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บทที่ 1 
บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล          
  ความเสี่ยง (Risk) คือการวัดความสามารถที่จะดำเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบ
ความสำเร็จภายใต้การติดสินใจ งบประมาณ กำหนดเวลา และข้อจำกัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ ความเสี่ยงจึง
อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนและความจำกัดของทรัพยากร การจัดการความเสี่ยง
หรือการบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือการจัดการความเสี่ยงทั้งในกระบวนการในการระบุ
วิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ
กิจกรรมหน้าที่และกระบวนการทำงาน เพ่ือให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจาก
ภัยองค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาหนึ่งหรือเรียกว่า อุบัติภัย (Accident)      
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์
ส่วนรวมหรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานหรือผู้ให้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่  และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวก
พ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา
ในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระทำ
ดังกล่าว มีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที ่เที ่ยงธรรม เนื ่องจากการยึด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดข้ึนกับประเทศชาติก่อให้เกิดการกระทำที่ผิดจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงประโยชน์สาธารณะ แต่ทำหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่
โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก       
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้
เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ ่งมี
โอกาสก่อให้เกดิหรือนำไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น       
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอันอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากโครงการกิจกรรม หรือการดำเนินงาน
จากแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ  ชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือ
นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ หรือปัจจัยของความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินงาน  
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1.2 วัตถุประสงค ์          
  1. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่  ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย    
  2. เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารราชการให้กับเทศบาลตำบลบ้านปล้อง  
  ๓. เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน      
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยง เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง
โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง
โดยกำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากข้อมูลเป็นเชิงพรรณนาที่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับ โอกาส คำอธิบาย 
1 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 
2 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง 
4 มาก มีโอกาสเกิดขึ้นมาก 
5 มากที่สุด มีโอกาสเกิดขึ้นมากท่ีสุด 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อบุคลากร 

ระดับ โอกาส คำอธิบาย 
1 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
2 น้อยมาก ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง บรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม 
4 มาก ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
5 มากที่สุด ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 

 

  ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความสำคัญการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับดังนี้ 
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ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน เขตสี มาตรการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงต่ำ 1 - 3 คะแนน เขียว ยอมรับความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง 4 - 9 คะแนน เหลือง ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมี

มาตรการควบคุม 
ระดับความเสี่ยงสูง 10 - 16 คะแนน ส้ม ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ระดับความเสี่ยงสูงมาก 17 - 25 คะแนน แดง ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง

หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการ
หยุดยกเลิกเปลี่ยนแปลงกิจกรรม 

 
ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ระดับความ
รุนแรง 

(Impact) 

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 

๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict Interest)  
  เทศบาลตำบลบ้านปล้อง ได้ศึกษาถึงปัญหาและแนวโน้มโอกาสในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ที่พบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนดังนี้       
 1. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว เช่น บุคลากรของเทศบาลนำทรัพย์สินของหน่วยงาน
ไปใช้เพื่อการส่วนตัวหรือการนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว เป็นต้น ในบางครั้งคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วน
ราชการอาจมีการสั่งใช้บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านปล้อง โดยไม่ได้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและสั่งใช้
ในเวลาราชการทำให้เกิดการทุจริตเชิงเวลาเบียดบังเวลาการปฏิบัติการปฏิบัติราชการ    
 ๒. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุหากพบขั้นตอนการกระทำที่ไม่โปร่งใส หรือกระทำผิดหรือ  
ละเว้นหรือประมาทจะส่งผลเสียต่อองค์กรในภาพรวม รวมถึงการบริหารงานในขั้นตอนภายในองค์กรและอาจ
รวมถึงการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่ติดต่อราชการประกอบกับ    
มีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างออกใหม่ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ศึกษาค้นคว้าหรือเข้ารับการอบรมเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานอาจมีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานซึ่งส่งผลเสียหายแก่องค์กร
อย่างร้ายแรงและส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย      
 3. การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือของขวัญหรือรับของกำนัลจากร้านค้าที่มีมูลค่าสูง 
เนื่องจากร้านค้าหรือผู้ประกอบการหวังผลประโยชน์ในการขายสินค้าในอนาคต เป็นการให้ของกำนัลที่มี
เงื่อนไข อาจเอื้อประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันของเจ้าของร้านหรือผู้ประกอบการ     
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2.3 ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment : plan for Conflict 
of Interest) 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความเส่ียง 

