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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

1. สถานการณ์/สภาพปัญญา 

  การทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า การกระทำการทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

โดย 

  “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายถึง การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (พระราชบัญญัติประกอบ 

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552 มาตร 4) 

  1. การปฏิบัติ หรือละเว้นกาปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหน้าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์     

ที่มิควรไดโ้ดยชอบ สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

  2. การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในพฤติการณ์ที่อาจทำให้คนอื่นเชื่อว่า      

มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนไม่มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเอง

หรือผู้อื่น 

  3. การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ทีมิควรได้โดยชอบสำหรับตนเอง

หรือผู้อื่น หรือ 

  4. การกระทำอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ใน

การยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น 

  “ประพฤติมิชอบ” หมายถึง การใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ ่งหมายจะควบคุมการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์         

ของแผ่นดิน 

  รูปแบบทั่วไปของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  1. รับสินบน 

  2. คอร์รัปชั่น 

  3. ผลประโยชน์ทับซ้อน 

  4. การยักยอกทรัพย์สินของรัฐ 

  5. เอ้ือประโยชน์แก่ตัวเอง พวกพ้อง หรือพ่ีน้อง 

  6. จัดทำโครงการที่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนไม่คุ้มค่าเงินที่ลงทุนไป 

  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 

ข้าราชการ พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้บริหาร ซึ่งมีอำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคล

นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู ้ตัว      

ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
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ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ใช้ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ แต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรต่าง ๆ 

หรือการที ่บุคคล ผู ้มีอำนาจตัดสินใจให้ญาติพี ่น ้อง หรือบริษัทที ่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้ร ับสัมปทานหรือ

ผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์

ส่วนตัวเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดข้ึน 

  ผลประโยชน์ทับซ้อนมี 3 ประเภท 

  1. ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจริง มีความทับซ้อนกับผลประโยชน์ส่วนตัวและสาธารณะเกิดข้ึน 

  2. ประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามีแต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้า

จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนำมาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการ  จัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น  

แต่ต้องทำให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 

  3. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ 

ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 
 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

  2.1 ส่วนราชการ/อำนาจหน้าที่ 

  2.1.1 สำนักงานปลัด มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานเจ้าหน้าที่ งานกิจการสภา งานป้องกันและบรรเทา  

สาธารณภัย งานธุรการ งานสาธารณสุข การป้องกันโรคติดต่อ งานสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก       

และเยาวชน การพัฒนาชุมชน งานธุรการงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานจัดทำแผนพัฒนา งานจัดทำแผน

ดำเนินงาน และงานอื่นๆท่ีไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  

  2.1.2 กองคลัง มีหน้าที่เก่ียวกับ งานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและอกสาร

ทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง คาตอบแทน เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับ       

การจัดทำงบประมาณฐานะการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได้และ

รายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุของ อบต. และ

งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

  2.1.3 การการศึกษาฯ มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานศึกษาปฐมวัย งานกีฬาและนันทนาการ 

งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม และงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

  2.1.4  กองช่าง มีหน้าที่เกี่ยวกับ การสำรวจ ออกแบบ การก่อสร้าง งานแผนการปฏิบัติงาน

ก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  

  2.2 จำนวนบุคลากร/ประกอบด้วย 
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หน่วยงาน พนักงานส่วน

ตำบล 

พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ/ลูกจ้างประจำ 

พนักงานจ้าง

ทั่วไป 

รวม 

สำนักงานปลัด 7 2 2 11 

กองคลัง 3 2 4 9 

กองช่าง 0 1 1 2 

กองการศึกษา 2 0 0 2 

รวม 12 5 7 24 

 

  จากข้อมูลภารกิจ และจำนวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ที่จะต้องปฏิบัติ

อำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะให้ดีขึ้น จึงขอวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วน

ตำบลสะเอะโดยใช้หลัก SWOT Analysis ดังนี้ 
 

  สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย 

  จุดแข็ง 

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในชัดเจน และมีคำสั่ง

มอบหมายเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

  2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานการบริหารงานและส่วน

ราชการในสังกัดว่าเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯลฯ หรือไม่ 

  3. มีการมอบหมายงานในลักษณะตรวจสอบและถ่วงดุล เช่น กำหนดเจ้าหน้าที่รับเงิน ออก

ใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี ไม่ให้อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลเพียงคนเดียว 

