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หน้า 1 

 
บทท่ี 1 
บทน า  

 
1.1 หลักการและเหตุผล  

ความเสี่ยง (Risk) คือ การวัดความสามารถที่จะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบความส าเร็จ 
ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และข้อจ ากัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ ความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลาอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนและความจ ากัดของทรัพยากร การจัดการความเสี่ยงหรือการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk managment) คือ การจัดการความเสี่ยงทั้งในกระบวนการในการระบุ  วิเคราะห์ (Risk 
analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรม หน้าที่
และกระบวนการท างาน เพ่ือให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กร
ต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือเรียกว่า อุบัติภัย (Accident)  

 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ 
Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงาน หน่วยงานหรือผู้ให้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ในรูปแบบที่
หลากหลาย จนกระท่ังกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระท าดังกล่าว มีให้พบ
เห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็น
หลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติก่อให้เกิดการกระท าที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ท าหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติ หน้าที่โดยค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก  

 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็น
ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเปิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด  ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด
หรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  
 

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

 



หน้า 2 
 

1.2 วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่  ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  
  2. เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารราชการให้กับเทศบาลต าบลท่าข้าม  
  3. เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลท่าข้าม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 3 

 
บทท่ี 2  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  
   ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลาย
รูปแบบไม่จ ากัดอยู่เฉพาะในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน
รูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จ าแนกรูปแบบของ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ คือ 
   1) การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) เช่น การรับของขวัญจากบริษัทธุรกิจ บริษัท
ขายยาหรืออุปกรณ์การแพทย์สนับสนุนค่าเดินทางให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไปประชุมเรื่องอาหารและยาที่
ต่างประเทศ หรือหน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน หรือ
แม้กระทั่งในการใช้งบประมาณของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือประโยชน์อ่ืนตอบแทน 
เป็นต้น  
   2) การท าธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึงสถานการณ์ที่ผู้
ด ารงต าแหน่งสาธารณะ มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด ตัวอย่างเช่น การใช้ต าแหน่งหน้าที่
ท าให้หน่วยงานท าสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของ
ตนเองในการจัดสร้างส านักงาน สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง เช่น เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลา
เดียวกัน 
   3) การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) 
หมายถึง การที่บุคคลลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภท
เดียวกัน เช่น ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและยา ลาออกจากงานราชการและไปท างานในบริษัท
ผลิตหรือขายยา หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคมหลังเกษียณออกไปทางานเป็นผู้บริหารของบริษัทธุรกิจสื่อสาร 
   4) การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะ 
เช่น ผู้ดารงต าแหน่งสาธารณะตั้งบริษัทดาเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะที่ตน
สังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของ
ผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู่  หรือในกรณีที่เป็นผู้ตรวจสอบ
บัญชีของกรมสรรพากร ก็รับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ทาบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ 
   5) การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะใช้
ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่ามีการตัดถนนผ่านบริเวณใด ก็จะเข้าไป
ซื้อที่ดินนั้นในนามของภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อขายที่ดินเพ่ือท าโครงการของรัฐก็จะเข้าไปซื้อที่ดินนั้น
เพ่ือเก็งก าไรและขายให้กับรัฐในราคาที่สูงขึ้น  
   6) การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property for 
private advantage) เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์ราชการไปใช้ในงาน
ส่วนตัว  
   7) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง (Pork - barreling) เช่น 
การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพ่ือหาเสียง  



   หน้า 4 
 

เมื่อพิจารณา “รา่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” ท าให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก 2 กรณี คือ  

1) การใช้ต าแหน่งหน้าแสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะเรียกว่า
ระบบอุปถัมภ์พิเศษ เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อ านาจหน้าที่ท าให้หน่วยงานของตนเข้าท า
สัญญากับบริษัทของพ่ีน้องของตน  

2) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยง านของรัฐอ่ืน (Influence) 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้
หยุดท าการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน  
 
   ดังนั้น จึงสามารถสรุปรูปแบบของการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) เป็น 9 รูปแบบ ดังนี้ 
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บทท่ี 3  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

เทศบาลต าบลท่าข้าม 
 
3.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
   เทศบาลต าบลท่าข้าม ด าเนินการโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยก าหนดเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพ่ือจัดลาดับความเสี่ยง และออกแบบแนวทางการจัดการความเสี่ยง
ต่อไป  
 
