
การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

ประจำปงบประมาณ ๒๕64 

๑. ความเปนมา ดวย องคการบริหารสวนตำบลบานพลวง ไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพ่ือใหการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ สามารถ นำไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคลองกับเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร ไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ 

พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กำหนดใหปลูกฝงคานิยม 

คุณธรรม จริยธรรม และ จิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการ

บริหารจัดการภาครัฐ ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี

ของรัฐ รวมถึง คำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เรื ่อง

มาตรการปองกัน และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ไดมีคำสั่งใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ 

กำหนดมาตรการ หรือแนวทางปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการของหนวยงานของ

รัฐ โดยมุ งเนน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการ

ตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ 

จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ขอ 10 เรื่องการ

สงเสริม การบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลูก

จิตสำนึก ปองกัน ปราบปราม เครอืขาย)  

๒. หลักการและเหตุผล การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง 

เพราะเปนการแสวงหาประโยชน สวนบุคคลโดยละเมิดตอกฎหมายและหลักจริยธรรม โดยการใชอำนาจใน

ตำแหนงหนาที่ไปแทรกแซงการใช ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทำใหเกิดการละท้ิง

คุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความชอบธรรม สงผลกระทบตอ

ประโยชนสวนรวม ประกอบกับท าใหผลประโยชนของหนวยงาน องคกร สถาบัน และสังคมตองสูญเสียไป โดย

อาจอยูในรูปของ ผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม ฯลฯ อยางไรก็ตาม

ทามกลางผูท่ีจงใจ กระทำความผิดยังพบผูกระทำความผิดโดยไมเจตนาหรือกระทำโดยไมรูเปนจำนวนมาก นำไปสู

การถูกกลาวหา รองเรียนหรือถูกลงโทษ ดั้งนั้น เรื่องผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน

สวนตัวกับ ผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest : COI) จึงเปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐใน

ปจจุบันท่ี เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบระดับรุนแรง และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิ

บาล และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศอีกดวย  

การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหาร

ปจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทำใหเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน

ท่ี อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
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  ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง 

ขาราชการ พนักงานบริษัทหรือผูบริหาร เจาหนาที่ของรัฐ ปฏิบัติงานในตำแหนงหนาที่สงผลกระทบตอ สวนรวม 

ซึ่งอาจกระทำโดยรูตัวหรือไมรูตัวทั้งเจตนาและไมเจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไมจำกัดอยูที่ตัว เงินหรือ

ทรัพยสินเทานั้น หมายความรวมถึงผลประโยชนอื่นๆที่ไมใชตัวเงินหรือทรัพยสินดวย อาทิ การแตงตั้ง พรรคพวก

ใหดำรงตำแหนงในหนวยงานหรือตัดสินใจใหญาติพ่ีนองเขามีสวนรวมในประโยชนสาธารณะโดย มิชอบ สงผลเสีย

ตอสวนรวม 

  การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนจึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะหความ

เสี่ยงท่ี เปนระบบในการบริหารปจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดเหตุ โอกาส ท่ีจะท าใหเกิดความ 

เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตัวกับ 

ผลประโยชนสวนรวมเปนสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณ หรือ

สภาวการณขัดกันของผลประโยชนมากเทาใดก็ยิ่งมีโอกาสกอใหเกิดหรือนำไปสูการทุจริตมากเทานั้น  

3. การวิเคราะหความเสี ่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment for Conflict of 

Interest) การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนเปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบ ของ

ความเสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง ดำเนินการวิเคราะห และจัดลำดับ ความเสี่ยง 

โดยกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน ไดแก ระดับ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ ความเสี่ยง ทั้งนี้ 

กำหนดเกณฑในเชิงคุณภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณนาท่ีไมสามารถระบุตัวเลขหรือ จำนวนเงินท่ีชัดเจนได 

  การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 พบวามีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอนที่จำเปนตองดำเนินการ

บริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้ 

ลำดับ ความเสี่ยง แนวทางจัดการ การบริหารจัดการ 
1 - ผ ู บร ิหาร บ ุคลากร และ 

เจาหนาท่ีในหนวยงาน ยังขาด 
ความรู ความเขาใจ ที่ถูกตอง 
เกี่ยวกับการใชอำนาจหนาท่ี
ใน ความรับผิดชอบ ไมทราบ
วามี กฎ ระเบียบ กฎหมาย 
หามไว อยางช ัดเจนวาเปน
กรณี ผลประโยชนทับซอน 

-ประชาสัมพันธเผยแพรเพ่ือ
สราง ความรู ความเขาใจดาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ เรื ่อง
ผลประโยชนทับซอน  
- จัดทำคูมือ แนวทาง
ปฏิบัติงาน ใหแก เจาหนาท่ี 
เพ่ือปองกันผลประโยชนทับ 
ซอน 

- จัดทำคูมือผลประโยชนทับซอน  
- ปรับปรุงคู ม ือผลประโยชนทับ
ซอนให มีความรวบรัด และเขาใจ
งาย พรอม เผยแพรแกบุคลากร
อบต.บานพลวง ทราบทุกชองทาง 

2 - การเขาไปมีสวนรวมในการ 
ตรวจสอบการใชอำนาจยังถูก 
จำกัด 

- เป ดโอกาสให ประชาชน
บุคลากร ภายใน ไดมีสวนรวม
ในการตรวจสอบ เกี่ยวกับการ
จัดซื ้อจัดจางของ อบต.บาน
พลวง 

- เปดโอกาสใหเปนคณะกรรมการ 
ตรวจการจาง โครงการ กิจกรรมท่ี 
ดำเนินการ 



3 - ก า ร ร ณ ร ง ค  ด  า น ก า ร 
ปราบปรามทุจร ิตไม ได รับ
ความ รวมมือเทาท่ีควร 

- ส  ง เสร ิมให ม ีการบร ิหาร
ราชการตาม หลักธรรมาภิ
บาล 

- จัดกิจกรรมรณรงคใหบุคลากร
ภายใน แสดงพลังตอตานการทุจริต
ทุกรูปแบบ 

4 -การขาดจิตสำนึกรวมในการ 
เสริมสรางสังคมแหงคุณธรรม 

- ส  ง เสร ิมให ม ีการปล ูกฝง
คานิยม และ จิตสำนึกด าน
ค ุณธรรม จร ิยธรรมให  กับ 
เจาหนาท่ีทุกระดับ 

- จ ัดโครงการส ัมมนาให ความรู
เกี่ยวกับ เรื่องผลประโยชนทับซอน 
ธรรมาภิบาล แกบ ุคลากร อบต.
บานพลวง 

5 - สังคมยังยึดตัดกับกระแส 
บริโภคนิยมใหคุณคากับความ 
รวยและคนมีอำนาจอิทธิพล 

- สรางเครือขายเขามามีสวน
ร  ว ม ใน  กา รปร ั บ เปล ี ่ ยน
ทัศนคติท่ีไมทนตอการ ทุจริต 

- ระดมความรวมมือจากบุคลากร
ทุก ระดับสรางกระแสสังคมท่ีไมทน
ตอการ คอรร ัปชั ่นผานสื ่อสังคม
ออนไลด 

 

 

 

 

 

 

 