ลำดับความ
เส่ียง 

(1) จัดซื ้อจัด
จ ้างและการ
จัดหาพัสดุ 

การจัดซื ้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี ่ยวข้องหรือมีการ
จัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไป
ตามข ้อกำหนดมา
ทดแทน 

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการ
จัดหาพัสดุให้เป็นไปตามประกาศ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธ ีปฏิบัติ
และการดำเนินการตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร ่งใสในการดำเน ินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : 
ITA) 

4 4 16 1 

(2) การนำ
ทรัพย์สินของ
หน่วยงานไป
ใช้ส่วนตัว 

ผู้บริหารและหัวหน้า
ส ่วนราชการอาจมี
การส ั ่ งใช ้บ ุคลากร 
โดยไม่ได้ขออนุญาต
จากผู ้บ ังค ับบ ัญชา
และส ั ่ ง ใช ้ ใน เวลา
ราชการทำให้เกิดการ
ทุจริตเชิงเวลา การ
ปฏิบัติราชการ 

เพื ่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
เชิงเวลาเบียดบังเวลาการปฏิบัติ
ราชการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ในเรื่องของการนำทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 

5 3 15 2 

(3) การรบั
ผลประโยชน์
หรือการรับ
สินบนหรือรับ
ของขวัญหรือ
รับของกำนัล
จากร้านค้าที่
มีมูลค่าสูง 

ฝ ่ายจ ัดหาพ ัสด ุรับ
ของขวัญของรางวัล
หร ือของกำนัลจาก
ร้านค้าที ่ม ีมูลค่าสูง
เพี่อหวังขายสินค้าใน
อนาคตนำไปส ู ่การ
จัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไป
ตามข้อกำหนด 

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการ
จัดหาพัสดุเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ มติ ครม. และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ป้องกัน
การทุจริตในองค์กร 

3 3 9 3 
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2.4 แผนการบริหารความเสี่ยงทุจริตด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2565 
  จากการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงทุจริตด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 
2565 ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
สามารถสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
(1) จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ลำดับ 1 (ระดับความเสี่ยงสูง = 16 คะแนน) 
(2) การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว ลำดับ 2 (ระดับความเสี่ยงสูง = 15 คะแนน) 
(3) การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับ
ของขวัญหรือรับของกำนัลจากร้านค้าที่มีมูลค่าสูง 

ลำดับ 3 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 9 คะแนน) 

 
แผนการบริหารความเสี่ยงทุจริตด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2565 

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

 
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี

ผลกระทบ/กระตุ้นให้
เกิดการทุจริต 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ประเมินระดับของ
ความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ่ือไม่

เกิดการทุจริต 
ตัวชี้วัด

ผลสำเร็จ 
ต่ำ 

ปาน
กลาง 

สูง 
สูง
มาก 

(1) จัดซื้อจัด
จ้างและการ
จัดหาพัสดุ ไม่
ถูกต้อง 

เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ ปฏิบัติไม่
เป็นไปตาม
ขั้นตอน วิธีการ
ทีถู่กต้อง ทำให้
มีช่องทางทุจริต
ขึ้น 

การจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องหรือมีการ
จัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไป
ตามข้อกำหนดมา
ทดแทน หรือความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง
และผู้เสนองาน 

16   √  1.กำกับให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างดำเนิน 
การเปิดเผยข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และ
เว็บไซต์อ่ืน ๆ รวมถึง
ช่องทางอ่ืน ๆ ที่
หลากหลาย 
2.กำหนดมาตรการ
ตรวจสอบความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการ จัดซื้อจัดจ้าง
และผู้เสนองาน โดย
กำหนดเป็นขั้นตอน
หนึ่งในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

จำนวน
เรื่องทุจริต
เรื่องการ
จัดซื้อจัด

จ้าง 
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ประเด็น 
ความเสี่ยง 

เหตุการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

 
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี

ผลกระทบ/กระตุ้นให้
เกิดการทุจริต 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ประเมินระดับของ
ความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ่ือไม่

เกิดการทุจริต 
ตัวชี้วัด

ผลสำเร็จ 
ต่ำ 

ปาน
กลาง 

สูง 
สูง
มาก 

(2) การนำ
ทรัพย์สินของ
หน่วยงานไป
ใช้ส่วนตัว 

ผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วน
ราชการอาจมี
การสั่งใช้
บุคลากร โดย
ไม่ได้ขออนุญาต
จากผู้บังคับ 
บัญชาและสั่งใช้
ในเวลาราชการ
ทำให้เกิดการ
ทุจริตเชิงเวลา 
การปฏิบัติ
ราชการ 