3.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
      1. ก าหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง  
  2. ประเมินความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ ตามตารางคะแนน โดยก าหนดระดับที่เหมาะสมกับประเด็น
ความเสี่ยงนั้น ๆ 5 ระดับ เพ่ือให้ทราบถึงความรุนแรงและความส 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 าคัญในการบริหาร
ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ (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 

 
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  

 

ระดับความเสี่ยง 

= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 
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ตารางที่ 5 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
คว

าม
รุน

แร
งข

อง
ผล

กร
ะท

บ 
(Im

pa
ct

) 
5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

 
3.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เทศบาลต าบลท่าข้าม 
   เทศบาลต าบลท่าข้าม ได้ศึกษาถึงปัญหาและแนวโน้มโอกาสในการเกิดการขัดกัน ระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ที่พบว่า มีความความเสี่ยงในการเกิดการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 
   1. รูปแบบที่ 6 การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว เช่น การน าบุคลากรของเทศบาลไปใช้เพ่ือ
การส่วนตัวหรือการน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามันด้วย เป็นต้น ใน
บางครั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลบางคน อาจมีการสั่งใช้บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าข้าม โดย
ไม่ได้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและสั่งใช้ในเวลาราชการ ท าให้เกิดการทุจริตเชิงเวลา เบียดบังเวลาการ
ปฏิบัติราชการและบางครั้งอาจมีการน ารถส่วนกลางไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวด้วย  
   2. รูปแบบที่ 1 การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของขวัญหรือรับของก านัลจากร้านค้าที่มี
มูลค่าสูงของเจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ เนื่องจากร้านค้าหรือผู้ประกอบการหวังผลประโยชน์ในการขายสินค้าใน
อนาคต เป็นการให้ของก านัลที่มีเงื่อนไข อาจเอื้อประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่กับเจ้าของร้านค้าหรือ
ผู้ประกอบการ   
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยง 
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส  ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(1) การน า
ทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้
ส่วนตัว 
 

(1) ผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลบางคน อาจ
มีการสั่งใช้บุคลากรของ
เทศบาลต าบลท่าขา้ม 
โดยไมไ่ด้ขออนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาและสั่งใช้
ในเวลาราชการ ท าให้
เกิดการทุจริตเชิงเวลา 
เบียดบังเวลาการปฏบิัติ
ราชการ 
(2) การใช้รถราชการ 
(2.1) ใช้รถราชการไม่
ถูกต้องตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ด้วยการใช้
และรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(2.2) ผู้ใช้รถราชการ
ละเลยการปฏบิัติตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ด้วยการใช้
และรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(2.3) ใช้ เก็บรักษา ซ่อม
บ ารุงรถส่วนกลาง ไม่
เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวง มหาดไทยวา่
ด้วยการใช้และรักษา
รถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
ทุจริตเชิงเวลา เบียดบัง
เวลาการปฏิบตัิราชการ 
เกิดผลประโยชนท์ับซ้อน
ในเร่ืองของการน า
ทรัพย์สินของหน่วยงาน
ไปใชส้่วนตัว  

5 5 25 1 
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ประเด็น 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยง 
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส  ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

(2) การรับ
ผลประโยชน์หรือ
การรับสินบนหรือ
รับของขวัญหรือ
รับของก านัลจาก
ร้านค้าที่มีมลูค่าสงู 

ฝ่ายจัดหาพสัดุรับ
ของขวัญของรางวัลหรือ
ของก านัลจากร้านค้าที่มี
มูลค่าสูงเพื่อหวังขาย
สินค้าในอนาคตอาจ
น าไปสู่การจัดหาพัสดทุี่
ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด
มาทดแทน 

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง 
และการจัดหาพัสด ุ
เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติ 
ครม. และหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง ป้องกันการ
ทุจริตในองค์กร 

5 1 5 3 

 
 
 
ตารางที่ 7 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ของ เทศบาลต าบลท่าข้าม 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
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ct
) 

5 5 10 15 20 25 (1) 
4 4 8 12 16 20  
3 3 6 9 12 15 (2) 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 (3) 

 1 2 3 4 5 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
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3.4 สรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ

เทศบาลต าบลท่าข้ามและการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม สามารถสรุปได้ดังนี้  

