในการเพ่ิมระดับของค่า
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยสูงกว่าร้อยละ 50 และเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้นำเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  มาใช้ในการประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพ่ือยกระดับความโปร่งใสซึ่งจะ
สนับสนุนให้ค่า CPI ของประเทศสูงขึ้น ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ ยกระดับการ
ดำเนินงานให้โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการป้ องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน การให้ความรู้ตามคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
  2. เกณฑ์การประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) มีการ
ประเมินในด้นการต่อต้านการทุจริตในองค์กร เกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหา
สำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ ได้มา
กำหนดเป็นมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
 
คำนิยาม ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ สำนักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ว่าหมายถึ ง
สถานการณ์หรือ การกระทำของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร             
มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น เดอ 
การกระทำดังกล่าว อาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อ
กันมาจนไม่เห็นว่า จะเป็นสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้ เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการทุจริตคอร์รัปชัน 
  การคอร์รัปชัน คือการทุจริตในระดับที่สูงสุด ส่วนความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ถือว่าเป็นความผิดระดับต้น บางกรณียังไม่ใช่การ “คอร์รัปชัน” 
แต่เป็นพฤติการณ์ที่อาจเป็นต้นเหตุของการคอร์รัปชันได้ 
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รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Acceptance of Benefit) เช่น รับของขวัญ เงินสนับสนุน 
เงินที่ลูกค้าของหน่วยงานบริจาคให้ 
  2. การทำธุรกิจกับตนเอง (Self – Dealing) หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานตนเอง เช่น มีส่วน
ได้ ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานต้นสังกัด 
  3. การทำงานหลังออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะ หรือหลังเกษียณไปแล้ว (Post – 
Employment) เช่น ลาออกจากหน่วยงานไปทำงานในหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจประเภทที่ตนเองเคยมีอำนาจ
ควบคุมกำกับดูแล 
  4. การทำงานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เช่น ตั้งบริษัทดำเนินการ 
ธุรกิจที่แข่งขันหรือรับงานจากต้นสังกัด 
  5. การใช้สมบัติของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว (Using Employer’s Property for 
Private Usage) เช่น การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
  6. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) เช่น ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพ่ือ
ประโยชน์ตนเอง 
  7. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง เพ่ือประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreing) 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุม
กระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมี
โอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
 
  สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อ
กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
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  2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 
  3. ความเสี่ ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่
เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การ
วางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ
ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน 
 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 
มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลป่าซาง     
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้เทศบาลตำบลป่าซาง ทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต         
การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัย ของเจ้ าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหา
สำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็น
พิเศษอีกด้วย 
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บทท่ี 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์  
และจัดลำดับความเสี่ยงโดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ 
(Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมู ลเชิงพรรณนา ที่ไม่
สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไมร่้ายแรง 

3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 

2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 
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  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง 
โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact)ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ลำดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15 – 25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9 – 14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4 – 8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1 – 3 คะแนน 

   

  ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 

 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญญลักษณ์ 

ต่ำ (Low) 1 – 3คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน 
ยอมรับความเสี่ยงแต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9–14 คะแนน 
มีมาตรการลดความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับยอมรับได้ 

สีส้ม 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15 - 25 คะแนน 
มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

 

 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
(Likelihood x Impact) 
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ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

 

 

 

 

 

 
 

  1            2             3            4           5  

 

    โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน(Risk Assessment for Conflict of Interest)ของ
เทศบาลตำบลบ้านแป้น 
  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับ
ใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
เทศบาลตำบลป่าซางจึงกำหนดความเสี่ ยงที่ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 4 ประเด็นหลัก 
ประกอบด้วย 
  (1) การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
  (2) การเบิกค่าตอบแทน (การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทาง
ไปราชการ หรือการประชุม สัมมนา) 
  (3) การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (รถยนต์ ครุภัณฑ์ วัสดุสำนักงาน) 
  (4) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
 

 
 
 
 
 
 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

1 

2 
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ตารางที่  1  วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) เทศบาลตำบลบ้านแป้น 
 

ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสีย่งด้าน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผล 
กระ 
ทบ 

ระดับ
ความ
เสียง 

ลำดับ
ความ
เสี่ยง 

(๑) การใช้รถราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ใช้รถราชการไม่
ถูกต้องตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ.
๒๕๒๓และที่แกไ้ข
เพิ่มเตมิ            
๒.ผู้ใช้รถราชการใช้รถ
ราชการนอกเส้นทางเพื่อ
ประโยชนส์่วนตน 
๓.ใช้ เก็บรักษา ซ่อม
บำรุงรถส่วนกลาง ไม่
เป็นไปตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วนรถราชการ พ.ศ.
๒๕๒๓ และที่แกไ้ข
เพิ่มเตมิ 

เพื่อให้การใช้รถ
ราชการเป็นไปตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง
และป้องกันการเกดิผล
ประโยชน์ทับซ้อน 
 

๒ ๓ 1๐ 
(สูงมาก) 

1 

(๒) การจัดซื้อจดัจ้าง
และการจัดหาพสัด ุ
 
 
 
 
 

