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บทน ำ 

๑.๑ หลักกำรและเหตุผล 
 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การ
ใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ หน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะของ
ส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป  โดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม ในสังคม รวมถึงคุณค่า
อ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท า
ความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีก เป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูก
กล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI)  เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการ
ขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย   องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้าได้
ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน 
  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร 
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่
รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้น แต่
รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจ หน้าที่ตัดสินใจให้
ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ โดยมิชอบ ส่งผลให้
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่ วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส
ก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  
 
 



๒ 
 

  สำมำรถจ ำแนกควำมเสี่ยงออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้   
  ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย 
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ ที่ก าหนด
ไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์กร   

 ๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ องค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการด าเนินโครงการ   

 ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน  การ
ควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว   

 ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน  ความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่
ครอบคลุมการด าเนินงาน   

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  มา
ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลลาด
หญ้าการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้อบต.เมืองมหาสารคามทราบถึงความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การ
บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและ
พบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
(Agenda Based) อีกด้วย  
 

๑.๒ วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น 
แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 
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บทท่ี ๒ 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

๒.๑ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด 
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และ
จัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือ
จ านวนเงินที่ชัดเจนได้  

เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบต่อบุคลำกร 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไมร่้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล ำดับ ระดับควำมเสี่ยง ช่วงคะแนน 
๑ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๗ – ๒๕ คะแนน 
๒ ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) ๑๐ – ๑๖ คะแนน 
๓ ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔ – ๙ คะแนน 
๔ ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) ๑ – ๓ คะแนน 

 



๔ 
 

  ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การ
พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)  
 

ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
(Likelihood x Impact)   

   

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่ง ดังนี้  
 

ระดับควำมเสี่ยง คะแนนระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสี
สัญลักษณ์ 

ต่ า (Low) ๑ – ๓ คะแนน  ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
ปานกลาง (Medium) ๔ – ๙ คะแนน ย อ ม รั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง  แ ต่ มี

มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) ๑๐ – ๑๖ คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) ๑๗ – ๒๕ คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  
สีแดง 

 
 ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

คว
ำม

รุน
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ผล
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๕ ๕ 
 

๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

๔ ๔ 
 

๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓ ๓ 
 

๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

๒ ๒ 
 

๔ ๖ ๘ ๑๐ 

๑ ๑ 
 

๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
                                 โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
 

๒.๒ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of   Interest)  
  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้าได้ศึกษาถึงปัญหาและแนวโน้มโอกาสในการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ที่พบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
  ๑. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว เช่น การน าบุคลากรของ อบต. ไปใช้เพ่ือการ
ส่วนตัวหรือการน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามันด้วย เป็นต้น ในบางครั้ง
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต.บางคน อาจมีการสั่งใช้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้าโดย

 

 

 

 



๕ 
 

ไม่ได้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและสั่งใช้ในเวลาราชการ ท าให้เกิดการทุจริตเชิงเวลา เบียดบังเวลาการปฏิบัติ
ราชการ และบางครั้งอาจมีการน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวด้วย 
  ๒. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เนื่องจากหากพบขั้นตอนการกระท าที่ไม่โปร่งใส หรือการ
กระท าผิด หรือละเว้น หรือประมาท จะส่งผลเสียต่อองค์กรในภาพรวม รวมถึงการบริหารงานในขั้นตอนภายใน
องค์กร และอาจรวมถึงการเอ้ือประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่ติดต่อราชการ 
ประกอบกับมีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างออกใหม่ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ศึกษาค้นคว้าหรือเข้ารับการอบรม
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน อาจมีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลเสียหายแก่
องค์กรอย่างร้ายแรงและส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย 
  ๓. การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของขวัญหรือรับของก านัลจากร้านค้าที่มีมูลค่า
สูงของเจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ เนื่องจากร้านค้าหรือผู้ประกอบการหวังผลประโยชน์ในการขายสินค้าในอนาคต เป็น
การให้ของก านัลที่มเีงื่อนไข อาจเอื้อประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่กับเจ้าของร้านค้าหรือผู้ประกอบการ 
๒.๓ ตำรำงกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน  
      (Risk Assessment for Conflict of Interest)  

 
ประเด็น  

ควำมเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค์ 

กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกำส ผลกระทบ ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

ล ำดับ 
ควำมเสี่ยง 

(๑) การน า
ทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้
ส่วนตัว 

- ผู้บริหารและสมาชิก
สภาอบต.บางคน อาจ
มีการสั่งใช้บุคลากร
ของอบต.โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาและสั่ง
ใช้ในเวลาราชการ ท า
ให้เกิดการทุจริตเชิง
เวลา เบียดบังเวลา
การปฏิบัตริาชการ 
และบางครั้งอาจมีการ
น ารถยนตส์่วนกลาง
ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
ด้วย 

- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
ทุจริตเชิงเวลาเบียดบังเวลา
การปฏิบัตริาชการ เกดิ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่อง
ของการน าทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 

๕ ๔ ๒๐ ๑ 

(๒) จัดซื้อจัดจา้ง
และการจัดหา
พัสด ุ

- การจัดซื้อจัดจา้ง ไม่
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง หรือมีการ
จัดหาพัสดุที่ไมเ่ป็นไป
ตามข้อก าหนดมา
ทดแทน 

- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจา้งและ
การจัดหาพสัดุ ให้เป็นไปตาม
ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
วิธีปฏิบัติ และด าเนินการตาม
เกณฑ์การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency 
Assessment: ITA) 

๕ ๓ ๑๕ ๒ 

 
 
 



๖ 
 

 
ประเด็น  

ควำมเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค์ 

กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกำส ผลกระทบ ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

ล ำดับ 
ควำมเสี่ยง 
 

(๓) การรับ
ผลประโยชน์หรือ
การรับสินบนหรือ
รับของขวัญหรือ
รับของก านัลจาก
ร้านค้าท่ีมีมลูค่าสูง 

- ฝ่ายจัดหาพสัดรุับ
ของขวัญของรางวัล
หรือของก านัลจาก
ร้านค้าท่ีมีมลูค่าสูง
เพื่อหวังขายสินค้าใน
อนาคต อาจน าไปสู่
การจัดหาพสัดุทีไ่ม่
เป็นไปตามข้อก าหนด
มาทดแทน 

- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจา้ง และ
การจัดหาพสัดุ เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มติ ครม. และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ป้องกันการทุจริตใน
องค์กร 

๕ ๑ ๙ ๓ 

 
๒.๔ กำรจัดท ำแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) 
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๔ ๔ 
 

๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 
(๓) 

 

๓ ๓ 
 

๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
(๒) 

 

๒ ๒ 
 

๔ ๖ ๘ ๑๐ 
 

 

๑ ๑ 
 

๒ ๓ ๔ ๕ 
(๑) 

 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  
                                    โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
 

  จากการจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญ
ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้  

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 
(๑) การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว ล าดับ ๑ 

(ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๒๐ คะแนน) 
(๒) จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ล าดับ ๒ 

(ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๕ คะแนน) 
(๓) การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของขวัญ 
หรือรับของก านัลจากร้านค้าที่มีมูลค่าสูง 

ล าดับ ๓ 
(ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๕ คะแนน) 

 
 



๗ 
 

๒.๕ สรุปภำพรวมของผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
  จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า
และการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  ล ำดับที่ ๑ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๒๐ คะแนน) มีความส าคัญ
ที่ควรต้องรีบแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า เนื่องจากพนักงานจ้างของอบต.เมืองมหาสารคามส่วนใหญ่มี
ภูมิล าเนาในพื้นที่ และมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ จึงไม่กล้าปฏิเสธ ผู้บริหารควรก ากับดูแลและก าชับให้พนักงาน
อบต.และพนักงานจ้างถือปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการและสร้างความเข้าใจแก่คณะ
ผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต. เพ่ือประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นส าคัญ 
  ล ำดับที่ ๒ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๕ คะแนน) มีความส าคัญที่ควร
ต้องรีบแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติ ขาดการศึกษาระเบียบ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ที่มีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป รวมถึงขาดการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานหรือในสายอาชีพ ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน 
  ล ำดับที่ ๓ การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของขวัญหรือรับของก านัลจากร้านค้าที่
มีมูลค่าสูง อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๕ คะแนน) มีความส าคัญที่ควรต้อง
แก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า มีผู้ประกอบการบางรายที่ยื่นข้อเสนอให้เงินรางวัลหรือของรางวัลที่มี
มูลค่าสูง เพ่ือหวังผลประโยชน์ในการขายสินค้าหรือบริการในคราวถัดไป ผู้บริหารควรก าชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น
ภายในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

บทท่ี ๓ 
ผลกำรจัดกำรควำมเสีย่งด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

๓.๑ ประโยชน์ของกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน  

  ๑. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบงาน หรือการปฏิบัติงานโดยไม่
ตั้งใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น 

  ๒. หน่วยงานที่พบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการปรับปรุงแก้ไข หรือมีการ
ก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหน่วยงาน 

  ๓. เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้ส าหรับการบริหาร และการปฏิบัติงานเพ่ือลดปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น และเพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่องค์กรปลอด
จากการทุจริต 

๓.๒ ปัญหำและอุปสรรคของกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ๑. การวิเคราะห์ปัญหายังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าให้บางกิจกรรมยังมี
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ 

  ๒. การพบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ยังใช้ระยะเวลาในการด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขท่ีล่าช้า ท าให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ยังคงมีการปฏิบัติงานตามแบบวิธีเดิม 

  ๓. หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญ หรือยังมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่จะส่งผลต่อบุคลากรหรือ
องค์กร จึงเกิดการเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง 

๓.๓ แนวทำงปรับปรุงแก้ไขควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ๑. เร่งด าเนินการจัดอบรมหรือสัมมนา เพ่ือให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การ
จัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษ หากพบผู้กระท าการฝ่าฝืนเพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการหาช่องทางเพ่ือกระท าการทุจริต 

  ๒. น าประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุง
แก้ไข เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

  ๓. ก าหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพ่ิมมากขึ้นใน
รายละเอียดการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยอาจก าหนดให้เป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น
และหัวหน้าทุกส านัก/กอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององค์กรในด้านความโปร่งใสและปลอดจากการทุจริต 

-------------------------------------- 

 
 


