
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 1. ความเป็นมา 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน            
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560  เพื่อการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540  
พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 ( พ.ศ.2560 -2564) ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม  คุณธรรม  
จริยธรรม  และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตว์สุจริต  ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
รวมถึ งค าสั่ งคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ที่  69/2557 ลงวันที่  18  มิถุนายน พ.ศ.2557                 
เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ได้มีค าสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ      
ของหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ  ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี
ที่พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 12 กันยายน  
2557  ข้อ 10  เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล   
   

  2.หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหา 

ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมายและหลักจริยธรรม  โดยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่สาธารระ  ขาดความเป็นอิสระ  ความเป็นกลาง  และความชอบธรรม  ส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ส่วนรวมประกอบกับท าให้ผลประโยชน์ของหน่วยงาน  องค์กร  สภาบัน  และสังคมต้องสูญเสียไป  โดยอาจอยู่
ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน  คุณภาพการให้บริการ  ความเป็นธรรมในสังคม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือกระท าโดยไม้รู้เป็นจ านวนมาก  
น าไปสู่การถูกกล่าวหารร้องเรียนหรือถูกลงโทษ  ดังนั้น  เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม  (Confict interest COI)  จึงเป็นประเด็นปัญหาทางการ
บริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบระดับรุนแรง  และยังสะท้อนปัญหา
การขาดหลักธรรมาภิบาลเป็นเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 
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  การวิเคราะห์ความเสี่ยง  หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นธรรมในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จ าท าให้เกิดความเสียหายจาก
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ผลปะโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง  สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ  พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ส่งผลกระทบต่อ
ส่วนรวม  ซึ่งอาจกระท าโดยรู้ตัวหรือโดยไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา  และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่
ที่ตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น  หมายความร่วมถึงผลประโยชน์ส่วนรวมอ่ืนๆที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย  
อาทิ  การแต่งตั้งพรรคพวกให้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานหรือตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
ประโยชน์สาธารณะโดยมิชอบ  ส่งผลเสียต่อส่วนรวม 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย  และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดเหตุ โอกาส ที่จะท าให้
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต  กล่าวคือ  ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวะขัดกันของผลประโยชน์มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมาก
เท่านั้น 

  3.การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict       
of Interrast) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด 

ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาส  และผลกระทบของความเสี่ยง  ด าเนินการวิเคราะห์  และ
จัดล าดับความเสี่ยงโดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ
ระดับความเสี่ยง  ทั้งนี้  ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลในเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุตัวเลข
หรือจ านวนเงินที่ขัดเจนได้ 
  การวิ เคราะห์ความเสี่ ยง เกี่ ยวกับการปฏิบัติ งานที่ อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน                
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 พบว่ามีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน       
ที่จ าเป็นต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้ 
ล าดับ ความเสี่ยง แนวทางจัดการ การบริหารจัดการ 

1 -ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการใช้อ านาจหน้าที่ในความ
รับผิดชอบไม่ทราบว่ามีกฎ ระเบียบ  
กฎหมาย  ห้ามไว้ อย่างชัดเจนว่าเป็น
กรณีผลประโยชน์ทับซ้อน 

-ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจด้วยกฎหมาย  
กฎ ระเบียบ  เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน 

-จัดท าคู่มือ  แนวทางปฏิบัติงาน 
ให้แก่เจ้าหน้าที่  เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

-จัดท าคู่มือประโยชน์ทับซ้อน 

-ปรับปรุงคูม่ือผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้มีความรวบรัด  และ
เข้าใจง่าย  พร้อมเผลแพร่แก่
บุคคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนาทุก
ช่องทาง 
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ล าดับ ความเสี่ยง แนวทางจัดการ การบริหารจัดการ 

2 -การเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้อ านาจยังถูกจ ากัด 

-เปิดโอกาสให้ประชาชนบุคลากร
ภาย ใน   ได้ มี ส่ ว น ร่ ว ม ในกา ร
ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละ
ลมใหม่พัฒนา 

-เปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างโครงการ  กิจกรรม
ที่ด าเนินการ 

3 -การรณรงค์ด้านการปราบปรามทุจริต
ไมไ่ด้รับความร่วมมือเท่าที่ควร 

-ส่งเสริมให้มีการบริหารราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

-จัดกิจกรรมรณรงค์ให้บุคคลากร
ภายในแสดงพลังต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

4 -การขาดจิตส านึกร่วมในการเสริมสร้าง
สังคมแห่งคุณธรรม 

-ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยม  
แ ล ะ จิ ต ส า นึ ก ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม  
จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

-จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้
เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์       
ทับซ้อน ธรรมาภิบาล 

5 -สังคมยังยึดติดกับกระแสบริโภคนิยมให้
คุณค่ ากับความรวยและคนมีอ านาจ
อิทธิพล 

-สร้างเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

-ระดมความร่วมมือจากบุคลากร
ทุกระดับสร้างกระแสสังคมที่ไม่
ทนต่อการคอรัปชั่นผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ 

 

  3.1  การบริหารจัดการ  ตามหลัก 4  ประการส าหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
ประกอบด้วย 

  1) ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ  เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภาย ในกรอบกฎหมาย           
และนโยบาย ตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง 

  2) สนับสนุนความโปร่งใส  และพร้อมรับผิดชอบ  ก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน     
และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ  รวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ 

  3) ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล  และปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่าง   เจ้าหน้าที่ต้องระบุ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติ  และจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุดโดยฝ่ายบริหาร
ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกัน  พร้อมก าหนดนโยบาย 

  4) สร้างวัฒนธรรมองค์กร  ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน 

  3.2  แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  7  ขั้นตอน  ประกอบด้วย 

  1)  ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร  กลุ่มภารกิจ  กลุ่มงาน   
  2) พัฒนานโยบาย  และกลยุทธ์การจัดการปัญหา 

  3) ให้ความรู้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  รวมถึงคณะผู้บริหาร 

  4) ผู้บริหาร  และผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ี 
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  5) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้รับบริการ  ผู้สนับสนุนหน่วยงาน  และประชาชนทราบถึง
ความมุ่งม่ันในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

  6) บังคับใช้นโยบายที่ก าหนด 

  7) มีการทบทวนมาตรการ  นโยบาย  ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ 

  3.3 แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

  1) ปรับปรุงนโยบาย  มาตรการ  ให้รัดกุม  ชัดเจน  ลดโอกาสที่จะใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์
ส่วนตน 

  2) ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยใช้วิธีสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพ่ือป้องกันการ
รวมกลุ่ม 
  3) ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์
สูง 

  4) ควรมีการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการ  บุคลากรในหน่วยงานเป็นครั้งคราว 

  5) ท าการส ารวจทัศนคติของประชาชน  และผู้มารับบริการ  เพ่ือประเมินผลการท างาน  
และการคอร์รัปชั่น 
 


