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ค ำน ำ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพล โดยส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ด ำเนินกำร
วิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบั ติ งำน ท่ีอำจเกิดผลประ โยชน์ ทับซ้อน  ตำมมำตรฐำน  COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) เพื่อก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในกำรป้องกัน
กำรทุจริต กำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐท่ีเป็น
ปัญหำส ำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้ ยังน ำควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้
นี้ มำก ำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
อีกด้วย  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ ประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำท่ีไปแทรกแซง กำรใช้ดุลย
พินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละท้ิงคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีสำธำรณะ 
ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม 
และท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไป
อำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอื่น ๆ 
ตลอดจนโอกำสในอนำคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ท่ีจงใจกระท ำควำมผิด 
ยังพบผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีก เป็นจ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรถูก
กล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำร
ภำครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำ
กำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ อีกด้วย 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพล โดยส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ด ำเนินกำรวิเครำะห์
ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
ท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสท่ีจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำก กำรปฏิบัติงำนท่ีอำจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคล ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง ข้ำรำชกำร 
พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งหน้ำท่ี ท่ีบุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้นอำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ัง
เจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบท่ีหลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งต้ังพรรคพวกเข้ำไปด ำรงต ำแหน่งในองค์กร
ต่ำงๆ ท้ังในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือกำรท่ีบุคคลผู้มีอ ำนำจหน้ำท่ีตัดสินใจให้ญำติพี่
น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ จำกทำงรำชกำรโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคล
นั้นขำดกำรตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ 
กำรกระท ำแบบนี้เป็นกำรกระท ำท่ีผิดทำงจริยธรรมและจรรยำบรรณ 
 กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึงกระบวนกำรวิเครำะห์ ควำมเส่ียงท่ี
เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำส ท่ีจะท ำให้เกิดควำม
เสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือ
สภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิด
หรือน ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น  
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หน้า 5 

 

สำมำรถจ ำแนกควำมเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้  
 1. ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมำยถึง ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำยและ
พันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปล่ียนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ ท่ีก ำหนดไว้ 
และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย เป้ำหมำยกลยุทธ์ 
โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้ำหมำยขององค์กร  
 2. ควำมเส่ียงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพ ประสิทธิผล หรือ
ผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นเป็นควำมเส่ียงเนื่องจำกระบบงำนภำยในขององค์กร/กระบวนกำร
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำร
ด ำเนินโครงกำร  
 3. ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ และ
กำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ หรือ
เป็นควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้อง
กับขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรควบคุม และ
กำรจัดท ำรำยงำนเพื่อน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว  
 4. ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง กับกำรปฏิบัติ
ตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นเป็นควำมเส่ียง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่ทันสมัยหรือ
ควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำ กำรร่ำงสัญญำท่ีไม่
ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน  
 กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น ำเอำควำมเส่ียงในด้ำนต่ำงๆ  มำ
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เมืองพล กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพล
ทรำบถึงควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น สำมำรถก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในกำร
ป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ
ท่ีเป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย นอกจำกนี้ ยังบรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำยส ำคัญเร่งด่วน หรือภำรกิจท่ีได้รับ
มอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย 

 1.2 วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อสร้ำง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรรำชกำรให้เกิด ควำมคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 2. เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรรำชกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล  
 3. เพื่อตรวจสอบกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ  ไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำท่ีอันมิควรได้โดยชอบตำมกฎหมำย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่ำงท่ีดียืนหยัดท ำในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมำย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 4. เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นศรัทธำต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแก่ผู้รับบริกำร  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชำชน 
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บทที ่2 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.1 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
 กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นกำรวิเครำะห์ระดับโอกำสท่ีจะเกิดผลกระทบของ
ควำมเส่ียงต่ำงๆ เพื่อประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเส่ียง และด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดลำดับควำม
เส่ียง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนท่ีจะใช้ในกำรประเมินควำมเส่ียง ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) และควำมรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับควำมเส่ียง 
ท้ังนี้ ก ำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภำพเนื่องจำกเป็นข้อมูลเชิงพรรณำ ท่ีไม่สำมำรถระบุเป็นตัวเลข หรือจ ำนวนเงินท่ี
ชัดเจนได้  
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมำก มีโอกำสเกดิขึ้นเป็นประจ ำ 
4 สูง มีโอกำสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปำนกลำง มีโอกำสเกิดขึ้นบำงครั้ง 
2 น้อย มีโอกำสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมำก มีโอกำสเกิดขึ้นยำก 

