
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติ 
ท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลตันหยงดาลอ   
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คํานํา 

 
การบริหารความเสี่ยงมีความจําเปนและสําคัญมากในปจจุบัน  เพราะเปนสวนหนึ่งของการ 

บริหารจัดการองคกร และเปนเรื่องท่ีทุกคนในองคกร ควรจะไดมีสวนรวมในการวิเคราะหและเชื่อมโยงสัมพันธ 
กับการกําหนดนโยบาย แผนงาน แผนปฏบิัติการ กิจกรรมขององคกร 

องคกรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีจะดําเนินการบนพ้ืนฐานของ 3 องคประกอบท่ีสําคัญ คือ 
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการ 
บานเมืองท่ีดี องคการบริหารสวนตําบลตันหยงดาลอ  จึงไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ข้ึน เพ่ือสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของหนวยงาน ให
สอดคลองกับในปจจุบัน ท้ังนี้ การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลตันหยงดาลอ  จึง
ถือเปนแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือใหงาน/ภารกิจนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล  จึงจะเปนประโยชนตอผูบริหาร  และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลตันหยงดาลอ
ในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ผลท่ัวท้ังองคกร  ลดความเสี่ยงอันเกิดจาการทุจริตและเปนการปองกันการ
ทุจริตตอไป 
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บทนํา 

หลักการและเหตุผล 

ความเสี่ยง (Risk) การวัดความสามารถท่ีจะดําเนินการใหวัตถุประสงคของงานประสบความสําเร็จ  
ภายใตการตัดสินใจ  งบประมาณ  กําหนดเวลา  และขอจํากัดดานเทคนิคท่ีเผชิญอยู  ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน
ไดตลอดเวลา  อันเนื่องมาจากความไมแนนอน  และความจํากัดของบุคลากร  การจัดการความเสี่ยงหรือการ
บริหารความเสี่ยง  (Risk management)  คือ  การจัดการความเสี่ยงท้ังในกระบวนการระบุ วิเคราะห 
ประเมินดูแล  ตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงท่ีสัมพันธกับกิจกรรม  อันเนื่องมาจากภัยท่ีองคกรตองเผชิญใน
ชวยเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีเรียกวาอุบัติภัย (Accident) 

ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนทับซอนกับผลประโยชนสวนรวมหรือ 
Confilict of Interests หมายถึง สถานการณหรือการกระทําท่ีบุคคลไมวานักการเมืองขาราชการ  พนักงาน  
หนวยงาน  หรือผูใหบริการมีผลประโยชนสวนตัวมากกวาผลประโยชนสวนรวม กลาวคือ เจาหนาท่ีของรัฐ
ตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงของตนอันกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง หรือพวกพองมากกวาประโยชน
สวนรวม  ซ่ึงการกระทําดังกลาวจะเกิดข้ึนอยางรูตัว  หรือไมรูตัวท้ังเจตนาและไมเจตนา  ในรูปแบบท่ี
หลากหลายจนกระท่ังกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ีไมเห็นวาเปนความผิด  ตัวอยางการกระทําดังกลาว  มีให
พบเห็ฯไดมากในสังคม  สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม  เนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปน
หลักไดสงผลเสียหายใหเกิดข้ึนในประเทศชาติกอใหเกิดการกระทําท่ีผิดจริยธรรม  และจรรยาบรรณของ
เจาหนาท่ีของรัฐตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ  แตทําหนาท่ีกลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึง
ประโยชนสวนตน  หรอืพวกพองเปนหลัก 

การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน  หมายถึง  กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเปนระบบ
ในการบริหารปจจัย  และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหาย
จาการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน  หรือความขัดแยงระหวางประโยชนสวนตน  และ
ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ  อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต  กลาวคือ  ยิ่งมีสถานการณ  
หรือสภาวการณของการขัดกันของประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมมากเทาใด  ก็ยิ่งจะมีโอกาส
กอใหเกิดหรือนําไปสูการทุจริตมากข้ึน 

องคการบริหารสวนตําบลตันหยงดาลอ  ไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานอัน
เกิดจากผลประโยชนทับซอน  โดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานจากโครงการ  กิจกรรม  หรือ
ดําเนินงานจากแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ือนํามาวิเคราะหหาสาเหตุหรือ
ปจจัยความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชนทับซอนในการดําเนินงาน 

วัตถุประสงค 
2.1. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีไมใหเกิดการ

แสวงหาผลประโยชน สวนตัวในตําแหนงหนาท่ีอันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย 
2.2. เพ่ือสรางความนาเชื่อถือในการบริหารราชการใหกับองคการบริหารสวนตําบลตันหยงดาลอ 
2.3. เพ่ือแสดงเจตจํานงสจุริตในการบริหารราชการองคการบริหารสวนตําบลตันหยงดาลอ 
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บทท่ี  2 
การวิเคราะหความเส่ียงอันเกิดจากผลประโยชนทับซอน 

การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 
การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน  เปนการวิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของ

ความเสี่ยง  เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  และดําเนินการวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยงโดย
กําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน  ไดแก  ระดับ
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  และความรุนแรงของผลกระทบ  และระดับความเสี่ยงโดยกําหนดเกณฑในเชิง
คุณภาพ  เนื่องจากขอมูลเปนเชิงพรรณนาไมสามารถระบุเปนตัวเลข  หรือจํานวนเงินได 

เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 

ระดับ โอกาส คําอธิบาย 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนนอยมาก 
2 นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอย 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนปานกลาง 
4 มาก มีโอกาสเกิดข้ึนมาก 
5 มากท่ีสุด มีโอกาสเกิดข้ึนมากท่ีสุด 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีสงผลตอบุคลากร 

ระดับ โอกาส คําอธิบาย 
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกในการปฏิบัติงาน 
2 นอย ไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
3 ปานกลาง บรรยากาศการปฏิบัติงานไมเหมาะสม 
4 มาก ลงโทษทางวินัยไมรายแรง 
5 มากท่ีสุด ลงโทษทางวินัยอยางรายแรง 

 

ระดับความเส่ียง  หมายถึง  ความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง  โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสท่ี
จะเกิดความเสี่ยง  กับระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาสxผลกระทบ)  
กําหนดเกณฑไว  4  ระดับ  ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง (Degree  of  Risk) 

ระดับความเส่ียง ชวงคะแนน มาตรฐาน 
ระดับความเสี่ยงต่ํา 1-3 ยอมรับความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง 4-8 ยอมรับความเสี่ยง  แตมีมาตรฐานควบคุม 
ระดับความเสี่ยงสูง 9-13 ตองมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงใหอยูใน

ระดับท่ียอมรับได 
ระดับความเสี่ยงสูงมาก 14-20 ตองมีมาตรการ 
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การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

 องคการบริหารสวนตําบลตันหยงดาลอ  ไดศึกษาถึงปญหาและแนวโนมโอกาสในการเกิดผลประโยชน
ทับซอนพบวา  มีความเสี่ยงดังนี้ 
 1. การจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุ  หากพบข้ันตอนการกระทําท่ีไมโปรงใสหรือการกระทําผิด  
หรือละเวน  หรือประมาทจะสงผลเสียตอองคกรในภาพรวม  รวมท้ังการบริหารงานในข้ันตอนภายในองคกร  
และอาจรวมถึงการเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกันของเจาหนาท่ี  ผูท่ีเก่ียวของหรือหนวยงานท่ีติดตอราชการ  
ประกอบดวย  จะมีระเบียบการจัดซ้ือจัดจางออกมาใหม  หากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไมศึกษาคนควาหรือเขา
รับการอบรมเพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการปฏิบัติงาน  อาจมีขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานซ่ึง
สงผลเสียตอองคกรอยางรายแรง  และสงผลตอภาพลักษณขององคกรดวย 
 2. การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว  เชน  การนําบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
ตันหยงดาลอไปใชเพ่ือการสวนตัว  หรือการนํารถของราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว  และในหลายกรณีมีการ
เบิกน้ํามันดวย  ในบางครั้งคณะผูบริหารและสมาชิกสภาอาจมีการสั่งใชบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
ตันหยงดาลอโดยไมไดขออนุญาตจากผูบังคับบัญชา  และสั่งใชในเวลาราชการ  ทําใหเกิดการทุจริตเชิงเวลา  
เบียดบังเวลาการปฏิบัติราชการ  และบางครั้งอาจมีการนํารถยนตสวนกลางไปใชในธุรกิจสวนตัว 

3. การเลือกปฏิบัติตอผูมารับบริการ การเลือกปฏิบัติกับพวกพองเปนอันดับแรกทําใหผูมารับบริการ
เกิดความไมพึงพอใจ  และเกิดความลาชาในการปฏิบัติงานของหนวยงาน  สงผลกระทบตอภาพหลักของ
หนวยงานในดานลบ   

4. การรับผลประโยชนหรือการรับสินบน  หรือการรับของขวัญของกํานันจากรานคาท่ีมีมูลคาสูงของ
เจาหนาท่ี  เนื่องจากรานคาหรือผูประกอบการหลังผลประโยชนในการขายสินคาในอนาคต  เปนการใหของ
กํานัลท่ีมีเง่ือนไข  อาจเอ้ือประโยชนใหซ่ึงกันและกันของเจาหนาท่ีกับเจาของรานคาหรือผูประกอบการ 

ตารางวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment  Plan  for  Conflict  of  
interest) 

ประเด็น ปจจัยเส่ียง วัตถุประสงค 

การประเมินความเส่ียง 
ดานผลประโยชนทับซอน 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ

ความเส่ียง 
ลําดับ

ความเส่ียง 
การจัดซ้ือจัด
จางและการ
จัดหาพัสดุ 

การจัดซ้ือจัดจางไม
เปนไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวของกับการจัดหา
พัสดุท่ีไมเปนไปตาม
ขอกําหนดมาทดแทน 

เพ่ือใหการดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางและการ
จัดหาพัสดุใหเปนไป
ตามประกาศ  
ระเบียบ หลักเกณฑ 
วิธีปฏิบัติ และ
ดําเนินการตามเกณฑ
การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสใน
การดําเนินงาน
หนวยงานภาครัฐ 

5 3 13 2 
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ประเด็น ปจจัยเส่ียง วัตถุประสงค 

การประเมินความเส่ียง 
ดานผลประโยชนทับซอน 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ

ความเส่ียง 
ลําดับ

ความเส่ียง 
การนํา
ทรัพยสินของ
ราชการไปใช
สวนตัว 

ผูบริหารและสมาชิกสภา 
อบต. บางคน อาจมีการ
สั่งใชบุคลากรของ อบต. 
โดยไมไดขออนุญาตจาก
ผูบังคับบัญชาและสั่งใช
ในเวลาราชการ ทําให
เกิดการทุจริตเชิงเวลา
เบียดบังเวลาการ
ปฏิบัติงานราชการและ
บางครั้งอาจมีการนํา
รถยนตสวนกลางไปใชใน
กิจธุระสวนตัว 

เพ่ือปองกันไมใหเกิด
การทุจริตเชิงเวลา
เบียดบัง เวลาการ
ปฏิบัติราชการเกิดผล
ประโยชนทับซอนใน
เรื่องการนําทรัพยสิน
ของหนวยงานไปใช
สวนตัว 

5 4 19 1 

การเลือก
ปฏิบัติตอผูมา
รับบริการ 

เจาหนาท่ีอาจมีการเลือก
ปฏิบัติในการรับบริการ
ตอพวกพองเปนอันดับ
แรก ทําใหเกิดความ
ลาชา และไมพึงพอใจตอ
การมารับบริการของ
หนวยงาน 

เพ่ือใหการดําเนินงาน
เกิดความรวดเร็ว  
เปนไปตามลําดับ
ข้ันตอนในการ
ใหบริการแกผูมารับ
บริการตางๆ ตาม
กระบวนการบริการท่ี
กําหนดระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ
เพ่ือประชาชนใหเกิด
ความสะดวก และ
รวดเร็ว 

5 2 8 3 

การรับ
ประโยชน
หรือการรับ
สินบนหรือรับ
ของขวญั หรือ
ของกํานัน
จากรานคา 

ฝายจัดหาพัสดุอาจรับ
ของขวัญของรางวัล  
หรือของกํานัลจาก
รานคาท่ีมีมูลคาสูง เพ่ือ
หวังขายสินคาในอนาคต 
อาจนําไปสูการจัดหา
พัสดุไมเปนไปตาม
ขอกําหนดทดแทน 

เพ่ือใหการจัดซ้ือจัด
จางและการจัดหา
พัสดุเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมาย  
ขอบังคับ มติ ครม.
และหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของเก่ียวกับการ
ปองกันการทุจริตใน
องคกร 

5 1 8 4 
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สรุปภาพรวมของการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

ลําดับท่ี 1  การนําทรัพยสินของราชการไปใชสวนตัว อยูในระดับความเสี่ยงสูงมาก  (ระดับความเสี่ยง 
= 19)  มีความสําคัญท่ีควรตองแกไข  โดยศึกษาปญหาท่ีเก่ียวของพบวา  เนื่องจากพนักงานสวนตําบลตันหยง
ดาลอและลูกจางสวนใหญมีภูมิลําเนาในพ้ืนท่ีและมีความสัมพันธทางเครือญาติจึงไมกลาปฏิเสธ  ผูบริหารควร
กํากับดูแล  และกําชับใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบลและลูกจางถือปฏิบัติตามระเบียบ  และธรรมเนียม
ของทางราชการ  และสรางความเขาใจแกคณะผูบริหารหรือสมาชิกสภา เพ่ือประโยชนสูงสุดขององคกรเปน
สําคัญ 

