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ส่วนที่ 1 

บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล 

 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์

ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลย

พินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ

ส่วนรวม และทำให้ประโยชน์หลักขององค์กรต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ

ผลประโยชน์การเงิน คุณภาพ การบริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ เป็นต้น 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 

โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือจัดทำมาตรการปฏิบัติงานของผู้บริหารพนักงาน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 

 2.2 ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลต่อการเกิดการทุจริตในเรื่อง

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 2.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ 

 2.4 เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 2.5 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และ

ประชาชนทั่วไป 

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ

ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจาการปฏิบัติงานที่อาจ

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายและ

พันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ที่

กำหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย

กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากร และสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมายขององค์กร
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 2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบภายในองค์กร กระบวนการ 

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ

ดำเนินโครงการ 

 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk :F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ

การเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ

เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่

สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การ

ควบคุม และการจัดทำรายงาน เพ่ือนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risl : C) เกี่ยงข้องกับการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ไม่ทันสมัย

หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่

ไม่ครอบคลุมการดำเนินการ 

 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ 

 1. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการ

เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 

การควบคุม กำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

 2. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือสภาพการ

แข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

 ผลประโยชน์ทับซ้อน  

 คำว่า Conflict of Interests มีการใช้คำภาษาไทยไว้หลายคำ เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง”หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยคำเหล่านี้ถือเป็น

รูปแบบหนึ่งของการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และ

ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม 

และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง 

ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ของรัฐ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่ของตนเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยก่อให้เกิด

ผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สิน

เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน ดังนี้ 
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 1. หาผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อำนาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ให้

บริษัทของตนเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทำงาน เป็นต้น 

 2. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับของกำนัลจาก

ร้านค้า เป็นต้น 

 3. ใช้อิทธิพล เป็นการใช้อำนาจหน้าที่หรือใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่ ข่มขู่เรียกรับผลประโยชน์ส่วน

ตน 

 4. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ของทางราชการ หรือวัสดุ

อุปกรณ์ของทางราชการ ในงานส่วนตัว 

 5. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัททำธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทำอยู่ เช่น เป็นช่างไฟฟ้า แต่

รับงานนอกจนไม่มีเวลาทำงานให้กับหน่วยงาน เป็นต้น 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่

เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทำให้เกิด

ความเสียหายจาการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี

สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมี

โอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มา

ดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The committee of sponsoring Organizations of the 

Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล

เจริญศิลป์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญ

ศิลป์ ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้การปฏิบัติ

ราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราขการโดยขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ

ขาดการยึดมันในหลักธรรมาภิบาลขาดความรับผิดชอบที่เพียงพอทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือ ทั้งนี้ยัง

สามารถกำหนดมาตรการ แนวทางการป้องกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบรวมถึงการกระทำผิดวินัยของ

เจ้าหน้าที่รัฐอีกด้วย 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ

ความเสียงต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ระดับ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้

กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงิ นที่

ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 
 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 
 

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผล

คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (impact) ของ

ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาสxผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)  

ระดับ ระดับความเสี่ยง ช่างคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)  9-14 คะแนน 
3 ความสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

  

  ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 

ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น ( impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถ

ยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่  

 

  

 

 

 ซึ่งจดัแบ่งเป็น 4 ระดบัสามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพืน้ท่ีเป็น 4 ส่วน ใชเ้กณฑใ์นการจดัแบ่งดงันี ้

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ ์

เส่ียงสงูมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ า้
หรือถ่ายโอนความเส่ียง 

สีแดง   

เส่ียงสงู (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีสม้   

ปานกลาง (Medium) 4-8 คะแนน ย อม รับ ค ว า ม เ ส่ี ย ง แ ต่ มี
มาตรการควบคมุความเส่ียง 

สีเหลือง 

ต ่า (Low) 1-3 คะแนน ยอมรบัความเส่ียง สีเขียว 

 

 

 

 

 

   ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณีต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตกุารณต์่าง ๆ 

                                        (likelihood)   x   (impact) 
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ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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2.การวิเคราะหค์วามเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดผลประโยชนท์ับซ้อนในหน่วยงาน  

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจริญศิลป์ มีการด าเนินการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชนท์บัซอ้น จากการวิเคราะหค์วามเส่ียงสามารถจ าแนกระดบัความเส่ียงออกเป็น 4 ระดบั สงูมาก สงู ปานกลาง 