 
เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact)เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินงำน 
(บุคลำกร) 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 
5 สูงมำก ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง 
3 ปำนกลำง สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนท่ีไม่เหมำะสม 
2 น้อย สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง  
1 น้อยมำก สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง  

 
ระดับของควำมเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยพิจำรณำ จำก
ผลคูณของระดับโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) กับระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ควำมเส่ียงแต่ละสำเหตุ (โอกำส × ผลกระทบ) ก ำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 
ระดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

1 ควำมเส่ียงระดับสูงมำก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ควำมเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ควำมเส่ียงระดับปำนกลำง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ควำมเส่ียงระดับต่ ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 
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 ในกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงจะต้องมีกำรก ำหนดแผนภูมิควำมเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จำก กำรพิจำรณำ
จัดระดับควำมส ำคัญของควำมเส่ียงจำกโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึน 
(Impact) และขอบเขตของระดับควำมเส่ียงท่ีสำมำรถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) 
 
ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ  
(Likelihood x Impact) 

 
 ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์
ในกำร จัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับควำมเสี่ยง คะแนนระดับควำมเสี่ยง มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสีสัญลักษณ์ 
ต่ ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง สีเขียว 
ปำนกลำง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำร

ควบคุมควำมเสี่ยง 
สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง สีส้ม 
เสี่ยงสูงมำก (Extreme) 15-25 คะแนน มำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ  

หรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยง 
สีแดง 

  
       ตารางระดบัของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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2.2 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพล 
 เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถ่ีท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้วให้น ำผลท่ีได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสท่ีจะเกิดควำมเส่ียงและผลกระทบ
ของควำมเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเส่ียงในระดับใดในตำรำงควำม
เส่ียง ซึ่งจะท ำให้ทรำบวำ่มีควำมเส่ียงใดเป็นควำมเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหำรจัดกำรก่อน  

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพล จึงก ำหนดควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จ ำนวน 4 
ประเด็นหลัก ท่ีเส่ียงต่อกำรกระท ำผิดวินัยข้ำรำชกำร/พนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพล 
ประกอบด้วย  
 (1) กำรจัดหำพัสดุ  
 (2) กำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ  
 (3) กำรเบิกค่ำตอบแทน  
 (4) กำรใช้รถรำชกำร  
 โดยกำรใช้แบบสอบถำมกำรประเมินควำมเส่ียงเพื่อให้ข้ำรำชกำร/พนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเมืองพลแสดงควำมคิดเห็นว่ำประเด็นใดท่ีเส่ียงต่อกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน และกำรกระท ำผิดวินัยของ
ข้ำรำชกำร/พนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพลมำกท่ีสุด โดยมีผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน   33  คน  
ประกอบไปด้วย ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  20  คน (ร้อยละ 60.60)  พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เมืองพล จ ำนวน 13 คน (ร้อยละ  39.40)   วิเครำะห์ผลจำกำรตอบแบบสอบถำมได้ดังนี้ 

 ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
 ประเด็น 1 กำรจัดหำพัสดุ  มีจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมคิดเห็นว่ำมีโอกำสท่ีจะเกิด ระดับ 5                    
จ ำนวน 18 คน (คิดเป็นร้อยละ 55)  ระดับ 4 จ ำนวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 30) ระดับ 3  จ ำนวน 5 คน                  
(คิดเป็นร้อยละ 15)   เฉล่ียมีโอกำสท่ีจะเกิด ระดับ 4  (โอกำสเกิดสูง) 

 ประเด็น 2 กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุมและสัมมนำ  มีจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม
คิดเห็นว่ำมีโอกำสท่ีจะเกิด ระดับ 5    จ ำนวน 15 คน (คิดเป็นร้อยละ 46)  ระดับ 4 จ ำนวน 10 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 30) ระดับ 3  จ ำนวน 8 คน   (คิดเป็นร้อยละ 24)   เฉล่ียมีโอกำสท่ีจะเกิด ระดับ 4  (โอกำสเกิดสูง) 

 ประเด็น 3  กำรเบิกค่ำตอบแทน  มีจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมคิดเห็นว่ำมีโอกำสท่ีจะเกิด ระดับ 3    
จ ำนวน 15 คน (คิดเป็นร้อยละ 46)  ระดับ 2  จ ำนวน 13 คน (คิดเป็นร้อยละ 39) ระดับ 3  จ ำนวน 5 คน   (คิด
เป็นร้อยละ 15)   เฉล่ียมีโอกำสท่ีจะเกิด ระดับ 3  (โอกำสเกิดปำนกลำง) 

