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1 
บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ความเสี่ยง(Risk) คือ การวัดความสามารถ ที่จะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบความส าเร็จ 
ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และข้อจ ากัดด้านเทคนิคท่ีเผชิญอยู่ ความเสี่ยงจึงอาจเกิดข้ึนได้ 
ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจ ากัดของทรัพยากร การจัดการความเสี่ยง  หรือการ
บริหารความเสี่ยง (Risk assessment) คือการจัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการในการระบุวิเคราะห์ 
(Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับ กิจกรรม 
หน้าที่ และกระบวนการท างาน เพ่ือให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุดอันเนื่องมาจากภัยที่
องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่า อุบัติภัย (Accident) 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ ส่วนรวม 
หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งหน้าที่ท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดเหตุประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่า 
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะเกิดอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่
หลากหลายจนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระท าดังกล่าวมีให้พบ
เห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากการยึดประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก
ได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติก่อให้เกิดการกระท าที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ผู้ที่ท าหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์
ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือยิ่งมีสถานการณ์ 
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้-
เกิด หรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
 

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานอันอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากโครงการ กิจกรรม หรือการ
ด าเนินงานจากแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ 
หรือปัจจัยของความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินงาน 
 

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
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1.2  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งที่อันมิควรได้ชอบตามกฎหมาย 
2. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารราชการให้กับเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
3. เพื่อแสดงเจตนาจ านงสุจริตในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
4. เพื่อแสดงความโปรงใส่และสามารถตรวจสอบได้ 
5. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์กร 

 
บทที่ 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงเพ่ือประเมินโอกาสผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงโดย
ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยงโดย
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากข้อมูลเป็นเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินได้ 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  ได้ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและแนวโน้มโอกาสใน
การเกิดประโยชน์ทับซ้อน Conflict of Interest  สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก 
สูง ปานกลาง ต่ า และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
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ที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน 
ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ได้ดังนี้ 
2.3 ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) 

 
ประเด็นความเสี่ยง รายละเอียด โอกาสเกิด ผลกระทบ ค่าความ

เสี่ยง 
การป้องกันและ
ควบคุม 

การบริหารงาน
บุคคล 

การรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเป็นพนักงาน
จ้างไม่เป็นธรรมหรือ
โปร่งใส่หรือมีบุคคลที่
เป็นเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนเองได้รับ
ผลประโยชน์เข้า
ปฏิบัติงาน 

2 2 4 -จัดท าการประกาศ
เผยแพร่การรับสมัคร
และด าเนินการ
คัดเลือกอย่างเป็นธรรม  
โดยการตั้งกรรมการแต่
ละด้านอย่างโปร่งใส่
และตรวจสอบได้ 
-หลักเกณฑ์การจ้าง
งานและบุคคลค า
ประกันในการเข้า
ท างาน 
-มีการสอบทาน  ก าชับ
เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

การน าทรัพย์สิน
ส่วนราชการไปใช้
ประโยชน์ 

การน าทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้โดย
ไม่ได้ขออนุญาต เช่น 
อุปกรณ์ส านักงาน รถ 
อ่ืนๆ 

2 2 4 -ด าเนินการจัดท า
ทะเบียนควบคุมการใช้
งานและการเบิกจ่าย
อย่างเคร่งครัด โดย
ต้องได้รับการพิจารณา
อนุญาตก่อนน าทรัพย์-
สินราชการไปใช้ 
- สร้างจิตส านักท่ีดี 
ให้กับบุคลากร 
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ประเด็นความเสี่ยง รายละเอียด โอกาสเกิด ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

การป้องกันและควบคุม 

การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกซื้อร้านที่
ตนเองสนิทหรือเป็น
ญาติหรือร้านที่
ตนเองคุยได้ง่าย 

1 2 2 - ปรับเปลี่ยนร้านค้า 
ในการจัดซื้อวัสดุ 
- เข้มงวดในการตรวจรับ
พัสดุหรือการจ้าง 

