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บทท่ี ๑ 
บทนํา 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 
 ความเสี่ยง (Risk) คือ การวัดความสามารถ  ที่จะดําเนินการให วัตถุประสงคของงานประสบ
ความสําเร็จ  ภายใตการตัดสินใจ  งบประมาณ  กําหนดเวลา  และขอจํากัดดานเทคนิคท่ีเผชิญอยู ความเสี่ยง
จึงอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไมแนนอน และความจํากัดของทรัพยากร การจัดการความ
เสี่ยงหรือ การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ การจัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการในการ
ระบุ วิเคราะห (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment)  ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่
สัมพันธกับกิจกรรม  หนาท่ีลุกระบวนการทํางาน เพ่ือใหองคกรลดความเสียหานจากความเสี่ยงมากที่สุดอัน
เนื่องมาจากภัยที่องคกรตองเผชิญในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกวา  อุบัติภัย(Accident) 
 ผลประโยชนทับซอน  หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนทับซอนและผลประโยชน  สวนรวม 
หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณหรือการกระทําที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ 
พนักงาน บริษัท หรือผูบริการมีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติ หนาที่ใน
ตําแหนงหนาท่ีที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม กลาวคือ การท่ีเจาหนาท่ี
ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงของตนอันกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือพวกพองมากกวา
ประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทําดังกลาวเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาและไมเจตนา ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย จนกระทั่งกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่ไมเห็นวาเปนความผิด ตัวอยางการกระทําดังกลาวมีใหพบ
เห็นไดมากในสังคม สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดประโยชนสวนตนเปนหลัก
ไดสงผลเสียหายใหเกิดขึ้นกับประเทศชาติกอใหเกิดการกระทําท่ีผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจาหนาท่ี
ของรัฐที่ตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ แตทําหนาที่ตัดสินใจหรทอปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนสวน
ตนหรือพวกพองเปนหลัก 
 การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปน
ระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมีสถานการณหรือ
สภาวการณของการขัดกันของประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมมากเทาใด ก็ย่ิงมีโอกาสกอใหเกิดหรือ
นําไปสูการทุจรติมากเทานั้น 
 องคการบริหารสวนตําบลนาบัว ไดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานอันอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน  โดยวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากโครงการ  กิจกรรม หรือการ
ดําเนินงานจากแผนบริหารความเสี่ยงองคการบริหารสวนตําบลนาบัว พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อนํามาวิเคราะห        
หาสาเหตุ หรอืปจจัยของความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชนทับซอนในการดําเนินงาน 

๑.๒ วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีไมให เกิดการแสวงหา
ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย 
 ๒. เพ่ือสรางความนาเชื่อถือในการบริหารราชการใหกับองคการบริหารสวนตําบลนาบัว 
 ๓. เพ่ือแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาบัว 



 

บทท่ี ๒ 
การวิเคราะหความเส่ียง  ดานผลประโยชนทับซอน 

๒.๑  การวิเคราะหความเสี่ยง ดานผลประโยชนทับซอน 
 การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยง เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น และดําเนินการวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยงโดย
กําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเส่ียงดานประโยชนทับซอน  ไดแก ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ และระดับความเสี่ยงโดยกําหนดเกณฑในเชิง
คุณภาพ เนื่องจากขอมูลเปนเชิงพรรณนาที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจํานวนเงนิได 

เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
ระดับ โอกาส คําอธิบาย 

๑ นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนนอยมาก 
๒ นอย มีโอกาสเกิดขึ้นนอย 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง 
๔ มาก มีโอกาสเกิดข้ึนมาก 
๕ มากที่สุด มีโอกาสเกิดข้ึนมากท่ีสุด 

เกณฑระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่สงผลตอบุคคลากร 
ระดับ โอกาส คําอธิบาย 

๑ นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงาน 
๒ นอย ไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยคร้ัง 
๓ ปานกลาง บรรยากาศการปฏิบัติงานไมเหมาะสม 
๔ มาก ลงโทษทางวินัยไมรายแรง 
๕ มากที่สุด ลงโทษทางวินัยอยางรายแรง 

 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความสําคัญในการบรหิารความเสี่ยง  โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว ๔ ระดับ ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ระดับความเสี่ยง ชวงคะแนน เขตสี มาตรการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงต่ํา ๑-๓ คะแนน เขียว ยอมรับความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงปาน
กลาง 

๔-๙ คะแนน เหลือง ยอมรับความเสี่ยงแตควรมีมาตรการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงสงู ๑๐-๑๖ คะแนน สม ตองมีมาตรกาควบคุมความเสี่ยง ใหอยูในระดับ
ที่ยอมรับได 

ระดับความเสี่ยงสงูมาก ๑๗-๒๕ คะแนน แดง ตองมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยง
โดยการ หยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม 



 

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

๒.๒  ตารางการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน (Risk Assessment Plan for Conflict 
of Interest)  

ประเด็นผลประโยชน
ทบัซอน 

มีการทับซอนอยางไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/๕) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-๕) 

มาตรการปองกันความเสี่ยง
ผลประโยชนทบัซอน 

(๑)การจัดซื้อจัดจาง หัวหนา/จนท.พัสดุเลือกซ้ือรานท่ีตนเอง
สนิทหรือเปนญาติหรอืรานท่ีตนเองคุย
ไดงาย 