 ประเด็น 4  กำรใช้รถรำชกำร  มีจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมคิดเห็นว่ำมีโอกำสท่ีจะเกิด ระดับ 3    
จ ำนวน 15 คน (คิดเป็นร้อยละ 46)  ระดับ 2  จ ำนวน 13 คน (คิดเป็นร้อยละ 39) ระดับ 3  จ ำนวน 5 คน   (คิด
เป็นร้อยละ 15)   เฉล่ียมีโอกำสท่ีจะเกิด ระดับ 3  (โอกำสเกิดปำนกลำง) 
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ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
 ประเ ด็น 1 กำร จัดหำพัสดุ   มีจ ำนวน ผู้ตอบแบบสอบถำมคิดเห็นว่ำมีผลกระทบ ระดับ 5                    
จ ำนวน 18 คน (คิดเป็นร้อยละ 55)  ระดับ 4 จ ำนวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 30) ระดับ 3  จ ำนวน 5 คน                  
(คิดเป็นร้อยละ 15)   เฉล่ียมีผลกระทบ  ระดับ 4  (ผลกระทบสูง) 

 ประเด็น 2 กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุมและสัมมนำ  มีจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม
คิดเห็นว่ำมีผลกระทบ ระดับ 5 จ ำนวน 15 คน (คิดเป็นร้อยละ 46) ระดับ 4 จ ำนวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 30) 
ระดับ 3  จ ำนวน 8 คน   (คิดเป็นร้อยละ 24)   เฉล่ียมีผลกระทบ  ระดับ 4  (ผลระทบสูง) 

 ประเด็น 3  กำรเบิกค่ำตอบแทน  มีจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมคิดเห็นว่ำมีผลกระทบ ระดับ 3    
จ ำนวน 15 คน (คิดเป็นร้อยละ 46)  ระดับ 2  จ ำนวน 13 คน (คิดเป็นร้อยละ 39) ระดับ 3  จ ำนวน 5 คน   (คิด
เป็นร้อยละ 15)   เฉล่ียมีผลกระทบ ระดับ 3  (ผลกระทบปำนกลำง) 

 ประเด็น 4  กำรใช้รถรำชกำร  มีจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมคิดเห็นว่ำมีผลกระทบ  ระดับ 3 จ ำนวน 15 
คน (คิดเป็นร้อยละ 46)  ระดับ 2  จ ำนวน 13 คน (คิดเป็นร้อยละ 39) ระดับ 3  จ ำนวน 5 คน  (คิดเป็นร้อยละ 
15)   เฉล่ียมีผลกระทบ ระดับ 3  (ผลกระทบปำนกลำง) 
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    ตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพล 

ประเด็น 
ควำมเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 
กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ

ควำมเสี่ยง 

ล ำดับควำม
เสี่ยง 

(1) 
กำรจัดหำพัสดุ 

กำรจัดหำพัสดุไม่เป็นไปตำม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีกำรแบ่ง
ซื้อแบ่งจ้ำง และแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่ง
หน้ำท่ี 

เพ่ือให้กำรจัดหำพัสดุภำครัฐโดย
กำรซื้อจ้ำง เช่ำ แลกเปลี่ยน หรือ
โดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับ
ประกำศ ระเบียบ  
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึง  
ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  

4 4 16 (สูง
มำก) 

๑ 

(2) 
กำรจัดท ำโครงกำร
ฝึกอบรม ศึกษำดู
งำน ประชุม และ
สัมมนำ 

กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม 
ศึกษำดูงำน ประชุม และ
สัมมนำ เป็นเท็จ และไม่เป็นไป
ตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม 
ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ
ถูกต้องไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่ง
หน้ำท่ีอันมิควรได้โดยชอบ  
ตำมกฎหมำย  

4 4 16(สูง
มำก) 

๑ 

(3) กำรเบิก
ค่ำตอบแทน 

เบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำรและใน
วันหยุดรำชกำร ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำ
ศึกษำบุตร ค่ำเบี้ยเลี้ยงเหมำ
จ่ำยและเงินเพ่ิมส ำหรับ
ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เป็นเท็จ 
ไม่เป็นไปตำมระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้เบิกค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรและใน
วันหยุดรำชกำร ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำ
ศึกษำบุตร ค่ำเบี้ยเลี้ยงเหมำจ่ำย
และเงินเพ่ิมสำหรับต ำแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษ เป็นไปตำมระเบียบที่
เก่ียวข้องไม่ให้เกิดกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่ง
หน้ำท่ีอันมิควรได้โดยชอบตำม
กฎหมำย 