ล าดับที ่1 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = 25 คะแนน) มีความส าคัญที่ควร
ต้องรีบแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า เนื่องจาก พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลท่าข้ามส่วนใหญ่มี
ภูมิล าเนาในพ้ืนที่และมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติจึงไม่กล้าปฏิเสธ ผู้บริหารจึงควรก ากับดูแลและก าชับให้
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างถือปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการและสร้างความ
เข้าใจแก่คณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาล และควรก าชับ สั่งการ ข้าราชการและพนักงานจ้างทุกคนให้ถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์สูงสุดขององค์กร
เป็นส าคัญ  
   ล าดับที่ 2 การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของขวัญหรือรับของก านัลจากร้านค้าที่มี
มูลค่าสูง อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 5 คะแนน) มีความส าคัญที่ควรต้อง
แก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า มีผู้ประกอบการบางรายที่ยื่นข้อเสนอให้เงินรางวัลหรือของของรางวัล
ที่มีมูลค่าสูง เพ่ือหวังผลประโยชน์ในการขายสินค้าหรือบริการในคราวถัดไป ผู้บริหารควรก าชับเจ้าหน้าที่ทุกคน
ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เกิดข้ึนภายในองค์กร      
 
     4. น าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ได้มาจัดท าตารางสรุปการประเมินความเสี่ยง และจัดกลุ่มของความ
เสี่ยงเข้ากับรูปแบบของความเสี่ยงทั้ง 9 รูปแบบ 
 
 
ตารางท่ี 8 ตารางสรุปผลการประเมินความเสี่ยง 

ล าดับ
ที ่

สี ความเสี่ยง 
ระดับของ
ความเสี่ยง 

รูปแบบ 

1 แดง การน าทรัพยส์ินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 25 
(สูงมาก) 

รูปแบบที่ 6 

2 เหลือง การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับ
ของขวัญหรือรับของก านัลจากร้านค้าที่มีมูลค่าสูง 

5 
(ปานกลาง) 

รูปแบบที่ 1 
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บทท่ี 4 

มาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  

ของเทศบาลต าบลท่าข้าม 
 

   จากการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลต าบลท่าข้าม ในบทที ่3 ปรากฏผลการวิเคราะห์ จ านวน 2 ความ
เสี่ยง โดยเทศบาลต าบลท่าข้ามจ าเป็นต้องจัดท าหรือมีมาตรการเพ่ือควบคุมความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงอัน
อาจเกิดจากการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลท่าข้าม รวมทั้งสิ้น 5 เรื่อง ดังนี้  
 
4.1 มาตรการป้องกันกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
   1. บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าข้าม ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยเคร่งครัด ได้แก่  
    1.1 มาตรา  103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  
    1.2 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  
   2. เทศบาลต าบลท่าข้าม ต้องมีการก าหนดนโยบายการให้หรือการรับของขวัญของบุคลากรเทศบาล
ต าบลท่าข้าม มีการสร้างจิตสานึกที่ดีในการแยกแยะประโยชน์ ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม โดยแสดง
เจตนารมณ์ในการงดให้หรือรับของขวัญโดยชัดเจนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การประกาศเจตนารมณ์โดยผู้บริหาร
สูงสุดขององค์กร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับ
เทศบาลต าบลท่าข้ามรับทราบเจตนารมณ์ในการงดรับของขวัญ ของฝากใด ๆ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงอันอาจ
เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน  
   3. ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา ต้องตระหนักและให้ความส าคัญ รวมทั้งก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามมิให้
ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการใด ๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
4.2 มาตรการป้องกันกรณีการเบิกจ่ายเงินของทางราชการ 
   เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ค่าน้ ามัน เป็นต้น 
     1. บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าข้าม ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบ/ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเบิกจ่ายเงินของทางราชการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าท่ีพักในการเดินทางไปราชการ ค่าน้ามัน ฯลฯ) โดยเคร่งครัด 
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   2.2 การเบิกจ่ายเงินของทางราชการเพ่ือด าเนินการใด ๆ ผู้มีอ านาจหรือผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาให้
ความส าคัญในเรื่องความเหมาะสม และหลักความคุ้มค่าที่สัมพันธ์กับภารกิจงาน/ลักษณะงาน เวลาในการไป
ปฏิบัติราชการ จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ออกไปปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง ตามความจ าเป็นของการปฏิบัติราชการ
ในแต่ละกรณี ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ 
   2.3 เทศบาลต าบลท่าข้าม ต้องจัดให้มีคู่มือ และเผยแพร่ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของ
ทางราชการในกรณีต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าข้ามได้รับทราบและยึดเป็นแนวทางด าเนินการ
ที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานความเข้าใจที่ตรงกัน หรือจัดให้มีการบรรจุเป็นหัวข้อการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลท่าข้ามซึ่งได้รับการบรรจุใหม่ หรือจัดท าเป็นหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง  
 
