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ค าน า 
 

  เทศบาลต าบลพระซอง  ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือก าหนด
มาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ และการแก้ไข
ปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้  ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่
จะด าเนินการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ นี้  ต่อไป   
 
 

 
 

                                                           เทศบาลต าบลพระซอง  
                                                                                           ๒๖   ตุลาคม   256๔ 
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สารบัญ 
 

                                                                                                                      หน้า 
ค าน า 
สารบัญ  
ส่วนที่ ๑ บทน า 
 1. หลักการและเหตุผล                                                                              ๔                                                                                    
 2. วัตถุประสงค์                                                                                      ๖ 
  
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน                                                   ๗  

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for              ๗   
Conflict of Interest)   

  2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for              ๙   
  Conflict of Interest) เทศบาลต าบลพระซอง   

  3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                        ๑๓ 
  
ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก  
                  (มีการด าเนินการออกค าสั่ง/ประกาศ/มาตรการและจัดกิจกรรมเพ่ือจัดการตามแผนฯ)     ๑๕     
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส  
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท า
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย   
 เทศบาลต าบลพระซอง ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธ
กิ จ ใ น ภ า พ ร ว ม ที่ เ กิ ด จ า ก เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ส ถ า น ก า ร ณ์ แ ล ะ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ภ า ย น อ ก ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ 
กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์   โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ 
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
 2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผล
การปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร /กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนิน
โครงการ  
 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ
การเงิน  เช่น  การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง  ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ
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ขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท า
รายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความ
ไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบั งคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา  
ที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  
 สาเหตุของการเกดิความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
 1) ปัจจัยภายใน  เช่น  นโยบายของผู้บริหาร  ความซื่อสัตย์  จริยธรรม  คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง  
การควบคุม  ก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
 2) ปัจจัยภายนอก  เช่น  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ 
สภาพการแข่งขัน  สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
 ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง  สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้
เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
 การวิ เคราะห์ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้ งนี้ น า เอาความเสี่ ยงในด้านต่างๆ  
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และ ตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลพระซอง การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้  จะช่วยให้เทศบาลต าบลพระซอง ทราบถึงความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้   
 1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่
เพียงพอ 
 2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางท่ีท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
 3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการไม่ยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาล  
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พร้อมกันนี ้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือก าหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และ แสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
 ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัด
ท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงดา้นผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ  
ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์  และจัดล าดับความเสี่ยง 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือ จ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถงึระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 

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

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า  
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  

สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม   
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี

มาตรการควบคุมความเสี่ยง  
สีเหลือง   

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  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 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 
 
 

 

คว
าม

รุน
แร
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อง
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) เทศบาล 
   ต าบลพระซอง    
 เทศบาลต าบลพระซอง ได้มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนี้ 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง  
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ   
เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน  การสร้างอุปสรรค  
 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อ่ืน  
ที่เก่ียวข้อง 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การรับเงิน – จ่ายเงินงบประมาณ 
 - การใช้รถราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
 - การเอ้ือประโยชน์ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารใช้ความสนิทส่วนตัวในการรับเอกสารหรือโครงการ
หลังจากระยะเวลาที่ก าหนด ส่งผลท าให้การด าเนินการในขั้นตอนต่อไปล่าช้า 
 - การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม/แผนงานต่างๆ  ความเสี่ยงที่จะใช้อ านาจหน้าที่ เพื่อคัดเลือกโรง
โครงการ/กิจกรรม/แผนงานต่างๆ นั้นๆ  โดยการให้ข้อมูล  ให้ค าแนะน า หรือให้คะแนนกับโครงการ/กิจกรรม/
แผนงานต่างๆ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และ พนักงานเทศบาล มีการใช้ความสัมพันธ์ ความสนิทคุ้นเคย 
เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก มากกว่าตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไข ที่จะเสนอเข้าสภา เพื่อพิจารณาออกเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี นั้นๆ  
 - ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการจัดหาตัวผู้ค้า/ผู้รับจ้าง ก่อนส่งเรื่องให้พัสดุจัดท าเอกสารเบิกจ่าย 
 - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของบุคคลที่รู้จัก/หรือได้รับค าสั่งของผู้บังคับบัญชาก่อน 
 - โอนเงินให้บุคคลที่ต้องการใช้เงินด่วน โดยที่เอกสารหลักฐานยังไม่ถูกต้อง หรือมีผู้อนุมัติยังไม่ครบ 
 - การด าเนินการตามระเบียบกฎหมายในเรื่องต่างๆ ที่พนักงานเทศบาล/ครู/ลูกจ้างประจ า และ พนักงานจ้าง
กระท าไม่ถูกต้อง  เช่น  การด าเนินการทางวินัย จะปรากฏทั้งในรูปคณะกรรมการหรือตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา
และคณะผู้บริหารก่อน ซึ่งจะมีการร้องขอ กดดันหรือไม่ผ่านการพิจารณา จึงท าให้การตรวจสอบ/การสอบสวนไม่
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่วางไว้ 
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ   
 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 