3 3 9  (สูง) ๒ 

(4)  
กำรใช้รถรำชกำร 

1. ใช้รถรำชกำรไม่ถูกต้องตำม
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยรถรำชกำร พ.ศ. 2523 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. ผู้ใช้รถรำชกำรละเลย  
กำรปฏิบัติตำมระเบียบ  
สำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย  
รถรำชกำร พ.ศ. 2523  
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
3 .ใช้รถรำชกำรเพ่ือประโยชน์
ของตนเอง  

เพ่ือให้กำรใช้รถรำชกำรเป็นไปตำม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องและป้องกันกำร
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3 3 9 (สูง) ๒ 
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2.3 กำรจัดทำแผนภูมิควำมเส่ียง (Risk Map) 
       ตารางระดบัของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
               ความเสี่ยงท่ียอมรับได้        ความเสี่ยงท่ียอมรับไม่ได้ 
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      โอกำรที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 

 
 จำกแผนภูมิควำมเส่ียง (Risk Map) ท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำม
เส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของ ควำมเส่ียง
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตำมตำรำงท่ี 3 
 
ตำรำงที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 
 

กำรจัดหำพัสดุ ล ำดับ 1 (สูงมำก = 16 คะแนน) 
กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ ล ำดับ 1 (สูงมำก = 16 คะแนน) 
กำรเบิกค่ำตอบแทน ล ำดับ 2 (สูง      = 9  คะแนน) 
กำรใช้รถรำชกำร ล ำดับ 2 (สูง      = 9 คะแนน) 

 จำกตำรำงท่ี 2 ผลกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเส่ียง ด้ำนผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพล โดยส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล น ำผลท่ีได้มำก ำหนด
มำตรกำร วิธีกำรควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท ำตัวช้ีวัดตำมค ำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ ระดับหน่วยงำนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เมืองพล ก ำหนดประเด็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ในมิติภำยนอก กำรประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัดท่ี 1 
ภำรกิจหลักขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพล ดังนี้ 
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ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
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 ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑ ระดับควำมส ำเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักในกำรบรรลุเป้ำหมำย ตำมภำรกิจหลัก/
แผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน หรืองำนประจ ำตำมหน้ำท่ีตำมปกติ (Function Based)  
 ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ระดับควำมส ำเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักในกำรบรรลุเป้ำหมำย ตำมนโยบำยส ำคัญ
เร่งด่วนหรือภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda Based)  
 ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓ ระดับควำมส ำเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักในกำรบรรลุเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจพื้นท่ี (Area Based)  

 ดังนั้น ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ระดับควำมส ำเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำย
ส ำคัญเร่งด่วนหรือภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ(Agenda Based) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพล 
(นำยภูผำ  ผำปริญญำ)  จึงควรก ำหนด  
 1. มำตรกำรส ำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
กำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหำส ำคัญในปีงบประมำณ พ.ศ.2563  
 2. น ำประเด็นควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนมำจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
 3. ให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. จัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับแลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

----------------------------------------- 
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ภำคผนวก 
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คณะท ำงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทบัซ้อน  
 
 1. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพล   ประธำนคณะท ำงำน 
 2. หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด อบต.เมืองพล   คณะท ำงำน 
 3. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง     คณะท ำงำน 
 4. ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง     คณะท ำงำน 
 5. ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  คณะท ำงำน 
 6. นักทรัพยำกรบุคคล      คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
 7. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน    คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
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แบบสอบถำม 
เพื่อประเมินควำมเส่ียงต่อกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนและกำรกระท ำผิดวินัยของข้ำรำชกำร/พนักงำนของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพล  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
................................................... 

  แบบสอบถำมชุดนี้จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินควำมเส่ียงต่อกำรมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และกำรกระท ำผิดวินัยของข้ำรำชกำร/พนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพล  โดยก ำหนดควำม
เส่ียงท่ีเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จ ำนวน 4 ประเด็นหลัก ท่ีเส่ียงต่อกำรกระท ำผิดวินัยข้ำรำชกำร/พนักงำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองพล ประกอบด้วย  (1) กำรจัดหำพัสดุ  (2) กำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำ
ดูงำน ประชุม และสัมมนำ   (3) กำรเบิกค่ำตอบแทน  และ (4) กำรใช้รถรำชกำร โดยแบบสอบถำมชุดนี้แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน   ประกอบด้วย 

 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลลักษณะส ำคัญของบุคลำกร 
ส่วนท่ี 2  โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ  