4.3 มาตรการป้องกันกรณีการใช้อ านาจหน้าที่ 
   เช่น การใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล การใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา ในการอนุมัติการไป
ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด เป็นต้น 
   การใช้ดุลพินิจเพ่ือสั่งการ หรือการด าเนินการใด ๆ ผู้มีอ านาจหรือบังคับบัญชาต้องให้ความส าคัญใน
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ต้องแยกเรื่องส่วนตัว ออกจากประเด็นการท างาน ต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมและหลักความคุ้มค่าที่สัมพันธ์กับภารกิจงาน/ลักษณะงาน ในกรณีการไปปฏิบัติราชการนอกพ้ืนที่ 
ต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ โดยยึดหลักการทางาน “ซื่อสัตย์ เป็นธรรม 
มืออาชีพ” ดังนั้น บุคลากรของสานักงาน ป.ป.ช. ต้องปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบโดยเคร่งครัด  
 
4.4 มาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
   เช่น การใช้ วัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ส านักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตัว การน ารถยนต์  
รถจักรยานยนต์ ของทางราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว การให้พนักงานขับรถของส านักงานไปกระท า
ภารกิจส่วนตัว ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในหน้าที่หรือภารกิจของทางราชการ น ารถยนต์ส่วนตัวและครอบครัวมา
จอดค้างคืนในส านักงานโดยไม่มีเหตุจ าเป็นกับทางราชการ เป็นต้น  
   4.1 เทศบาลต าบลท่าข้าม ต้องจัดให้มีระเบียบ/หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
และอาจให้มีการจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน/ระเบียบการใช้วัสดุอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของทางราชการ
รวมทั้งเผยแพร่ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าข้ามได้รับทราบ และยึดเป็นแนวทาง
ด าเนินการที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานความเข้าใจที่ตรงกัน  
   4.2 เทศบาลต าบลท่าข้าม ต้องจัดให้มีแผนการควบคุมการใช้ทรัพยากร/วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน มีการ
ประมาณการใช้ทรัพยากรให้มีความเหมาะสมและมีความสมดุลกับภารกิจงาน ผลสัมฤทธิ์ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด  
   4.3 เทศบาลต าบลท่าข้าม ต้องจัดให้มีการอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนแนวคิดและการปรับทัศนคติ สร้าง
ฐานคิดในเรื่องการแยกระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่บุคลากรของเทศบาลต าบลท่า
ข้าม หรือจัดท าเป็นหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
   4.4 ผู้บริหาร/ ผู้บังคับบัญชา ต้องให้ความส าคัญและด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติงานแก่
ผู้ใต้บังคบับัญชา รวมทั้งต้องให้ความส าคัญและสอดส่องดูแล มิให้มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในลักษณะ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการใดในลักษณะข้างต้น จะต้องพิจารณา
ปรับปรุง แก้ไขให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการ 
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4.5 มาตรการป้องกันกรณีการมีพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติงาน 
   เช่น การมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสีย การมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว การค้ าประกันเงินกู้ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเลือกปฏิบัติระหว่างบุคคลและก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
   1. ต้องมีการสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าข้าม เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม     
   2. ต้องบังคับใช้ระเบียบหรือประกาศประมวลจริยธรรมของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งอบรม
สร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าข้าม ได้รับทราบถึงข้อบังคับและให้ความส าคัญต่อ
จริยธรรมในการด ารงตน จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามระเบียบฯ ดังกล่าว 
   3. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและประพฤติตน ให้เป็นแบบอย่างแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา สนับสนุน ส่งเสริม ควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ทั้งนี้ ในกรณีที่มี
การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัยและต้องด าเนินการทางวินัยและ
ระบบการใช้บังคับประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด  
   4. สร้างความรู้ ความเข้าใจต่อประชาชน เผยแพร่ช่องทางการตรวจสอบ การร้องเรียนพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าข้ามเพ่ือสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
สอดส่องดูแลมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันอาจท าให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
 

 
 
 

 


