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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ความเสี่ยง (Risk) คือ การวัดความสามารถที่จะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบ
ความส าเร็จ ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และข้อจ ากัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ ความเสี่ยงจึง
อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนและความจ ากัดของทรัพยากร  การจัดการความเสี่ยง
หรือการบริหารความเสี่ยง (Risk managment) คือ การจัดการความเสี่ยงทั้งในกระบวนการในการระบุ  
วิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ
กิจกรรม หน้าที่และกระบวนการท างาน เพ่ือให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากท่ีสุด อันเนื่องมาจาก
ภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือเรียกว่า อุบัติภัย (Accident)  

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานหรือผู้ให้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ 
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวก
พ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา 
ในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระท า
ดังกล่าว มีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม  เนื่องจากการยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติก่อให้เกิดการกระท าที่ผิดจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ  แต่ท าหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติ 
หน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเปิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต  กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  

เทศบาลต าบลท่าข้าม อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากโครงการ 
กิจกรรม หรือการด าเนินงานจากแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ หรือปัจจัยของความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการด าเนินงาน 

 
 

หน้าที่ 1  
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1.2 วัตถุประสงค์  

 

1. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่  ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  

2. เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารราชการให้กับเทศบาลต าบลท่าข้าม  
3. เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลท่าข้าม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าท่ี 2 
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บทท่ี 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

 
2.1 รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  

 ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้
หลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่เฉพาะในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้
อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จ าแนก
รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ คือ 

 1) การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) เช่น การรับของขวัญจากบริษัทธุรกิจ 
บริษัทขายยาหรืออุปกรณ์การแพทย์สนับสนุนค่าเดินทางให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไปประชุมเรื่องอาหารและยา
ที่ต่างประเทศ หรือหน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน หรือ
แม้กระทั่งในการใช้งบประมาณของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือประโยชน์อ่ืนตอบแทน 
เป็นต้น 

 2) การท าธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง
สถานการณ์ท่ีผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด ตัวอย่างเช่น การใช้
ต าแหน่งหน้าที่ท าให้หน่วยงานท าสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเป็นที่ปรึกษา 
หรือซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้างส านักงาน สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง เช่น เป็นทั้งผู้ซื้อและ
ผู้ขายในเวลาเดียวกัน 

 3) การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ  (Post-
employment) หมายถึง การที่บุคคลลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนิน
ธุรกิจประเภทเดียวกัน เช่น ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและยา ลาออกจากงานราชการและไป
ท างานในบริษัทผลิตหรือขายยา หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคมหลังเกษียณออกไปทางานเป็นผู้บริหารของ
บริษัทธุรกิจสื่อสาร 

 4) การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลาย
ลักษณะ เช่น ผู้ดารงต าแหน่งสาธารณะตั้งบริษัทดาเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การ
สาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือ
ว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู่ หรือในกรณีที่
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ก็รับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ทาบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูก
ตรวจสอบ 

 5) การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ ผู้ด ารงต าแหน่ง
สาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่ามีการตัดถนนผ่านบริเวณใด 
ก็จะเข้าไปซื้อที่ดินนั้นในนามของภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อขายที่ดินเพ่ือท าโครงการของรัฐก็จะเข้าไปซื้อ
ที่ดินนั้นเพื่อเก็งก าไรและขายให้กับรัฐในราคาท่ีสูงขึ้น  

 
 

หน้าท่ี 3 
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 6) การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว  (Using your employer’s 

property for private advantage) เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์
ราชการไปใช้ในงานส่วนตัว  

7) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง (Pork - barreling) 
เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพ่ือ    
หาเสียง  

 
เมื่อพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน

บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” ท าให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นอีก 2 กรณ ีคือ  
1) การใช้ต าแหน่งหน้าแสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะ

เรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อ านาจหน้าที่ท าให้หน่วยงานของตน
เข้าท าสัญญากับบริษัทของพ่ีน้องของตน  

2) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยง านของรัฐอ่ืน 
(Influence) เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ข่มขู่
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดท าการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน  

 ดังนั้น จึงสามารถสรุปรูปแบบของการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) เป็น 9 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) 
2. การท าธุรกิจกับตนเอง (Self – dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) 
3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post – 

employment) 
4. การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) 
5. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) 
6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s 

property for private advantage) 
7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง (Pork – barreling) 
8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) 
9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ (Influence) 
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บทท่ี 3 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 
3.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  

 

เทศบาลต าบลท่าข้าม ด าเนินการโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน  COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นการวิเคราะห์ระดับความ
เสี่ยงที่จะเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน โดย
ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพ่ือจัดลาดับความเสี่ยง และออกแบบแนวทางการ
จัดการความเสี่ยงต่อไป  
 