  4. องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะกำหนดนโยบาย มาตรการ เพื ่อให้บุคลากรในสังกัด

ดำเนินการตามประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ

,  ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพ่ือ

ป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ, ประกาศ มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม

ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 

  5. ผู้บริหารให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต โดยได้จัดโครงการอบรม อปท.โปร่งใส 

เสริมสร้างท้องถิ่นไทย ปลอดการทุจริตคอรัปชั่น ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและ

พนักงานจ้าง ของ อบต.สะเอะ  
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  6. มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าที่ส่วนราชการ พนักงานตำบลส่วนตำบลและ

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามงาน แจ้งข้อราชการ นโยบายและ

งานต่างๆที่เก่ียวข้อง 

  4. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือผลการดำเนินงาน/โครงการต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วน

ตำบลสะเอะได้ดำเนินการผ่านสื่อต่างๆ เช่น  เว็บไซต์ของ อบต.  เฟสบุ๊ค อบต.สะเอะ ป้ายประชาสัมพันธ์ 

  จุดอ่อน 

  1. ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญตามสายงาน   

  2. บุคลากรไม่เพียงพอต่อภารกิจที่ต้องปฏิบัติหลายด้าน 

  สภาพแวดล้อมภายนอก 

  โอกาส 

  1. ระเบียบกฎหมายที่กำหนดให้มีกลไกในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติว่า “รัฐส่งเสริมสนับสนุนและ

ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  

และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่าง

เข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้าน หรือ      

ชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

  มาตรา 76 “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภู มิภาค 

ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้อง

ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารระและการ

ใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพ”  

  2. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/57 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 

   ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง  

ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น

มิให้เกิดการทุจริตมิชอบได้ 
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  3. การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ถือเป็นการแปลง

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรายปรามการทุจริตมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความตระหนักที่จะกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และมาตรการใดๆ ที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

  4. การกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ถือเป็นโอกาสที่ทุกหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนการ

ปฏิบัติงานและการบริหารเพื่อปรับการทำงานและการบริหารงานองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ป .ป.ช. 

กำหนด เพ่ือให้องค์กรเป็นองค์กรที่โปร่งใสปราศจากการทุจริตอันจะเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีกับองค์กร 

  5. การตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำปีของ สตง. ทำให้องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นมีความ

ระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายมีความคุ้มค่า 

  อุปสรรค 

  ระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงานบางเรื่องขาดความชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานอาจจะทำให้

เกิดการสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตได้ เช่น การกำหนดราคากลาง ซึ่งพัสดุบางรายการมิได้มีการกำหนดไว้ในประกาศ

ของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง หรือพาณิชย์จังหวัด 

  ความเสี่ยงสามารถจำแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงกับการการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ - 

และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงการไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร 

สภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

  2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน 

โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือ

นวัตกรรมที่ใช้/บุคากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 

  3. ความเสี ่ยงด้านการเง ิน เป็นความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน            

เช่น  การบริหารความเสี่ยงที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมทำให้ขาดประสิทธิภาพหรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ

การเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป็น

ต้น เนื่องจากขาดการจัดการข้อมูล กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่

ครอบคลุมการดำเนินงาน 

  ลักษณะความเสี่ยงด้านการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำแนกเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 
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  1. การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชีจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิดจากการ

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2. สภาพหรือปัญหาการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล 

  3. สภาพหรือปัญหาการทุจริตจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

  4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 

  5. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ทราบ 

  6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่น  

  องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะมีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่

อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

  1. การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

  - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 

  - กระบวนงานที่เกี ่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม      

คือ  มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง 

  - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ทีมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบ

ต่อผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 

  - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต/อนุมัติ ตามอำนาจหน้าที่ 

  - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน 

  2. กระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

  - การรับ – จ่ายเงิน 

  - การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย/การจัดทำบัญชีทางการเงิน 

  - การจัดจ้างกับเครือญาติหรือให้บุคคลที่รู้จักมาทำสัญญาซื้อ/จ้าง 

  - การกำหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์เอ้ือให้กับผู้ให้บริการบางราย 

  - การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์ 

  - การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 

  - การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 

  - การใช้รถราชการ 

  - การเบิกค่าตอบแทน 
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  - การอนุญาต/อนุมัต ิ

  - การเอาทรัพย์ของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 

  - การรับของขวัญ/ของกำนัล และกับการให้บริการที่ไม่เป็นขั้นตอน 

  3. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

  - สูญเสียงบประมาณ 

  - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ทำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระทำในทางมิชอบ 

  - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื้อถือของหน่วยงาน 

  4. แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

  4.1 การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของหน่วยงาน 

   - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร 

   - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 

   - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสให้แก่เจ้าหน้าที่ 

   - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 

  4.2 การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 

   - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

   - จัดทำควบคุมภายใน 

   - สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

   - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้ ได้นำความเสี่ยงในด้านต่างๆมา

ดำเนินการวิเคราะห์ ตามบริบทความเสี ่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ          

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะทราบถึงความ

เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต 

เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ที่เป็นปัญหาสำคัญและ

พบบ่อย นอกจากนี้ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
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  การวิเคราะห์ความเสี ่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด

ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และ

จัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับ

ซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ และระดับความเสี่ยง  

 

  เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเชิงคุณภาพ 

 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

   

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน  

(บุคลากร) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 

2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน 

 

ที ่ ประเด็น/ขั้นตอน/

กระบวนการดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี

ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ่ือเกิดการ

ทุจริต 

ตัวชี้วัด

ผลสำเร็จ น้อย

มาก 

น้อย ปาน

กลาง 

สูง สูง

มาก 

1 การบริหารงานบุคคล มีการรับบคุคลที่เป็นเครือญาติหรอืบุคคลที่

ตนเองไดร้ับผลประโยชน์เข้าทำงาน 

1. เป็นปัจจัยที่ไมส่ามารถ

ควบคุมได้ และการ

ตรวจสอบท่ีดีพอ 

 √    - มีการประกาศรับสมัครและ

ดำเนินการคดัเลือกอย่างโปร่งใส

และตรวจสอบได ้

จำนวนเรื่อง

ร้องเรียน

เจ้าหน้าท่ี 

2 การทุจริตต่อหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีไม่ได้นำเงินลูกหนี้ เงินภาษี ฯ มา

ชำระให้กับการเงิน แต่นำเงินไปใช้ส่วนตัว 

1. ผู้บังคับบัญชาขาดการ

ควบคุม 

 √    - ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุน

ต่างๆมาชำระเงินด้วยตนเองและรบั

ใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง 

จำนวนเรื่อง

ร้องเรียน

เจ้าหน้าท่ี 

3 การจัดซื้อจดัจ้าง -  การดำเนินการจดัซื้อจัดจ้างไมเ่ป็นไปตาม 

แผนการจดัซื้อจัดจา้งประจำป ี

- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ

สาธารณะ เช่น การปดิประกาศการจัดซื้อจดั

จ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า 

-  ระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ หนังสือเวียนมี

การเปลีย่นแปลงบ่อยครั้ง 

1. การควบคุมไม่เป็นไป

ตามที่กำหนด 

2. มีการตรวจสอบยังไม่

ละเอียดรอบคอบ 

 √    - ให้แต่ละร้านมาเสนอราคา โดยถอื

เกณฑร์าคาที่ต่ำสุด 

- เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือ

การจ้าง 

-เพิ่มบุคลากรในด้านการ จดัซื้อจดั

จ้าง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทำงาน ให้ทันเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ  

จำนวนเรื่อง

ร้องเรียน

เกี่ยวกับการ

ทุจริตการ

จัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

4 การนำทรัพยส์ินของราชการ

มาใช้โดยไม่ขออนุญาต 

- จำนวนทรัพย์สินมมีาก ทั้งทรัพยส์ินเก่าและ

ทรัพย์สินใหม ่

1. ผู้บังคับบัญชาขาดการ

ควบคุม 

 √    - มีการทำทะเบียนควบคมุการใช้

งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครดั 

การควบคุม

ทรัพย์สิน 

เป็นระบบ 
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-การนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานมาใช้

ส่วนตัว 

- จัดให้มีสถานท่ีเก็บรักษาบำรุงดแูล

ทรัพย์สินให้เพียงพอ เหมาะสม 

ถูกต้อง และ

เป็นปัจจุบัน 
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ที ่ ประเด็น/ขั้นตอน/

กระบวนการดำเนินงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี

ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด

การทุจริต 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการป้องกันเพ่ือเกิดการทุจริต ตัวชี้วัด

ผลสำเร็จ น้อย

มาก 

น้อย ปาน

กลาง 

สูง สูง

มาก 

5 การรับของขวัญ เจ้าหน้าท่ีใช้หน้าท่ีรับผดิชอบช่วยเหลือผู้มา

รับบริการให้มีการดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น 

1. ผู้บังคับบัญชาขาดการ

ควบคุม 

 √    จัดทำประกาศเกี่ยวกับมาตรการรบั

ของขวัญ 

จำนวนเรื่อง

ร้องเรียน

เจ้าหน้าท่ี 

 

6 การออกใบอนุญาต

ก่อสร้างอาคาร 

หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าท่ีมญีาติหรือคน

รู้จักท่ีมายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาตต่างๆ 

1. ผู้บังคับบัญชาขาดการ

ควบคมุที่ดีพอ 

 √    ผู้ปฏิบัติงานต้องทำตามกฎ ระเบยีบ

โดยมีความเป็นกลาง 

จำนวนผลการ

ปฏิบัติงานการ

ขออนุญาต

ก่อสร้าง

เป็นไปตาม

หลักเกณฑ ์
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  แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

- วางกรอบการทำงาน เป็นวิธีการกว้างๆไม่จำกัดอยู่กับรายละเอียด ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

สามารถนำไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ มี 5 ขั้นตอน สำหรับการพัฒนา

และการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ระบุมีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร 

 - ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น ผลประโยชน์ทางกาเงิน/เศรษฐกิจ ธุรกิจส่วนตัว/

ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น การทำงานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอื่น/

กลุ่มอ่ืน 

 - ตัวอย่างของความเสี่ยง เช่น การปฏิสัมพันธ์กับเอกชน การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างการตรวจตรา

เพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทำงานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การให้บริหารที่อุปสงค์

มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับ การลงโทษ การให้เงิน/สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน 

การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ  

2. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 

 - องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักขงผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนั้น กฎเกณฑ์

เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์กร

และยังต้องทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถรู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและในแบบใด 

 - เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆที่ใช้เพื่อการจัดการติดตามประสิทธิภาพ

ของกลยุทธ์ที่ใช้ 

3. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการ 

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร 

 - เพ่ือให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ตั่งแต่

เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มาทำสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และผู้บริหาร การให้ความรู้จะเริ่ม

ตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรเข้าถึงนโยบายและข้อมูลที่จะ

ช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตน ผู้บริหารเองก็ต้องรู้จักวิธีจัดการผลประโยชน์

ทับซ้อน 

 - ขั ้นตอนแรกของการให้ความรู ้ ค ือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างท่ีชัดเจน 
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สำหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมากๆ เช่น การติดต่อการร่วมทำงาน

กับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอนและการกระจายอำนาจ

ความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอและกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น 

 

4. การดำเนินการเป็นแบบอย่าง 

 -  การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ใน

ตำแหน่งระดับบริหาร ซึ ่งต้องแสดงภาวะผู้นำ สนับสนุนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน สนับสนุนให้

เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความสำคัญเนื่องจากเจ้าหน้าที่มัก

คำนึกถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ 

 - ผู้บริหารต้องพิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอ ที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่      

ชั่งน้ำหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์สาธารณะและพิจารณาว่าอะไรคือวิธีที่ดีที่สุด

ในการจัดการหรือแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน พิจารณาปัจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตำแหน่ง

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 

5. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กรและเอกชน ทราบถึงความมุ่งมั่นใน 

การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

 - ประเด็นสำคัญ คือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่ว่าจะ

สามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้เพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้ตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้

กัน 

 - การทำงานกับองค์กรภายนอก องค์กรต้องระบุความเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนและพัฒนา

วิธีการป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลภายในหรือโอกาสการใช้อำนาจหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์ทับซ้อนและต้องแจ้ง

ต่อองค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และผลที่ตามมาหากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย 

เช่น การยกเลิกสัญญา 
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