
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 

๑. ความเป็นมา ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เพ่ือให้การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ สามารถ น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และ จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการ
บริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ รวมถึง ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เรื่อง
มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีค าสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
ก าหนดมาตรการ หรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของหน่วยงานของ
รัฐ โดยมุ่งเน้น การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 10 เรื่องการ
ส่งเสริม การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลูก
จิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย)  

๒. หลักการและเหตุผล การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง 
เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ ส่วนบุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมายและหลักจริยธรรม โดยการใช้อ านาจใน
ต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้ง
คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความชอบธรรม ส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม ประกอบกับท าให้ผลประโยชน์ของหน่วยงาน องค์กร สถาบัน และสังคมต้องสูญเสียไป โดย
อาจอยู่ในรูปของ ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจ กระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือกระท าโดยไม่รู้เป็นจ านวนมาก น าไปสู่
การถูกกล่าวหา ร้องเรียนหรือถูกลงโทษ ดั้งนั้น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) จึงเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐใน
ปัจจุบันที่ เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบระดับรุนแรง และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิ
บาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน
ที ่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
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  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ส่งผลกระทบต่อ ส่วนรวม 
ซึ่งอาจกระท าโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ที่ตัว เงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น หมายความรวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย อาทิ การแต่งตั้ง  พรรคพวก
ให้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานหรือตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องเข้ามีส่วนร่วมในประโยชน์สาธารณะโดย มิชอบ ส่งผลเสีย
ต่อส่วนรวม 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่ เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดเหตุ โอกาส ที่จะท าให้เกิดความ 
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ  
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์  หรือ
สภาวการณ์ขัดกันของผลประโยชน์มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ ของ
ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับ ความเสี่ยง 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ ความเสี่ยง ทั้งนี้ 
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุตัวเลขหรือ จ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 พบว่ามีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่จ าเป็นต้องด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้ 

ล าดับ ความเสี่ยง แนวทางจัดการ การบริหารจัดการ 
1 - ผู้ บริหาร  บุคลากร และ 

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ยังขาด 
ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง 
เกี่ยวกับการใช้อ านาจหน้าที่
ใน ความรับผิดชอบ ไม่ทราบ
ว่ามี กฎ ระเบียบ กฎหมาย 
ห้ามไว้  อย่างชัดเจนว่าเป็น
กรณ ีผลประโยชน์ทับซ้อน 

-ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพ่ือ
สร้าง ความรู้ ความเข้าใจด้าน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
- จัดท าคูม่ือ แนวทาง
ปฏิบัติงาน ให้แก่ เจ้าหน้าที่ 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน 

- จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  
- ปรับปรุงคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้ มีความรวบรัด และเข้าใจ
ง่าย พร้อม เผยแพร่แก่บุคลากร
อบต.บ้านพลวง ทราบทุกช่องทาง 

2 - การเข้าไปมีส่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้อ านาจยังถูก 
จ ากัด 

- เปิด โอกาสให้ประชาชน
บุคลากร ภายใน ได้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของ อบต.บ้าน
พลวง 

- เปิดโอกาสให้เป็นคณะกรรมการ 
ตรวจการจ้าง โครงการ กิจกรรมที่ 
ด าเนินการ 



3 - ก า ร ร ณ ร ง ค์ ด้ า น ก า ร 
ปราบปรามทุจริตไม่ ได้ รับ
ความ ร่วมมือเท่าท่ีควร 

- ส่ ง เสริ ม ให้ มี การบริ หาร
ราชการตาม  หลักธรรมาภิ
บาล 

- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากร
ภายใน แสดงพลังต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ 

4 -การขาดจิตส านึกร่วมในการ 
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม 

- ส่ ง เสริ ม ให้มี การปลู กฝั ง
ค่านิยม และ จิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรมให้กับ 
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

- จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้
เกี่ยวกับ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ธรรมาภิบาล แก่บุคลากร อบต.
บ้านพลวง 

5 - สังคมยังยึดตัดกับกระแส 
บริโภคนิยมให้คุณค่ากับความ 
รวยและคนมีอ านาจอิทธิพล 

- สร้างเครือข่ายเข้ามามีส่วน
ร่ ว ม ใ น  ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น
ทัศนคติที่ไม่ทนต่อการ ทุจริต 

- ระดมความร่วมมือจากบุคลากร
ทุก ระดับสร้างกระแสสังคมที่ไม่ทน
ต่อการ คอร์รัปชั่นผ่านสื่อสังคม
ออนไลด 

 

 

 

 

 

 

 


