
การวเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกับการปฏบิตัิงานที่อาจเกิดผลประโยชนท์บัซอ้น 
ประจ าปงีบประมาณ 256๔ 

1. ความเป็นมา 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.256๔ เพ่ือให้การปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พ.ศ.2557  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564)  ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและ
ความชื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  รวมถึงค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 69/2557 ลงวันที่  18 มิถุนายน  
2557  เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้มีค าสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของรัฐ   โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ  ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติ  แห่งชาติ  เมื่อวันที่  12 กันยายน  2557  ข้อ 10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
มาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตส านึกป้องกัน ปราบปราม  เครือข่าย)  

2. หลักการและเหตุผล 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล

โดยละเมิดต่อกฎหมายและหลักจริยธรรม โดยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการ
ตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความอิสระ ความเป็น
กลาง และความชอบธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรามประกอบกับท าให้ผลประโยชน์ของหน่วยงาน  องค์กร  
สถาบัน  และสังคมต้องสูญเสียไป  โดยอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน  คูณภาพการให้บริการ  ความเป็นธรรม
ในสังคม ฯลฯ อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือกระท าโดยไม่รู้
เป็นจ านวนมาก น าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนหรือถูกลงโทษ  ดังนั้น  เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI)  จึงเป็นประเด็นปัญหาทางการ
บริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบระดับรุนแรง  และยังสะท้อนปัญหาการขาด
หลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง  หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุม
กระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง  สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ  พนักงาน
บริษัทหรือผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติงานมนต าแหน่งหน้าที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม  ซึ่งอาจกระท าโดยไม่รู้ตัวทั้ง
เจตนาและไม่เจตนา  และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ที่ตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น  หมายความร่วมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ  ที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกให้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานหรือตัดสินใจ
ให้ญาติพ่ีน้องเข้ามามีส่วนร่วมในประโยชน์สาธารณะโดยมิชอบ  ส่งผลเสียต่อส่วนรวม 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบใน
การบริหารปัจจัย  และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดเหตุ  โอกาส  ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญ  อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต  กล่าวคือ  ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ขัดกันผลประโยชน์
มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่าใด 
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3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment For ConFlict of Interest)  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง
ต่างๆ เพื่อประเมินโอกาส  และผลกระทบของความเสี่ยง  ด าเนินการวิเคราะห์  และจัดล าดับความเสี่ยง  โดยก าหนด
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้แก่  ระดับที่จะเกิดโอกาสความ
เสี่ยง (Likelthood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง  ทั้งนี้  ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ
เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ 
พบว่ามีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่จ าเป็นต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดังนี้ 

ล าดับ ความเสีย่ง แนวทางจัดการ การบรหิารจดัการ 

1 -ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้อ านาจหน้าที่
ในความรับผิดชอบ ไม่ทราบว่ามีกฎ 
ระเบียบ กฎหมาย ห้ามไว้อย่าง
ชัดเจนว่าเป็นกรณีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

-ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพ่ือสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย 

 กฎระเบียบ เรื่องผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

-จัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติให้แก่ 

เจ้าหน้าทีเ่พ่ือป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

-จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

-ปรับปรุงคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้มีความรวบรัดและ 

เข้าใจง่ายพร้อมเผยแพร่แก่
บุคลากรใน อบต.บ้านไร่ ทุก
ช่องทาง 

2 -การเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจ 

สอบการใช้อ านาจยังถูกจ ากัด 

-เปิดโอกาสให้ประชาชนบุคลากร 

ภายใน ได้มีส่วนร่วมในการตรวจ 

สอบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ 
อบต.บ้านไร่ 

-เปิดโอกาสให้เป็นคณะกรรม 

การตรวจการจ้าง โครงการ
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

3 -การรณรงค์ด้านการปราบปราม
ทุจริตไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ 
ควร 

-ส่งเสริมให้การบริหารราชการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

-จัดกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากร
ภายในแสดงพลังต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

4 -การขาดจิตส านึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม 

-ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยม 
และจิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

-จัดโครงการสัมมนาให้ความ 

รู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ 
ทับซ้อน ธรรมาภิบาลแก่
บุคลากร อบต.บ้านไร่ 

5 -สังคมยังยึดติดกับกระแสบริโภค
นิยมให้คุณค่ากับความรวยและคมมี
อ านาจอิทธิพล 

-สร้างเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต 

-ระดมความร่วมมือจากบุคลากร
ทุกระดับสร้างกระแส 

สังคมท่ีไม่ทนต่อการคอร์รัปชั่น 

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
3.1 การบรกิารกิจการตามหลัก 4 ประการส าหรบัการจดัการผลประโยชนท์บัซอ้น ประกอบดว้ย 

 1.ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบกฎหมาย และนโยบาย ตามขอบเขต
หน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนตามแทรกแซง 

 2.สนับสนุนความโปร่งใส และพร้อมรับผิด : ก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ 
รวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ 

 3.ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล  และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : เจ้าหน้าที่ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การปฏิบัติ และจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุดโดยฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสร้างระบบ
ป้องกัน พร้อมก าหนดนโยบาย 
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 4.สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มี
ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน 

3.2 แนวทางการจดัการผลประโยชนท์บัซอ้น 7 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย 

 1. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดที่อาจเกิดข้ึนในองค์กร  กลุ่มภารกิจ  กลุ่มงาน งาน 

 2. พัฒนานโยบาย และกลยุทธ์การจัดการปัญหา 

 3. ให้ความรู้แก่บุคลากร อบต.บ้านไร่ รวมถึงคณะผู้บริหาร 

 4. ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 5. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนหน่วยงาน และประชาชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 6. บังคับใช้นโยบายที่ก าหนด 

 7. มีการทบทวนมาตรการ นโยบาย ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ 

3.3 แนวทางการป้องกนัการเกิดผลประโยชนท์บัซอ้น 

 1. ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อ านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

 2. คอยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบในกรณีที่มีเหตุการณ์
เกิดข้ึนอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด และการใช้สายสืบภายใน 

 3. ลดโอกาสเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อป้องกันการรวมกลุ่มหรือ syndicate 

 4. ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง 

 5. มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ท าหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษ  และควรตรวจสอบพฤติกรรมร่ ารวย
ผิดปกติ 
 6. ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสูง 

 7. ควรมีการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการ  บุคลากร  ในหน่วยงานเป็นครั้งคราว 

 8. ท าการส ารวจทัศนคติของประชาชน  และผู้มารับบริการ เพ่ือประเมินผลการท างาน และการคอร์รัปชั่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


