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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจาปีงบประมาณ 2563
1.ความเป็นมา
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลพระยาบันลือ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เพื่อให้การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สามารถ
นาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่
69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ได้มีคาสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบาย
คณะรั ฐมนตรี ที่พ ลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์โอชา นายกรัฐ มนตรี ได้แถลงต่อสภานิติ บัญ ญั ติแห่ งชาติ เมื่ อวัน ที่ 12
กันยายน 2557 ข้อ 10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการ 3 ป.1 ค.
(ปลูกจิตสานึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย)
2.หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมายและหลักจริยธรรม โดยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความชอบธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมประกอบกับทาให้ผลประโยชน์
ของหน่วยงาน องค์กร สถาบัน และสังคมต้องสูญเสียไป โดยอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการ
ให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม ฯลฯ อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทาความผิดยังพบผู้กระทาความผิดโดย
ไม่ เจตนาหรื อ กระท าโดยไม่ รู้ เป็ น จ านวนมาก น าไปสู่ ก ารถู ก กล่ า วหาร้ อ งเรี ย นหรื อ ถู ก ลงโทษ ดั ง นั้ น เรื่ อ ง
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest :
COI) จึงเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบระดับ
รุนแรง และยังสะท้อนปัญหาการขาอกลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ห รือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ
พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม ซึ่งอาจกระทา
โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จากัดอยู่ที่ตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น
หมายความรวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือทรัพย์สิน อาทิ การแต่งตั้ งพรรคพวกให้ดารงตาแหน่งใน
หน่วยงานหรือตัดสินใจให้ญาติพี่น้องเข้ามีส่วนร่วมในประโยชน์สาธารณะโดยมิชอบ ส่งผลเสียต่อส่วนรวม

-2การวิเคราะห์ความเสี่ยวงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบใน
การบริห ารปั จจั ย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดเหตุ โอกาส ที่จะทาให้ เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ขัดกันของ
ผลประโยชน์มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
3.การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง ดาเนินการวิเคราะห์ และจัดลาดับความเสี่ยง
โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จ ะเกิดความเสี่ย ง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ ยง ทั้ งนี้
กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุตัวเลขหรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
พบว่ามีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่จาเป็นต้องดาเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ดังนี้
ลาดับ
ความเสี่ยง
แนวทางจัดการ
การบริหารจัดการ
1 -ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ -ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้าง
-จัดทาคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน ยังขาดความรู้ความ ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย
-ปรับปรุงคู่มือผลประโยชน์ทับ
เข้าใจ ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้
กฎระเบียบ เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้มีความรวบรัด และเข้าใจ
อานาจหน้าที่ในความรับผิดชอบ
ซ้อน
ง่าย พร้อมเผยแพร่แก่บุคลากร
ไม่ทราบว่ามีกฎ ระเบียบ กฎหมาย - จัดทาคู่มือ แนวทางปฏิบัติงาน
อบต.พระยาบันลือทราบทุก
ห้ามไว้ อย่างชัดเจนว่าเป็นกรณี
ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกัน
ช่องทาง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
2 -การเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
-เปิดโอกาสให้ประชาชนบุคลากร
-เปิดโอกาสให้เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบการใช้อานาจยังถูกจากัด ภายใน ได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจการจ้าง โครงการ กิจกรรม
ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดาเนินการ
ของอบต.พระยาบันลือ
3 -การรณรงค์ด้านการปราบปราม -ส่งเสริมให้มีการบริหารราชการตาม -จัดกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากร
ทุจริตไม่ได้รับความร่วมมือ
หลักธรรมาภิบาล
ภายในแสดงพลังต่อต้านการ
เท่าที่ควร
ทุจริตทุกรูปแบบ
4 -การขาดจิตสานึกร่วมในการ
-ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยม และ -จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม
จิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม
เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับ
ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ซ้อน ธรรมาภิบาล แก่บุคลากร
อบต.พระยาบันลือ
5 -สังคมยังยึดติดกับกระแสบริโภค -สร้างเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมใน -ระดมความร่วมมือจากบุคลากร
นิยมให้คุณค่ากับความรวยและคน การปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ทนต่อ ทุกระดับกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อ
มีอานาจอิทธิพล
การทุจริต
การคอร์รัปชั่นผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์

-33.1 การบริหารจัดการ ตามหลัก 4 ประการสาหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย
1)ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบกฎหมาย และนโยบาย
ตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง
2)สนับสนุนความโปร่งใส และพร้อมรับผิด : กาหนดขั้นตอนการทางานที่ชัดเจน และเปิดเผยให้ประชาชน
ทราบ รวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ
3)ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : เจ้าหน้าที่ต้องระบุผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการปฏิบัติ และจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุดโดยฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การสร้างระบบป้องกัน พร้อมกาหนดนโยบาย
4)สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผูบ้ ริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจใน
เวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น
3.2 แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1)ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร กลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน งาน
2)พัฒนานโยบาย และกลยุทธ์การจัดการปัญหา
3)ให้ความรู้แก่บุคลากรอบต.พระยาบันลือ รวมถึงคณะผู้บริหาร
4)ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
5)สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนหน่วยงาน และประชาชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
6)บังคับใช้นโยบายที่กาหนด
7)มีการทบทวนมาตรการ นโยบาย ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ
3.3 แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
1)ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อานาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน
2)ค่อยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบในกรณีที่มี
เหตุการณ์เกิดขึ้นอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด และการใช้สายสืบภายใน
3)ลดโอกาสการเกิดผลโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อป้องกันการรวมกลุ่มหรือ
syndicate
4)ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง
5)มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ทาหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษ และควรให้ตรวจสอบพฤติกรรม
ร่ารวยผิดปกติ
6)ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสูง
7)ควรมีการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการ บุคลากร ในหน่วยงานเป็นครั้งคราว
๘)ทาการสารวจทัศนคติของประชาชน และผู้มารับบริการ เพื่อประเมินผลการทางาน และการคอร์รัปชั่น