 
3.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO  
   

การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ซึ่ง
ครอบคลุมแนวทางการก าหนดนโยบายการบริหารงาน การด าเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ในการก าหนดกรอบบริหารความเสี่ยง 

ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงาน
บุคลากร กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น  สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบเป็น
พ้ืนฐานส าคัญในการก าหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

2) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
องค์กรต้องพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับกล

ยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจน 
และเหมาะสม 

3) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) 
เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

ภายในและภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ 
ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ทั้งนี้เพ่ือท าความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้น เพ่ือให้
ผู้บริหารสามารถพิจารณาก าหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็น   
อย่างดี 
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4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินความเสี่ยงเป็นการจ าแนกและพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ 

โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงได้
ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร 

5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
เป็นการด าเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงขององค์กร และประเมิน

ความส าคัญของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องน าความเสี่ยงไปด าเนินการตอบสนองด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือลด
ความสูญเสียหรือโอกาสที่จะเกิดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่กระท าเพ่ือลดความเสี่ยง และท าให้การด าเนินงาน

บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร  เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยง
นั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพ้ืนฐาน

ส าคัญที่จะน าไปพิจารณาด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กร
ก าหนด 

8) การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
องค์กรจะต้องมีการติดตามผล  เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินการว่ามีความเหมาะสมและ

สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี ้

1. ก าหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง  
2. ประเมินความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ ตามตารางคะแนน โดยก าหนดระดับที่เหมาะสมกับ

ประเด็นความเสี่ยงนั้น ๆ 5 ระดับ เพื่อให้ทราบถึงความรุนแรงและความส าคัญโดยพิจารณาจาก  
 2.1 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด  
 2.2 ผลกระทบของความเสี่ยง หากเหตุการณ์นั้น ๆ จะก่อให้เกิดความเสียหายในระดับใด 

 
ตารางท่ี 1 เกณฑ์ก าหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง  
 

ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 
5 มากที่สุด มีโอกาสเกิดขึ้นมากท่ีสุด 
4 มาก มีโอกาสเกิดขึ้นมาก 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 
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ตารางท่ี 2 เกณฑ์ก าหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
 

ระดับ  ความรุนแรง  ค าอธิบาย  
5 สูงมาก ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  
4 สูง ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง บรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม  
2 น้อย ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน  
5 สูงมาก ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง  

    
 
 

   3. การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งจะบ่งบอกถึงระดับความส าคัญในการ
บริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3 แสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15 - 25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9 - 14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4 - 8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1 - 3 คะแนน 
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ตารางท่ี 4 การแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน  

 
    (4 Quadrant) ในการแบ่ง  

ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

มาตรการควบคุม 

เสี่ยงระดับสูงมาก 
(Extreme Risk : E) 

15 - 25 คะแนน แดง ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการ 
หยุด ยกเลิกเปลี่ยนแปลงกิจกรรม  

เสี่ยงระดับสูง  
(High Risk : H) 

9 - 14 คะแนน ส้ม ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

เสี่ยงระดับปานกลาง 
(Moderate Risk : M) 

4 - 8 คะแนน เหลือง ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมี
มาตรการควบคุม  

เสี่ยงระดับต่ า 
(Low Risk : L) 

1 - 3 คะแนน เขียว ยอมรับความเสี่ยง  

 
 

ตารางที่ 5 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

คว
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4 4 8 12 16 20 
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2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
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3.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม   

 

เทศบาลต าบลท่าข้าม ได้ศึกษาถึงปัญหาและแนวโน้มโอกาสในการเกิดการขัดกัน ระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ที่พบว่า มีความความเสี่ยงในการเกิดการขัดกัน ระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม การประเมินความเสี่ยง สรุปไดด้ังนี้ 
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
1. การระบุความเสี่ยง 
 ระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known Factor Unknown Factor 
การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว  
- น ารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจาก
งานของ เทศบาล บ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ ามันด้วย
ตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและท าการเบิกเกินกว่า
ความเปน็จริง 

  

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน  
- การรับของขวัญจากบุคคล อ่ืน  เ พ่ือช่ วยให้บุ คคลนั้ น ได้
ผลประโยชน์จากองค์กร 

  

การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)  
- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่าง
เต็มที่ แต่ เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 

  