การรับของขวัญ  เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่
รับผิด ชอบ
ช่วยเหลือ
ผู้รับบริการให้มีการ
ด าเนินการนั้น ๆ ได้
สะดวก 

1 1 1 - มีการจัดท าประกาศ 
เกี่ยวกับมาตรการ รับ
ของขวัญ  
- มีการจัดการภายใน 
องค์กรโดยการจัดท า 
รายงานเสนอผู้บังคับ-
บัญชาทราบ 

การออกใบอนุญาต 
หรือการรับรอง
สิทธิ 

หัวหน้าหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่มีญาติ
หรือคนรู้จักที่มายื่น 
ขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตนั้น ๆ 

1 1 1 -ควบคุม ก ากับและ
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติต้อง
ท าตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด โดยมีความ
เป็นกลาง 

 
 

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับดังนี้ 
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2.4 การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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  จากการจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความ-
ส าคัญ ของความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญ
ของความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้  
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
(1) การบริหารงานบุคคล ล าดับ 1 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 4 คะแนน) 
(2) การน าทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ ล าดับ 1 (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 4 คะแนน) 
(3) การจัดซื้อ จัดจ้าง  ล าดับ 1 (ระดับความเสี่ยงต่ า = 2 คะแนน) 
(4) การรับของขวัญ ล าดับ 1 (ระดับความเสี่ยงต่ า = 1 คะแนน) 
(5) การออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ ล าดับ 1 (ระดับความเสี่ยงต่ า = 1 คะแนน) 

 
 
2.5 สรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ โดยจัดล าดับความส าคัญดังนี้ ล าดับที่ 1,2 อยู่ในระดับ
ความเสี่ยงปานกลาง (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 4 คะแนน) สามารถยอมรับความเสี่ยงได้  แต่ควรมีมาตร-
การในการควบคุม ล าดับที่ 3-5 อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า (ระดับความเสี่ยงต่ า = 1,2 คะแนน) สามารถ
ยอมรับความเสี่ยงได้  

 
 

บทที่ 3 
ผลการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
3.1 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนในระบบงานหรือการปฏิบัติงานโดยไม่ 
ตั้งใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น 

2. หน่วยงานที่พบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือมีการก าหนด 
มาตรการหรือแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนในหน่วยงาน 

3. เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้ส าหรับการบริหาร และการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาการทุจริต 
คอร์รัปชั่นและเพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพและมุ่งสู่องค์กร
ปลอดจากการทุจริต  
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3.2 ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. การวิเคราะห์ปัญหายังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดข้ึนในหน่วยงาน ท าให้บางกิจกรรมยังมีความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภายใต้กิจกรรม 

2. การพบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ยังใช้ระยะเวลาในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ที่ล่าช้า ท าให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ยังคงมีการปฏิบัติตามแนวทางที่ไม่ถูกต้อง 
3.3 แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ด าเนินการจัดอบรมหรือสัมมนา เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้
ถูกต้อง ตามระเบียบการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษหากพบผู้กระท าการฝ่าฝืนเพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการหาช่องทางเพ่ือกระท าการทุจริต 

2. น าประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมา ปรับปรุงแก้ไข 
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์โดยเพิ่มเติมข้อมูล
การบริหารงานบุคคล  การน าทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคู่มือ และครอบคลุม
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น 

3. ก าหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพ่ิมมากขึ้นในรายละเอียด 
การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงบรรจุให้เป็นหัวข้อในการก าหนดมาตรฐานความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององค์กร ในด้านความโปร่งใสและปลอดจากการทุจริต 
 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง  ส านักปลัดเทศบาล 
ชื่อผู้รายงาน นายสาคร  ช านาญปืน 
 
 
 
 
      (ลงชื่อ)......................................................หวัหน่วยงาน 
       (  นายอทุัย  เฮงประเสริฐ  ) 
                ปลัดเทศบาล  ปฏิบัตหิน้าที่ 
              นายกเทศมนตรีต าบลเขาฉกรรจ์ 