ลําดับท่ี 2 การจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุ  อยูในระดับความเสี่ยงสูง  (ระดับความเสี่ยง = 13)  
มีความสําคัญท่ีควรตองรีบแกไข โดยศึกษาปญหาท่ีเก่ียวของพบวา  บุคลากรหรือผูปฏิบัติงานขาดการศึกษา
ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมถึงขาดการพัฒนาทักษะท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  หรือในสายอาชีพ  
ผูบริหารจึงควรพัฒนาบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือในสายอาชีพ   

ลําดับท่ี 3 การเลือกปฏิบัติตอผูมารับบริการ  อยูในระดับความเสี่ยงปานกลาง  (ระดับความเสี่ยง = 
8 )  มีความสําคัญท่ีควรตองรีบแกไข โดยศึกษาปญหาท่ีเก่ียวของพบวา บุคลากรหรือผูปฏิบัติงานให
ความสําคัญโดยเลือกปฏิบัติกับพวกพองเปนอันดับแรก  ซ่ึงสงผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน ท่ี
ผูรับบริการเกิดความไมพึงพอใจ  และเกิดความลาชาตอการมารับบริการของหนวยงาน  ผูบริหารควรกํากับ
ดูแลใหผูปฏิบัติงานดําเนินตามลําดับข้ันตอนระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีกําหนดอยางชัดเจน 

ลําดับท่ี 4 การรับผลประโยชนหรือการรับสินบน  หรือรบัของขวัญ  หรือรับของกํานัลจากรานคา  
อยูในระดับความเสี่ยงปานกลาง  (ระดับความเสี่ยง = 8 )  มีความสําคัญท่ีควรตองรีบแกไข โดยศึกษาปญหาท่ี
เก่ียวของพบวา  ผูประกอบการบางรายท่ียื่นขอเสนอใหเงินรางวัล  หรือของขวัญของรางวัลท่ีมีมูลคาสูง  เพ่ือ
หลังผลประโยชนในการขายสินคา  หรือบริการในคราวถัดไป  ผูบริหารควรกําชับเจาหนาท่ีทุกคนใหถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ  เพ่ือปองกันมิใหเกิดผลประโยชนทับซอน 
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บทท่ี  3 
ผลการจัดการความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

ประโยชนการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 
 1.1 บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในระบบงาน  หรือการปฏิบัติงานโดยไม
ตั้งใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงาน  หรือการปฏิบัติงานใหถูกตองยิ่งข้ึน 
 1.2 หนวยงานท่ีพบปญหาความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนไดมีการปรับปรุงแกไข หรือมีการ
กําหนดมาตรการ  หรือแนวทางปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนในหนวยงาน 
 1.3 เปนฐานขอมูลและองคความรูสําหรับการบริหาร  และการปฏิบัติงานท่ีลดปญหาทุจริตคอรัปชัน
และเพ่ือใหการบริหารจัดการความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ  และมุงสูองคกรปลอดจาก
การทุจริต 
 
ปญหาและอุปสรรคของการวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 
 2.1 การวิเคราะหปญหายังไมครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในหนวยงาน  ทําใหบางกิจกรรมยังมี
ความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนยังใชระยะเวลาในการดําเนินการปรับปรุงแกไขท่ีลาชา  ทําใหในชวง
ระยะเวลาดังกลาว 
 2.2 การพบปญหาเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน  ยังใชระยะเวลาในการดําเนินการปรับปรุงแกไขท่ี
ลาชา  ทําใหในชวงระยะเวลาดังกลาว  ยังคงมีการปฏิบัติงานตามแบบวิธีเดิม 
 2.3 หนวยงานไมใหความสําคัญ  หรือยังมองไมเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีจะสงผลตอบุคลากร  หรือ
องคกรจึงเกิดการเพิกเฉย  หรือไมปฏิบัติตามแนวทางท่ีถูกตอง 
 
แนวทางปรับปรุงแกไขความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 
 3.1 เรงดําเนินการจัดอบรมหรือสัมมนา  เพ่ือใหบุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑการจัดซ้ือ
จัดจางใหถูกตองตามระเบียบ  การศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของ  หรือบทลงโทษหากพบผูกระทําการฝาฝน  เพ่ือ
ปองกันความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน  หรือการหาชองทางเพ่ือกระทําการทุจริต 
 3.2 นําประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีมีการวิเคราะหความเสี่ยงมาปรับปรุงแกไข  
เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาผลประโยชนทับซอนในองคกร 
 3.3 กําหนดใหมีมาตรการหลักเกณฑ  หรือแนวทางปฏิบัติ ท่ีเก่ียวของชัดเจนเพ่ิมมากข้ึนใน
รายละเอียดการปฏิบัติงานดานตางๆ โดยอาจกําหนดใหเปนขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางผูบริหาร
ทองถ่ินและหัวหนาทุกสํานัก/กอง  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององคกรในดานความโปรงใสและปลอดจากการทุจริต 
 

 

 