๔ ๕ - ปรับเปลี่ยนรานคาในการจัดซ้ือ
วัสด ุ
- เขมงวดในการตรวจรับพัสดุหรือ
การจาง 

(๒)การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบุคคลท่ีเปนเครอืญาติหรือ
บุคคลท่ีตนเองไดรับผลประโยชนเขา
ทํางาน 

๔ ๕ - มี ก ารป ระก าศ รับ ส มั ค รแล ะ
ดําเนินการคัดเลือกอยางโปรงใสและ
ตรวจสอบได 

(๓)การนําทรัพยสิน
ของราชการมาใชใน
เร่ืองสวนตัว 

เชนการใชอุปกรณสาํนักงานตางๆ รถ 
ไฟฟา ฯลฯ 

๔ ๕ - มีการทําทะเบียนควบคุมการใช
งานและการเบิกจายอยางเครงครดั              

(๔)การลงชื่อ เขา-ออก 
เวลาปฏิบัติหนาท่ี 

การลงเวลาไมตรงตามความเปนจรงิ ๕ ๓ - ใชระบบสแกนลายนิ้วมือ 
- มีสมุดขออนุญาตไปพื้นท่ีอ่ืน 

(๕)การลงพื้นท่ี
ตรวจสอบขอเท็จจรงิ
(Case) 
-การใชรถ 
-การใชคน 

การใชจัดสรรทรพัยากรนําไปใชมากเกิน
ความจําเปนในแตละภารกิจ เชนนํ้ามัน
มากเกินความเกินความจําเปน 

๔ ๔ - มีการบันทึกการใชตางๆ 
- มีการรายงานทุกคร้ัง 
- สรางจิตสํานึก คุณธรรม จรยิธรรม 
- ใชงานตามความเปนจริง 

(๖)การจัดประชุม ดู
งาน สัมมนา ตางๆ 

ผูรับผิดชอบโครงการมีสัมพันธท่ีใกลชิด
กับเจาของกิจการหรือผูมีสวนเก่ียวของ
กับสถานท่ี 

๓ ๒ - สถาน ท่ี  มี ค วามเหมาะสม กับ
งบประมาณ 
- วิทยาการมีความรูความเหมาะสม
กับงานหรือโครงการน้ันๆ 

(๗)การออกใบอนุญาต
หรือการรับรองสิทธ 

หัวหนาหนวยงาน เจาหนาท่ีมีญาติหรือ
คนรูจักท่ีมาย่ืนขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตน้ันๆ 

๔ ๔ - ผูปฏิบัติตองทําตามกฎระเบียบโดย
มีความเปนกลาง 

๕ 



 

๒.๔  การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

จากการจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ท่ีไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับ
ความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน สามารถสรุปวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับ
ความสําคัญของความเสี่ยงดานผลประโยชนทบัซอนได  ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน ลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
(๑) การจัดซื้อจัดจาง ลําดับ ๑ (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๒๐ คะแนน) 
(๒) การบริหารงานบุคคล ลําดับ ๑ (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๒๐ คะแนน) 

(๓) การนําทรัพยสินของราชการมาใชในเร่ือง
สวนตัว 

ลาํดับ ๑ (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๒๐ คะแนน) 

(๔) การลงพื้นท่ีตรวจสอบขอเท็จจริง(Case)  
- การใชรถ 
- การใชคน 

ลาํดับ ๒ (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๖ คะแนน) 

(๕) การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธ์ิ ลําดับ ๒ (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๖ คะแนน) 
(๖) การลงชื่อเขา-ออก เวลาปฏิบัติหนาที่ ลาํดับ ๓ (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๕ คะแนน) 
(๗) การจัดประชุม ดูงาน สัมมนาตางๆ ลําดับ ๔ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 6 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 



 
 

 
บทที่ 3  

ผลการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
  
3.1  ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ๑.   บุคลากรเกิดความตระหนกัถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบงานหรือการปฏิบัติงานโดยไมตั้งใจ 
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานใหถูกตองยิ่งขึ้น  

๒. หน่วยงานที่พบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือมีการ 
กำหนดมาตรการ หรือแนวทางปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนในหน่วยงาน 
  ๓. เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้สำหรับการบริหารและการปฏิบัติงานเพ่ือลดปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่นและเพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพและมั่งสู่
องค์กรปลอดจากการทุจริต  

3.2   ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1. การวิเคราะห์ปัญหายังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดข้ึนในหน่วยงาน  ทำให้บางกิจกรรมยัง
มีความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภายใต้กิจกรรม 
          2. การพบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนยังใช้ระยะเวลาในการดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขท่ีล่าช้า ทำให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังคงมีการปฏิบัติงานตามแบบวิธีเดิม  

3. หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญ หรือยังมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่จะส่งผลต่อบุคลากร หรือ
องค์กรจึงเกิดการเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางท่ีถูกต้อง  

3.3  แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
 1.1เร่งดำเนินการจัดอบรมหรือสัมมนาเพ่ือให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์               

การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบการศึกษา  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระทำ
การฝ่าฝืนเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการหาช่องทางเพ่ือกระทำการทุจริต  

 2.  นำประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีกี่วิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุง
แก้ไขคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 
โดยเพ่ิมเติมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และวิธีเบิกจ่ายค่าตอบแทน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของคู่มือและครอบคลุมเนื้อหาที่เก่ียวข้องมากขึ้น  
 3. กำหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น ในรายละเอียด
การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆรวมถึงบรรจุให้เป็นหัวข้อในการกำหนดมาตรฐานความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององค์กรในด้านความโปร่งใสและ
ปลอดจากการทุจริต  
  

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 
 พ.ศ.2563 