และต ่า สรุปขอ้มลูการวแคราะหค์วามเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบตัิงานที่อาจเกิดผลประโยชนท์บัซอ้นขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลเจรญิลป์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดงันี ้

ประเด็น
ผลประโยชนท์ับ

ซ้อน 

ลักษณะของประเด็นการทับซ้อน โอ ก า ส
เกิดการ
ทุจริต 

ระดับของ
ผลกระทบ 

มาตรการ/กิจกรรมการป้องกัน
ความเสี่ยง 

การจดัซือ้จดัจา้ง หวัหนา้/เจา้หนา้ที่พสัด ุเลือกซือ้รา้น
ของตนเองหรือเป็นเครือญาติหรือ
รา้นที่ตนเองสนิทสนมคยุไดง้่ายหรือ
เพื่อจะให้ได้ของแถมเป็นการตอบ
แทนเป็นตน้ 

4 4 1.ปรับเปล่ียนหมุนเวียนรา้นค้าใน
การซือ้วสัด ุ

2.กรรมการตรวจรับพัสดุจะต้อง
เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือ
ตรวจนบัพสัดใุหค้รบถว้นถกูตอ้งก่อน
ลงลายมือชื่อในการตรวจรบัพสัดุ 

การจัด เก็บภาษี
อากรของ อบต.
เจรญิศิลป์ 

การเก็บรกัษาเงินค่าภาษีอากรของ 
อบต.เจริญศิลป์ เจา้หนา้ที่อาจจะน า
เงินค่าธรรมเนียมในการจดัเก็บภาษี
มาใชก้่อน โดยยงัไม่น าฝากธนาคาร 
 

2 3 -อ งค์ ก า รบ ริห า ร ส่ ว น ต า บ ล ได้
ให้บริการรับช าระภาษี โดยวิธีการ
ช า ร ะ ผ่ า น ธ น า ค า ร  Krungthai 

Corporate Online ผ่านระบบ QR 

Core ซึ่งประชาชนไม่ตอ้งเดินทางมา
ช าระค่าภาษีที่  อบต.และพนักงาน
จดัเก็บไม่ตอ้งรบัเงิน และน าเงินฝาก
ธนาคาร ลดความเส่ียงในการทจุรติ 

-แต่งตั้งผู้ตรวจสอบจ านวนเงินที่
จัดเก็บ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ ขอ้ 12  

การจดัท าหรือ
บรรจโุครงการ
พฒันาใน
แผนพฒันา
ทอ้งถิ่น 

มีการน าโครงการ/เลือกท าโครงการ
เฉพาะเพาะในพืน้ที่หมู่บา้นตนเอง 
หรือเครือญาติ  

2 3 -พิจารณาพืน้ท่ีที่ประสบปัญหาและมี
ความจ าเป็นอนัดบัแรก 

-แต่ งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
โครงการที่น ามาเขา้แผนพัฒนาให้มี
บุคคลที่มาจากทุกพื ้นที่  หรือจาก
หน่วยงานอื่นมารว่มเป็นกรรมการ 
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ประเด็น
ผลประโยชนท์ับ

ซ้อน 

ลักษณะของประเด็นการทับซ้อน โอ ก า ส
เกิดการ
ทุจริต 

ระดับของ
ผลกระทบ 

มาตรการ/กิจกรรมการป้องกัน
ความเสี่ยง 

การน าทรัพย์สิน
ของทางราชการ
มาใชส่้วนตวั 

ผูบ้รหิาร/พนกังานมีการน าทรพัยสิ์น
ของ  อบต .ม าใช้ เพื่ อป ระ โยชน์
ส่วนตวั เช่น น ารถยนตส่์วนกลางมา
ใชใ้นการท าธุระส่วนตวั หรือน าวสัดุ
อปุกรณไ์ปใชใ้นงานส่วนตวั 

3 2 - องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเจรญิ
ศิลป์ แจง้ก าชบับคุลากรในสงักดัให้
ถือปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าดว้ยการใชแ้ละรกัษา
รถยนตฯ์ลฯ  
-มีการจัดท าแบบใบอนุญาตการใช้
รถยนตส่์วนกลาง (แบบ3) และแบบ
รายงานการใชร้ถ (แบบ4)  

-หัวหน้าหน่วยงานได้ควบคุมและ
ติดตามการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่
อย่างเครง่ครดั 

-พนกังานขบัรถตอ้งบนัทึกรายการใช้
รถในสมุดบันทึกการใช้รถยนต ์โดย
อย่างนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดวนั เวลา 
สถานที่  ระยะทาง  และเลขไมล์
รถยนต ์

 

 


