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ค าน า 
 

       ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลจระเข้หินด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน        
ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เพ่ือก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริตกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และ             
กำรแก้ไข ปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่ เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย  นอกจำกนี้ ยังน ำ                 
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำก ำหนดเป็นปรับปรุงคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนเทศบำลต ำบลจระเข้หินอีกด้วย เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ                
ว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

      กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง กำรใช้
ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ 
ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และท ำ
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป  โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกำสใน
อนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระท ำควำมผิด ยังพบผู้กระท ำควำมผิด
โดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีก            เป็นจ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่อง
ทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest : COI)    เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อ
เกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับ     ที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและ
เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ อีกด้วย 

      เทศบำลต ำบลจระเข้หิน ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน              
ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็น
กรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
      กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัย
และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  ๑. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำยและ
พันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ และ
กำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย เป้ำหมำยกลยุทธ์ โครงสร้ำง
องค์กร ภำวะกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร  

๒. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพประสิทธิผล 
หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/กระบวนกำร
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำร
ด ำเนินโครงกำร  

๓. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk : F) เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ และ
กำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ หรือเป็น
ควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่น กำรประมำณกำรงบประมำณ           ไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้อง
กับขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรควบคุม และกำร
จัดท ำรำยงำนเพื่อน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว  
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๔. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน  ควำมไม่ทันสมัยหรือ
ควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำ กำรร่ำงสัญญำที่ไม่
ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน  
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 

๑) ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร และกำร
เปลี่ยนแปลงระบบงำน ควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่บ่อยครั้ง กำร
ควบคุม ก ำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น 

๒) ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลงทำง
เทคโนโลยี หรือสภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น   

 

     ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง 
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่  เจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติหน้ำที่ ในต ำแหน่งหน้ำที่                 
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น  แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ 
ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำร
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระท ำแบบนี้
เป็นกำรกระท ำท่ีผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ  
 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึง  กระบวนกำรวิเครำะห์ 
ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำส ที่จะท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ  ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือ
สภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด  ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือ
น ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 
      กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น ำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ  
มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) แล ะต ำม บ ริบ ท ค วำม เสี่ ย งด้ ำน ผล ป ระ โยช น์ ทั บ ซ้ อ น ข อ ง เท ศบ ำล ต ำบ ล                  
จระเข้หิน กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้เทศบำลต ำบลจระเข้หินทรำบถึงควำม
เสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็นเหตุท ำให้   

๑. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของข้ำรำชกำรเป็นไปในลักษณะที่ขำดหรือมีควำมรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ 

๒. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ท ำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือในควำมมีคุณธรรม ควำมมีจริยธรรม 
๓. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำร

ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 
                พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนวทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำรทุจริต 
และเพ่ือก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบกำรกระท ำผิดวินัยของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
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๒.วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดควำมคิด

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
๒. เพ่ือแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
๓. เพ่ือตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่รัฐ  ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่ อันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย  ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็น
แบบอย่ำงที่ดียืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

๔. เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้ รับบริกำร ผู้มีส่วนได้           
ส่วนเสีย และประชำชน 
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ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
      กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสที่จะเกิดผลกระทบ
ของควำมเสี่ยงต่ำงๆ เพ่ือประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง และด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดล ำดับ             
ควำมเสี่ยง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนที่จะใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเสี่ยง ทั้งนี้ 
ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ที่ไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจ ำนวนเงินที่ชัดเจนได้ 
 

เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมำก มีโอกำสเกิดขึ้นเป็นประจ ำ 
๔ สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
๓ ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง 
๒ น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก 

 
เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินงำน (บุคลำกร) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง  
๔ สูง ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  
๓ ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม  
๒ น้อย สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง  
๑ น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง  

      ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำ
จำกผลคูณของระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ควำมเสี่ยงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
๑ ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E) ๑๕ – ๒๕ คะแนน 
๒ ควำมเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) ๙ – ๑๔ คะแนน 
๓ ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (Medium Risk : M) ๔ – ๘ คะแนน 
๔ ควำมเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) ๑ – ๓ คะแนน 
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              ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จำกกำรพิจำรณำจัด
ระดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงจำกโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และ
ขอบเขตของระดับควำมเสี่ยงที่สำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
               ซึ่ งจัดแบ่งเป็น  ๔  ระดับ  สำมำรถแสดงเป็น  Risk Profile แบ่งพ้ืนที่ เป็น  ๔  ส่วน  (4 Quadrant)             
ใช้เกณฑ์ในกำรจัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
เสี่ยงสูงมำก (Extreme) ๑๕ – ๒๕ คะแนน มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ  

หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง  
สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) ๙ – ๑๔ คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง  สีส้ม   
ปำนกลำง (Medium) ๔ – ๘ คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำร

ควบคุมควำมเสี่ยง  
สีเหลือง   

ต่ ำ (Low) ๑ – ๓ คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง  สีเขียว       
 

 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  

  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 
 
  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
 
 
 
 
 
 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
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๒.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
เทศบาลต าบลจระเข้หิน              
                  เทศบำลต ำบลจระเข้หิน มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

๑. กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
๑.๑ งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งบประมำณแบบบูรณำกำร ท ำให้มีช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่

ตนเองและพวกพ้อง 
๑.๒ งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ที่เอ้ือประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือต่อ

พวกพ้องในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค กำรพิจำรณำเฉพำะรำย เป็นต้น 
๑.๓ งำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ซึ่งส่งผลทำงลบต่อ

องค์กร 
๒. โดยมีกระบวนงำนที่อำจมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 

- กำรปฏิบัติงำนรำชกำรไม่เต็มเวลำ 
- กำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรมำใช้เรื่องส่วนตัว 
- กำรใช้รถรำชกำร 
- กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
- กำรจัดท ำโครงกำรที่ไม่อยู่ในแผนยุทธศำสตร์หรือหรือแผนพัฒนำท้องถิ่น 
- กำรบันทึกบัญชีรับ - จ่ำย / กำรจัดท ำบัญชีทำงกำรเงิน 
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจ้ำงบริกำร 
- กำรก ำหนดคุณลักษณะและกำรตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ ์
- กำรเบิกค่ำตอบแทนล่วงเวลำ ฯลฯ 
- กำรรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น 

๓. ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม 
- สูญเสียงบประมำณ และไม่เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
- เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำทีใ่นทำงมิชอบ 
- เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน 

๔. แนวทำงกำรป้องควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๑) กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของส ำนักงำนเทศบำลต ำบลจระเข้หิน รังเกียจกำรทุจริต

ทุกรูปแบบ เช่น 
- ส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพของบุคลำกรส ำนักงำนเทศบำลต ำบลจระเข้หิน 
- ให้ผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
- จัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน  

(๒) กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น 
- เผยแพร่คู่มือหรือแนวปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำนเทศบำลต ำบล

จระเข้หินอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
- จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
เทศบาลต าบลจระเข้หินประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

            ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลจระเข้หิน ก ำหนดควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน ๔ ประเด็น
หลัก ดังนี้ 
  ๑. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 

๒. กำรรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น กำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ 
๓. กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
๔. กำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 

   เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่ จะเกิดควำมเสี่ยง และ
ผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใดในตำรำง
ควำมเสี่ยง ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 
 

ล ำดับ ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต โอกำส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ล ำดับ 

ควำมเสี่ยง 
๑ กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ ๔ ๕ ๒๐ (๑) 
๒ กำรรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น กำรรับ

ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ 
๔ ๒ ๘ (๔) 

๓ กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ๔ ๔ ๑๖ (๒) 
๔ กำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ในเรื่องส่วนตัว ๓ ๔ ๑๒ (๓) 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

   5         (1)  

  4   (4) (3)  

  3      

  2    (2)  

  1      

 1 2 3 4 5 
  โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
     
 
 
 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
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 จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได ้ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 
กำรจัดหำพัสดุไม่เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและประหยัด
งบประมำณของทำงรำชกำร 

ล ำดับ ๑  (สูงมำก = ๒๐ คะแนน) 

กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ล ำดับ ๒  (สูงมำก = ๑๖ คะแนน) 
กำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ในเรื่องส่วนตัว ล ำดับ ๓  (สูง =๑๒ คะแนน) 
กำรรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น กำรรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ 

ล ำดับ ๔   (ปำนกลำง = ๘ คะแนน) 

 

   จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น ๓ ระดับ คือ สูงมำกและสูงและ
ปำนกลำง โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ 

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนเทศบำลต ำบลจระเข้หิน 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
      
     เสี่ยงสูงมำก (Extreme) 

จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 
มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ  
หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง 

- กำรจัดหำพัสดุไม่เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและ
ประหยัดงบประมำณของทำงรำชกำร 
- กำรเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

      
      เสี่ยงสูง (High) 

จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง  
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

- กำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

      ปำนกลำง (Medium) 
 

ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำร
ควบคุมควำมเสี่ยง 

- กำรรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น กำร
รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ 

      ต่ ำ (Low) 
 

- - 

 



๓. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

๑. กำรจัดซื้อ              
จัดจ้ำงไม่เป็น             
ไปตำมระเบียบ 

๔ ๕ ๒๐ ๑. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และแนวทำง 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยวิธีพิเศษอย่ำงเคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ 
ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงจัดท ำ
รำยงำนสรุปกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงรำยเดือนและ
เสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรรับทรำบทุกครั้ง 
๓. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ 
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง รับรองถึงควำมไม่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อ  
จัดจ้ำง 
๔. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อ                
จัดจ้ำงอย่ำงเคร่งครัด 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

   

งำนพัสดุ 
กองคลัง 
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๒. กำรรับของขวัญ 
ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่น 
กำรรับของขวัญ
และหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ
แม้จะเป็นกำรรับใน
โอกำสที่เหมำะสม
ตำม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม
หรือให้กันตำม 
มำรยำทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคมอย่ำงไรก็
ตำมอำจก่อให้เกิด
ควำมคำดหวังทั้ง
ผู้ให้และผู้รับและ
อำจท ำใหบุ้คคล 
ภำยนอกเข้ำใจ 
ผิดต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรได้ 

๔ ๒ ๘ ๑.เจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลต้องไม่รับหรือถำมน ำ
ถึงกำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
นอกเหนือจำกทรัพย์สินอันควรได้ตำมกฎหมำย 
เว้นแต่กำรรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดย 
ธรรมจรรยำ 
๒.ใช้บัตรอวยพรกำรลงนำมในสมุดอวยพรหรือ
ใช้บัตรแสดงควำมยินดีแทนกำรให้ของขวัญ 
เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรฝ่ำฝืนกฎระเบียบ อีก
ทั้งเพ่ือประโยชน์ในกำรสร้ำงเสริมทัศนคติใน
กำรประหยัดให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของเทศบำล 
๓.เทศบำลปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำร 
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย 
ธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ , ระเบียบส ำนัก 
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือกำร 
รับของขวัญเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และ หนังสือที่ มท. 
๐๒๒๖.๒/ว ๗๕๒๓ ลงวันที่ ๒๗ 
ธันวำคม ๒๕๕๙ เรื่องแนวทำง 
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้หรือรับของ 
ขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
 
 
 
 
 

          
ทุก

หน่วยงำน 
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๓.  กำรเอ้ือ
ประโยชน์ต่อ          
พวกพ้องในกำร          
จัดซื้อจัดจ้ำง 

๔ ๔ ๑๖ ๑. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ 
บุคลำกร ปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับควำม
โปร่งใส กำรเสริมสร้ำง คุณธรรมจริยธรรม 
เพ่ือให้ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
๒. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรประกำศ 
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำร 
ประพฤติมิชอบเพ่ือให้ยึดถือปฏิบัติ 
๓. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ 
บุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมำกยิ่งข้ึน เพ่ือร่วม
สร้ำงแนวทำงและมำตรกำรในกำรด ำเนินกำร
สร้ำงจิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำรรังเกียจกำรทุจริต
ทุกรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

งำนพัสดุ 
กองคลัง 
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๔. กำรน ำทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำรไป
ใช้ในเรื่องส่วนตัว 

๓ ๔ ๑๒ ๑. สร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรปฏิบัติตำม
เจตจ ำนงเขตสุจริตและปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อใหป้ฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
๒. ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักคิดหำร
สองเพ่ือยึดถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
๓. ควบคุม ก ำกับดูแลให้บุคลำกรปฏิบัติตำม
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร
ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือสร้ำง
จิตส ำนึกใหร้ังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ 

         ทุก
หน่วยงำน 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 



 


