
 

 
 

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 

  ด้วยสถานการณ์ ในปัจจุบันรัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา            
ให้ความส าคัญและพลักดันให้การปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติโดยการส่งเสริมการบริหาร    
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี  ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559  มีมติให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสเป็นไปอย่างจริงจังต่อเนื่อง  สอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้น
ให้หน่วยงานในสังกัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกหน่วยงาน  โดยให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้ องถิ่ น จั ดส่ งข้ อมู ลตามแบบส ารวจที่ ใช้ หลั กฐาน เชิ งประจั กษ์  (Evidence  based  Integrity & 
Transparency Assessment) ซึ่งการจัดท าข้อมูลตามแบบส ารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์   มีการมุ่งเน้น
ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  และเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนยังก าหนด  เป็นค าถามใน
แบบส ารวจในหลักฐานเชิงประจักษ์  ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความส าคัญในเรื่องป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามที่นโยบายของรัฐบาล  ที่อาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่มี
ความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัญหาและอุปสรรค 
  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  เพราะ
เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ 

แนวทางการแก้ปัญหา 
  1. เห็นควรจัดประชุมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  เพ่ือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจเปิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  2. จัดท าคู่มือบริหารจัดการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน  เพ่ือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและป้องกันความเสี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเปิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 



 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้น   

ประจ าปี 2564 
เทศบาลต าบลป่าป้อง  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 

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

1. ความเป็นมา 
  ด้วยเทศบาลต าบลป่าป้อง  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพ่ือให้การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540, 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม  
คุณธรรม  จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความ  ซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่  
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่  รวมถึงค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 69/2557  ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557  เรื่อง  
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ได้มีค าสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่ วยงาน
ของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติ  มิชอบในส่วนราชการของ
หน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก   ทุก
ภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระงังเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่  
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ   แห่งชาติ  เมื่อวันที่ 12 กันยายน  
พ.ศ.  2557  เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 
   การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมายและหลักจริยธรรมโดยการใช้อ านาจหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จนท าให้การละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ  ขาดความเป็นอิสระ  ความเป็นกลาง  และความชอบ  ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม  
ประกอบกับท าให้ผลประโยชน์ของหน่วยงาน  องค์กร  สถานบัน  สังคมต้องสูญเสียไป  โดยอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน  คุณภาพในการให้บริการ  ความเป็นธรรมในสังคม ฯลฯ อย่างไรก็ตามท่ามกลาง  ผู้
จงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือโดยไม่รู้เป็นจ านวนมาก  น าไปสู่การถูกกล่าวหา
ร้องเรียนหรือถูกลงโทษ  ดังนั้น  เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชนส่วนตัว
และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest : COL) จึงเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภารรัฐใน
ปัจจุบัน  
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3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการด าเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์        
ให้กับตนหรือพวกพ้อง  ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต  ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ  โดยการ
กระท าท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน1 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาส  และผลกระทบของความเสี่ยง  ด าเนินการวิเคราะห์และ
จัดล าดับความเสี่ยงโดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน  ได้แก่  ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทล (Impact) 
และระดับความเสี่ยง  ทั้งนี้  ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุ
ตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้   
  การวิ เคราะห์ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานที่ อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่ามีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่
จ าเป็นต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง  ดังนี้ 

ประเด็น 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร 
โอกาสเกิด
การทุจริต 
(1-5) 

ระดับของ
ผลกระทบ 
(1-5) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจัดซื้อจดัจ้าง มีการเลือกซื้อร้านที่ตนเอง
สนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านท่ี
ตนเองคุยได้ง่าย 

4 4 - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ
วัสด ุ
- เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ  
หรือการจ้าง 

การช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือบุคคลที่เป็นญาติ 
หรือใกล้ชิด  สนิทสนมก่อน 

4 4 - จัดระบบตามความจ าเป็น หรือ 
ตามล าดับก่อนหลัง เพื่อลดปัญหา
ระบบอุปถัมภ ์
- บังคับใช้กฎหมาย  ระเบียบอยา่ง
เคร่งครดั 

การพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับ
รางวัล 

มีการเลือกบุคคลทีม่ี
ความสัมพันธ์หรือไมร่ับ
ผลประโยชน์จากบุคคลทีเ่ลือก 

3 3 - พิจารณาตรวจสอบอยา่งเข้มงวด 

การน าทรัพยส์ินของทาง
ราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว 

เช่น การน าอุปกรณส์ านักงาน
ต่างๆ รถยนต์ของราชการ  
ไฟฟ้า ฯลฯ ไปใช้ส่วนตัว 

5 5 - จัดท าทะเบียนครุภณัฑ ์
- จัดท าทะเบียนควบคมุการใช้งาน
และการเบิกจ่ายอยา่งเคร่งครดั 
- การสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับ
บุคลากร 

การลงเวลาเข้า – ออก 
ในการปฏิบัติงาน 

การลงเวลาไม่ตรงตามความ
เป็นจริง 

5 3 - ใช้ระบบการสแกนลายนิ้วมือ 
- มีสมุดขออนุญาตออกพื้นที่อ่ืน 

                                           
1 ชุดความรู้การเฝ้าระงังการทุจริตต่อหน่วยงานภาครัฐ  ชุดที่ 3 “แก้ทุจริต คิดฐานสอง” โดยส านักงานป้องกันการทุจริตภาครัฐ  

ส านักงาน ป.ป.ช. 
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ประเด็น 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด
การทุจริต 
(1-5) 

ระดับของ
ผลกระทบ 
(1-5) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง (Case) 
- การใช้รถ 
- การใช้คน 

มีการจัดสรรหรือการใช้
ทรัพยากรมากเกินความ
จ าเป็นในแต่ละภารกิจ  เช่น  
จ านวนน้ ามัน หรือจ านวนคน
ที่มากเกินความจ าเป็น 

4 5 - มีการก าชับใช้บันทึกการใช้งาน
ต่างๆ เช่น การใช้รถ  ใช้น้ ามัน 
เป็นต้น 
- มีการรายงานผลการด าเนินการ
ทุกครั้ง 
- สร้างจิตส านึก  คุณธรรม  
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
- ก าชับให้มีการใช้งานตามความ
เป็นจริง 

 
4. การน ามาตรการการป้องกันความเสี่ยงไปใช้กับหน่วยงาน 
  1. การปรับปรุงนโยบาย  มาตรการ  ให้รัดกุม  ชัดเจน  ลดโอกาสที่จะใช้อ านาจเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน 
  2. จัดท าคู่มือและแนวทางปฏิบัติงานให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างเพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3. จัดท ารายงานผลการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปี 
  4. ปลูกฝังจิตส านึกให้บุคลากรในหน่วยงานมีค่านิยมไม่ปฏิบัติ ในลักษณะที่ เสี่ยงต่อ         
การเกิดประโยชน์ทับซ้อน 
  5. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย  กฎระเบียบ  เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  6. เปิดโอกาสให้ประชาชนภายนอกหรือบุคลากรภายในได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลต าบลลวงเหนือ 
  7. ส่งเสริมให้มีการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
  8. ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยม และจิตส านึกด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่  
ทุกระดับ 
  9. ไม่ปกป้องผู้กระท าผิด 
  10. ลดโอกาสการเกิดประโยชน์ทับซ้อน  โดยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพ่ือป้องกันการ
รวมกลุ่มหรือ (Syndicate) 
 
 

 