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
- การจัดหาพัสดุไม่ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ เนื่องจากไม่มี
ความเข้าใจในการก าหนดขอบเขตงาน จึงเกิดความผิดพลาด 
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ระหว่างผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่พัสดุ จึง
อาจท าให้เกิดความไม่คุ้มค่าและไม่ตรงวัตถุประสงค์การใช้งาน 
- เจ้าหน้าที่พัสดุตามระเบียบพัสดุฯ ไม่ได้ด าเนินการด้วยตนเอง 
ท าให้ได้พัสดุไม่ตรงตามความต้องการ 
- เอกสารประกอบสัญญาไม่มีความชัดเจน 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : Known Factor – ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้ าสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว  
      Unknown Factor - ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจาก
การพยากรณ ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
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2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น  
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า  
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน  
ตามปกติควบคุมดูแลได้  
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมี
หลาย ขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ  
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถ 
ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว  
- น ารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตน
นอกเหนือจากงานของ เทศบาล บ่อยครั้ง ซึ่งต้อง
รับผิดชอบจ่ายค่าน้ ามันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่า
น้ ามันเชื้อเพลิงและท าการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง 

 
 
 

   

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) 
หรือสินบน  
- การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืน เพ่ือช่วยให้บุคคลนั้นได้
ผลประโยชน์จากองค์กร 

 
 
 
 

   

การท างานพิเศษ (Outside employment or 
moonlighting)  
- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาล
อย่างเต็มที่ แต่ เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ ที่อยู่
นอกเหนืออ านาจหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 

 
 
 
 

   

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
- การจัดหาพัสดุไม่ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ 
เนื่องจากไม่มีความเข้าใจในการก าหนดขอบเขตงาน จึง
เกิดความผิดพลาด ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ระหว่าง
ผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่พัสดุ จึงอาจท าให้เกิดความไม่
คุ้มค่าและไม่ตรงวัตถุประสงค์การใช้งาน 
- เจ้าหน้าที่พัสดุตามระเบียบพัสดุฯ ไม่ได้ด าเนินการด้วย
ตนเอง ท าให้ได้พัสดุไม่ตรงตามความต้องการ 
- เอกสารประกอบสัญญาไม่มีความชัดเจน 
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3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  
ค่าความเสี่ยงรวม คิดจากระดับ ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้  
 
3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ (MUST) หมายถึง มีความ
จ าเป็นสูงของ การเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าท่ี
อยู่ใน ระดับ 3 หรือ 2  

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ (SHOULD) หมายถึง มีความจ าเป็น
ต่ าในการเฝ้า ระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ 1 

 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอน
หลัก 

MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
- การจัดหาพัสดุไม่ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ 
เนื่องจากไม่มีความเข้าใจในการก าหนดขอบเขต
งาน จึงเกิดความผิดพลาด ความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน ระหว่างผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่พัสดุ 
จึงอาจท าให้เกิดความไม่คุ้มค่าและไม่ตรง
วัตถุประสงค์การใช้งาน 

 
2 
 
 
 

  

 

 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders 

รวมถึงหน่วยงาน ก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด 

รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติ งานนั้นผลกระทบต่อผู้ ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 

Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3  
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 

หรือกระทบ ด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
- การจัดหาพัสดุไม่ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ เนื่องจากไม่มีความเข้าใจในการ
ก าหนดขอบเขตงาน จึงเกิดความผิดพลาด ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ระหว่าง
ผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่พัสดุ จึงอาจท าให้เกิดความไม่คุ้มค่าและไม่ตรงวัตถุประสงค์
การใช้งาน 

 
2 
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สรุปตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความ
จ าเป็นของ
การเฝ้าระวัง 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
ความจ าเป็น x 
ความรุนแรง 

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
- การจัดหาพัสดุไม่ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ 
เนื่องจากไม่มีความเข้าใจในการก าหนดขอบเขตงาน จึง
เกิดความผิดพลาด ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ระหว่าง
ผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่พัสดุ จึงอาจท าให้เกิดความไม่
คุ้มค่าและไม่ตรงวัตถุประสงค์การใช้งาน 

 
2 
 
 
 

 

 
2 
 
 
 

 

 
4 
 
 
 

 
 

Risk  Matrix 
 

ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
ความรุนแรงของผลกระทบ 

1 2 3 

1    
 
ระดับสูงมาก ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง 

ระดับสูง   ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง ใช้กระบวนการควบคุมภายใน  

ระดับต่ า   ใช้กระบวนการควบคุมภายใน   
 

 ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต 
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4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง  
 เกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทาง การเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กร แต ่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบ ผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  
- การจัดหาพัสดุไม่ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ 
เนื่องจากไม่มีความเข้าใจในการก าหนดขอบเขต
งาน จึงเกิดความผิดพลาด ความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน ระหว่างผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่พัสดุ 
จึงอาจท าให้เกิดความไม่คุ้มค่าและไม่ตรง
วัตถุประสงค์การใช้งาน 

 
พอใช้ 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5. แผนบริหารความเสี่ยง 

เทศบาลต าบลท่าข้าม ได้ก าหนดมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 2563 จ านวน  7  มาตรการ ได้แก่  

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  
5. มาตรการป้องกันการรับสินบน  
6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
 
 
 
 
 

หน้าท่ี 13 
 


