
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------------------------------------------- 

1. ความเป็นมา  
 

1.1 การทุจริตในประเทศไทยมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น เห็นได้จากดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ในช่วงที่ผ่านมา ค่าคะแนนอยู่ในระดับต่่ากว่าครึ่งมาตลอดส่งผลถึง
ภาพลักษณ์และดัชนีความเชื่อมั่นต่อต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย  และจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕60–๒๕64) ได้ก่าหนดเป้าประสงค์หลักในการเพ่ิมระดับของค่า
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยสูงกว่าร้อยละ 50 และเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ดังกล่าว ส่านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่านักงาน ป.ป.ท.) ได้น่าเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) มาใช้ในการประเมินการด่าเนินงานของส่วนราชการ เพ่ือยกระดับความโปร่งใสซึ่งจะ
สนับสนุนให้ค่า CPI ของประเทศสูงขึ้น ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐยกระดับให้โปร่งใส
และต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด่าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ตลอดจน การให้ความรู้ตามคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

 

1.2 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ่านาจในต่าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท่าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวมและท่าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการและความเป็นธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท่าความผิดยังพบผู้กระท่าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น
จ่านวนมากจน น่าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest: COI) เป็น
ประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

 

1.3 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องที่มีความส่าคัญดังกล่าวข้างต้น ในเกณฑ์การประเมิน
ความโปร่งใสในการด่าเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จึงได้มีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร เกี่ยวกับการด่าเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based)ให้มีการด่าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือก่าหนดมาตรการส่าคัญในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้การแก้ไขปัญหาการกระท่าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส่าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยัง
น่าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้  มาก่าหนดเป็นคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนต่าบลเกียร์ 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.1 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 

ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร ซึ่งมีอ่านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต่าแหน่งหน้าที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ่ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด่ารง
ต่าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจ่ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ่านาจหน้าที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม  เนื่องจาก ยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิด
ขึ้นกับประเทศชาติ การกระท่าแบบนี้เป็นการกระท่าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท่าให้เกิดความเสียหายจาก การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   

 

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้  
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการด่าเนินงาน

ขององค์กร การก่าหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน 
2) ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่อง

งบประมาณการเงินที่ใช้ในการด่าเนินการโครงการนั้นๆ 
3) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน(Operational Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ  

ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ( Compliance Risk) หรือ (Event Risk) 
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ 
ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 

เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุมก่ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท่าให้
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส่าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมี
โอกาสก่อให้เกิดหรือน่าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ในครั้งนี้ ได้น่าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ มาด่าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถก่าหนดมาตรการแนว
ทางการป้องกันยับยั้งการทุจริตหรือ ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือก่าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท่าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส่าคัญและพบบ่อย
อีกด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ในการปฏิบัติราชการและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท่าให้ 

1. การปฏิบัติราชการตามอ่านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ 
ไม่เพียงพอ 

2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค่านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึด

มั่นในหลักธรรมาภิบาล  
 

4. การด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะท่าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ 

เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อ 

ผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 
2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การรับ – จ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดท่าบัญชีทางการเงิน  
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ 
- การก่าหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การก่าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
- การตรวจรับวัสด ุครุภัณฑ์ 
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 

 

3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ่านาจหน้าที่ท่าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท่าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
- เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน  
4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
(1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้ข้าราชการ อบต.เกียร์  รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ ให้กับ 

ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ เช่น 
- การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการและพนักงานจ้าง 
- เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
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- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี 
 

(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
- การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง 

อย่างสม่่าเสมอและต่อเนื่อง  
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

5. สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
องค์การบริหารส่วนต่าบลเกียร์ ก่าหนดพฤติกรรมที่น่าไปสู่การทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนี้ 
1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
3. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานบริหารทั่วไป ส่านักปลัดองค์การบริหารส่วนต่าบลเกียร์                                       . 
 

ที่ นธ 74901.1/             วันที่  8   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564                 . 
 

เร่ือง  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน                     .                                                                               
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลเกียร์ 
 

เรื่องเดิม   
 งานบริหารทั่วไป ส่านักปลัดองค์การบริหารส่วนต่าบลเกียร์ ได้จัดท่าการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือก่าหนดมาตรการส่าคัญ
เร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ปัญหาการกระท่าผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส่าคัญและพบบ่อย และยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส่าคัญเร่งด่วนหรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Besed) ในปีงบประมาณ 2564 นอกจากนี้ยังน่าความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก่าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนต่าบลเกียร์อีกด้วย และเป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด่าเนินของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Trasparrency Assessment:ITA) ของหน่วยงานภาครัฐที่
ก่าหนดให้ส่วนราชการจะต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

ข้อเท็จจริง 
งานบริหารทั่วไป ส่านักปลัดองค์การบริหารส่วนต่าบลเกียร์ ขอเรียนว่าได้จัดท่ารายงานการวิเคราะห์

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จสิ้น
แล้ว เห็นควรน่ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ดังกล่าว ก่าหนดมาตรการส่าคัญ และจัดท่าคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้  

  

ข้อเสนอ/พิจารณา  
1. เห็นควรน่าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประจ่างบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปด่าเนินการจัดท่าคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ่าปี 2564 

2. จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
 
-รับทราบ       นางสาวศรียา  เพ็ชรรัตน์ 
- ด่าเนินการจัดท่าคู่มือ พร้อมเผยแพร่           รองปลัด อบต.เกียร์ 
 
 
  
                
              
     นายจิรวัฒน์  ด่ารงกูล 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนต่าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
        นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลเกียร์ 



 



 