ความสัมพันธ์
เกื้อหนุนกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

15   √  กำหนดขั้นตอนการ
ขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ อย่างถูกต้อง
และมีการกำกับดูแล 
ตรวจสอบ อย่าง
สม่ำเสมอ 

จำนวน
การขอ
อนุญาต
เพ่ือยืม
ทรัพย์สิน
ของทาง
ราชการ  
อย่าง
ถูกต้อง 

(3) การรับ
ผลประโยชน์
หรือการรับ
สินบนหรือรับ
ของขวัญหรือ
รับของกำนัล
จากร้านค้าที่มี
มูลค่าสูง 

ฝ่ายจัดหาพัสดุ
รับของขวัญของ
รางวัลหรือของ
กำนัลจาก
ร้านค้าที่มีมูลค่า
สูงเพี่อหวังขาย
สินค้าในอนาคต
นำไปสู่การ
จัดหาพัสดุที่ไม่
เป็นไปตาม
ข้อกำหนด 

1.เจ้าหน้าทีข่าดการ
แบ่งแยกระหว่าง
หน้าที่และการรับเงิน 
2.เจ้าหน้าที่มีปัญหา
ทางการเงิน 

9  √   ผู้บังคับบัญชาออก
มาตรการ ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
และแนวทางการ
ตรวจสอบบุคลากร 
ถึงความเกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนองานในการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้
บุคลากรถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

จำนวน
เจ้าหน้าที่
ที่ รับผล 
ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



-8- 

๒.๕ สรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน    
  จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดลำดับความสำคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปได ้ดังนี้       
  ลำดับที่ 1 อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = 16 คะแนน) มีความสำคัญ
ที่ควรต้องรีบแก้ไข โดยศึกษาที ่เกี ่ยวข้องพบว่า เนื ่องจากพนักงานส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาในพื้นที ่และมี
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติจึงไม่กล้าปฏิเสธ ผู้บริหารควรกำกับดูแลและกำชับให้พนักงานถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการและสร้างความเข้าใจแก่คณะผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการ
เพ่ือประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นสำคัญ        
  ลำดับที่ ๒ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๕ คะแนน) มีความสำคัญที่
ต้องรีบแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติ ขาดการศึกษาระเบียบ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ที่มีผลบังคับในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้น รวมถึงขาดการพัฒนาทักษะที่เกี ่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานหรือในสายอาชีพ ผู้บริหารจึงควรมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน      
  ลำดับที่ 3 การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของขวัญหรือรับของกำนัลจาก
ร้านค้าที่มีมูลค่าสูง อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 9 คะแนน) มีความสำคัญที่
ควรต้องแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า ผู้ประกอบการบางรายที่ยื่นข้อเสนอให้เงินรางวัลหรือของ
รางวัลที่มีมูลค่าสูง เพื่อหวังผลประโยชน์ในการขายสินค้าหรือบริการในคราวถัดไป ผู้บริหารควรกำชับ
เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึนภายในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๓  
ผลการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

3.1 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
  1. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบงานหรือการปฏิบัติงานโดย
ไม่ตั้งใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น  
  ๒. หน่วยงานที่พบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการปรับปรุงแก้ไข หรือมี
การกำหนดมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหน่วยงาน 
  3. เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้สำหรับการบริหาร และการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพและมุ่งสู่องค์กร
ปลอดจากการทุจริต  
 
๓.๒ ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
  1. การวิเคราะห์ปัญหายังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทำให้บางกิจกรรม
ยังมีความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภายใต้กิจกรรม  
  ๒. การพบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ยังใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขท่ีล่าช้า ทำให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ยังคงมีการปฏิบัติงานตามแบบวิธีเดิม  
   
 
3.๓ แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
  1. เร่งดำเนินการจัดอบรมหรือสัมมนา เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การ
จัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระทำการฝ่าฝืน
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการหาช่องทางเพ่ือกระทำการทุจริต  
  ๒. นำประเด็นความเสี่ยงที่เกี ่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมา
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
  ๓. กำหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพิ่มมากขึ้น ใน
รายละเอียดการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยอาจกำหนดให้เป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหาร
ท้องถิ่นและหัวหน้าสำนัก/กอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององค์กรในด้านความโปร่งใสและปลอดจากการทุจริต 