๑.การจดัหาพสัดุไม่
เป็นไปตามระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
พ.ศ.2560 เช่น มีการ
แบ่งซื้อแบ่งจ้าง และ
แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในตำแหน่ง
หน้าท่ี 
๒.ผู้ปฏิบัติงานเอื้อ
ประโยชน์ให้กับผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ 
๓.ผู้ปฏิบัติงานไม่มี
ความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบกฎหมาย
เท่าที่ควร 
 

เพื่อให้การจัดหาพสัดุ
ภาครัฐ เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย 
ประกาศ หลักเกณฑ์ 
วิธีปฏิบัติ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง และเพื่อลด
หรือป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 

๔ ๔ 1๖ 
(สูง) 

2 
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสีย่งด้าน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผล 
กระ 
ทบ 

ระดับ
ความ
เสียง 

ลำดับ
ความ
เสี่ยง 

(๓) การจัดทำ
โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสมัมนา 

๑.การจดัทำโครงการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา 
เป็นเท็จ และไมเ่ป็นไป
ตามระเบียบที่เกีย่วข้อง 
๒.พบว่ามีการ
เบิกจ่ายค่าอาหาร
และท่ีไม่ตรงกับความ
เป็นจริง 

เพื่อให้การจัดทำ
โครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสมัมนาถูกต้อง 
ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
ในตำแหน่งหน้าที่อันมิ
ควรไดโ้ดยชอบตาม
กฎหมาย 

๓ 3 14 
(สูง) 

2 

(4) การปฏิบตัิหรือละ
เว้นการปฏิบตัิหน้าที่
โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ี 

1) การปฏิบตัิหน้าที่โดย
เอื้อผลประโยชน์แก่
ตนเองหรือบุคคลอื่น 
2) การละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ 

เพื่อใหก้ารปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีเทศบาล
ตำบลบ้านแป้น 
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในตำแหน่ง
หน้าท่ีอันมิควรได้โดย
ชอบ 

2 3 10 
(สูง) 

2 
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3. การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 
     ความเสี่ยงที่ยอมรับได้    ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 
 

 
 
ความ เสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 ความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 
        1             2            3            4           5 
 
 
 โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
  จากแผนภูมิความเสี่ ยง (Risk Map) ที่ ได้จากการวิ เคราะห์ความเสี่ ยงและจัดลำดับ
ความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับ
ความสำคัญของ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตารางที่ 3 
 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ลำดับ 1 (สูงมาก = 16 คะแนน) 
2. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ  
   สัมมนา 

ลำดับ 2 (สูง = 14 คะแนน) 

3. การใช้รถราชการ ลำดับ 3 (สูง = 10 คะแนน) 
4. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที ่

ลำดับ 4 (สูง = 10 คะแนน) 

 
 
 
 

5 10 15 20 25 

4 8 12 
16(3) 

และ (4) 
20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 
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สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
  สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดลำดับความสำคัญของความ
เสี่ยง อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากและระดับความเสี่ยงสูง และจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือมีมาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
  1. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก จากการวิเคราะห์พบว่า 
มีระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง   
มีหลายขั้นตอน มีผู้ปฏิบัติงานอาจเกิดความสับสนไม่แม่นยำในระเบียบกฎหมาย ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 
ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานถูกแทรกแซงในการปฏิบัติงาน 
  2. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง 
จากการวิเคราะห์พบว่า พบว่ามีการเบิกจ่ายค่าอาหารและที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง  
  3. การการใช้รถราชการ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง จากการวิเคราะห์พบว่าผู้ใช้รถราชการใช้รถ
ราชการนอกเส้นทางเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
  4. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง 
จากการวิเคราะห์พบว่า การปฏิบัติหน้าที่โดยเอ้ือผลประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน หรือการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่จนก่อให้เกิดความเสียหายของทางราชการ 
  มาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
  จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดลำดับของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความ
เสี่ยงสูงมาก และระดับความเสี่ยงสูง ทำให้เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องมีมาตรการป้องกันเพ่ือควบคุมความเสี่ยง 
เทศบาลตำบลป่าซางจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือป้องกันการทุจริต และประพฤติ  
มิชอบในหน่วยงาน ดังนี้ 
  1. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ 
   1) จัดทำแผนการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจ
ระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
   2) กำหนดแผนอัตรากำลังมีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
   3) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
   4) หากพบว่ามีการกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่าง
เคร่งครัด 
   5) หากเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้บุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้าน
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างจิตสำนึกสุจริต 
  2. การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา 
   1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบกฎหมาย เพ่ือให้ปฏิบัติงาน 
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
   2) ปลูกจิตสำนึก และกำหนดมาตรการในการควบคุม กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ 



   3) มีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   4) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 
  3. การใช้รถราชการ 
   1) สร้างจิตสำนึกและความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบกฎหมายในการใช้รถ
และทรัพย์สินของทางราชการ 
   2) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการใช้รถส่วนกลางและ
ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายโดยเคร่งครัด 
   3) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 
  4. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
   1) เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยไม่เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอ่ืน 
   2) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   3) หากพบว่ามีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ ต้องมีการ
ดำเนินการทางวินัยและคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที 
 
  การกำกับติดตาม 
  1. ให้หัวหน้าหน่วยงานกำชับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด 
  2. ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
ทุก ๆ ๓ เดือน กรณีเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงานให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที  
 
 