- สูญเสียงบประมาณ 
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่ท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหาย ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของพนักงานเทศบาล/ครู/ลูกจ้างประจ า และ 
พนักงานจ้าง/หน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไป 
- การปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต อาจได้รับการลงโทษทางวินัย ถ้าพฤติกรรม
ดังกล่าวมีมูลความจริง 
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 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
          (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของเทศบาลต าบลพระซอง รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ  
เช่น 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
  - เผยแพร่ค่านิยมและสร้างจิตส านึกท่ีสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ เป็นประจ า 
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่   
  - ชื่นชม ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณให้แก้เจ้าหน้าที่ที่มีการปฏิบัติงานดีเด่น 
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นแบบอย่างที่ดี 
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอและ 
                       ต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลพระซอง ประจ าปี 
พ.ศ. 256๕ 
          เทศบาลต าบลพระซอง  ได้ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน  4  ประเด็นหลัก ดังนี้ 
  1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
    2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
    3. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
  4. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ  
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซ่ึงจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 5 5 25 (1) 
2 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 3 5 15 (2) 
3 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 3 4 12 (3) 
4 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน

และระเบียบ 
2 4 8 (4) 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5   (2)   (1) 

4  (4) (3)   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง               
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 1  (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ 2  (สูงมาก = 15 คะแนน) 
การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง ล าดับ 3  (สูง = 12 คะแนน) 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบ ล าดับ 4  (ปานกลาง = 8 คะแนน) 
  
  

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
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ct
) 
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จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และปาน
กลาง  โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาล
ต าบลพระซอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ มี ดังนี้ 

 
ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

เ    เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่ายโอน
ความเสี่ยง 
  

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
- การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

     เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและมี
มาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  

- การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง  

- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไป
ตามข้ันตอนและระเบียบ 

     ต่ า (Low) - - 
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเสีย่ง                                                   ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ 

  เสี่ยง  

        ไตรมาส ๑         ไตรมาส 2         ไตรมาส ๓        ไตรมาส ๔ 
ต.ค. 
๖๔ 

พ.ย. 
๖๔ 

ธ.ค. 
๖๔ 

ม.ค. 
๖๕ 

ก.พ. 
๖๕ 

มี.ค. 
๖๕ 

เม.ย. 
๖๕ 

พ.ค. 
๖๕ 

มิ.ย. 
๖๕ 

ก.ค. 
๖๕ 

ส.ค. 
๖๕ 

ก.ย. 
๖๕ 

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ  

5 5    25 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ขา้ราชการ และบุคลากร 
ให้ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และแนวทาง การจัดซ้ือจัด
จ้าง โดยวิธพีิเศษ 
อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบด้าน
การจัดซ้ือจัดจา้ง จัดท ารายงานสรุปการจัดซ้ือจัด
จ้างรายไตรมาสและ 
เสนอให้หัวหน้าสว่นราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุและบุคลากรที่เกีย่วขอ้งกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
รับรองถึงความ 
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธก์ับผู้เสนองานในการจัดซ้ือจัด
จ้าง 
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร 
ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือ 
จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 

            ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
กองสวัสดิการ

สังคม 
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน  

2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ  

3 5    15 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร 
ปฏิบัติตามระเบยีบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง 
อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้
ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏบิตัิเกี่ยวกบั
ข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหนา้ที่และการ
ประพฤติมิชอบ อยา่งเคร่งครัด 

            กองคลัง  
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ปัจจัยที่ 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ มาตรการจัดการความเสีย่ง                                                   ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 
ความ 

  เสี่ยง  

        ไตรมาส ๑         ไตรมาส 2         ไตรมาส ๓        ไตรมาส ๔ 
ต.ค. 
๖๔ 

พ.ย. 
๖๔ 

ธ.ค. 
๖๔ 

ม.ค. 
๖๕ 

ก.พ. 
๖๕ 

มี.ค. 
๖๕ 

เม.ย. 
๖๕ 

พ.ค. 
๖๕ 

มิ.ย. 
๖๕ 

ก.ค. 
๖๕ 

ส.ค. 
๖๕ 

ก.ย. 
๖๕ 

3. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพอ้ง  3 4    12 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร  
ปฏิบัติตามนโยบายเกีย่วกบัความโปร่งใส การ
เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ขา้ราชการถอื
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศหลกัเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่และการ 
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร 
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่าเนินการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ ให้ครอบคลุม และทัว่ถึงมากยิ่งขึน้ เพื่อร่วม
สร้างแนวทางและมาตรการในด่าเนินการสร้าง
จิตส านึกให้ขา้ราชการรังเกียจ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

            ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
กองสวัสดิการ

สังคม 
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน  

4. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระเบียบ  

2 4 8 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ บคุลากร ให้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลพระซองอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ บคุลากร ให้
ปฏิบัติตามกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ เร่ืองการรับ
ของขวัญสินน้ าใจ อยา่งเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร
ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาล
ต าบลพระซอง 
4. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละส านัก/กอง/
แผนกและส่วนราชการ  

            ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
กองสวัสดิการ

สังคม 
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน  
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