  ส่วนท่ี 3  ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ(Impact) เชิงคุณภำพ ท่ีส่งผลกระทบ
    ด้ำนกำรด ำเนินงำน (บุคลำกร) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส ำคัญของบุคลำกร 
กรุณำเขียนเคร่ืองหมำย    หน้ำข้อควำมที่ตรงกับลักษณะของท่ำน 
1.1 เพศ 
    ชำย    หญิง  
1.2 อำยุ 
   20 – 30 ปี    31 – 40 ปี    41 – 50 ปี    51 – 60 ปี 
1.3 ระดับกำรศึกษำ 

  มัธยมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ   ประกำศนียบัตร   ปริญญำตรี  สูงกว่ำปริญญำตรี 
1.4  ประเภทต ำแหน่ง     
  บริหำรท้องถิ่น  อ ำนวยกำรท้องถิ่น  วิชำชำกำร  ท่ัวไป   พนักงำนจ้ำง  
 

ส่วนที่ 2  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
กรุณำเขียนเคร่ืองหมำย    ลงใน   ที่ระบุหมำยเลขระดับโอกำสที่เกิดเพียงช่องเดียวในแต่ละค ำถำม 
 ค ำอธิบำย 
 ระดับ 5    โอกำสเกิดสูงมำก    (มีโอกำสเกิดข้ึนเป็นประจ ำ) 
 ระดับ 4    โอกำสเกิดสูง   (มีโอกำสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง) 
 ระดับ 3    โอกำสเกิดปำนกลำง (มีโอกำสเกิดข้ึนบำงครั้ง) 
 ระดับ 2    โอกำสเกิดน้อย  (มีโอกำสเกิดข้ึนน้อยครั้ง) 
 ระดับ 1    โอกำสเกิดน้อยมำก  (มีโอกำสเกิดข้ึนยำก) 
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ประเด็นควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับโอกำสที่เกิด 

5 4 3 2 1 
(1) กำรจัดหำพัสดุ กำรจัดหำพัสดุไม่เป็นไปตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง มีกำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำง 

และแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่ 
     

(2) กำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรม 
ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ 

กำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ เป็นเท็จ 
และไม่เป็นไปตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง 

     

(3) กำรเบิกค่ำตอบแทน เบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรและในวันหยุดรำชกำร 
ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำศึกษำบุตร ค่ำเบี้ยเลี้ยงเหมำจ่ำยและเงินเพิ่มสำหรับ
ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เป็นเท็จ ไม่เป็นไปตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง 

     

(4)  กำรใช้รถรำชกำร 1. ใช้รถรำชกำรไม่ถูกต้องตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถ
รำชกำร พ.ศ. 2523 และฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม  
2. ผู้ใช้รถรำชกำรละเลย กำรปฏิบัติตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วย รถรำชกำร พ.ศ. 2523 และฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม 
3 .ใช้รถรำชกำรเพื่อประโยชน์ของตนเอง  

     

 
 ส่วนที่ 3  ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ(Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำร
ด ำเนินงำน (บุคลำกร) 
กรุณำเขียนเคร่ืองหมำย ลงใน ที่ระบุหมำยเลขระดับผลกระทบที่เกิดเพียงช่องเดียวในแต่ละค ำถำม 
 ค ำอธิบำย 
 ระดับ 5    ผลกระทบสงูมำก    (ถูกลงโทษทำงวินัยร้ำยแรง) 
 ระดับ 4    ผลกระทบสงู   (ถูกลงโทษทำงวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง) 
 ระดับ 3    ผลกระทบปำนกลำง (สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ไม่เหมำะสม) 
 ระดับ 2    ผลกระทบน้อย  (สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนบ่อยครั้ง) 
 ระดับ 1    ผลกระทบน้อยมำก  (สร้ำงควำมไม่สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนนำนๆ ครั้ง) 
 

ประเด็นควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับโอกำสที่เกิด 

5 4 3 2 1 
(1) กำรจัดหำพัสดุ กำรจัดหำพัสดุไม่เป็นไปตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง มีกำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำง 

และแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวในต ำแหน่งหน้ำที่ 
     

(2) กำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรม 
ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ 

กำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุม และสัมมนำ เป็นเท็จ 
และไม่เป็นไปตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง 

     

(3) กำรเบิกค่ำตอบแทน เบิกค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรและในวันหยุดรำชกำร 
ค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำศึกษำบุตร ค่ำเบี้ยเลี้ยงเหมำจ่ำยและเงินเพิ่มสำหรับ
ต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เป็นเท็จ ไม่เป็นไปตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง 

     

(4)  กำรใช้รถรำชกำร 1. ใช้รถรำชกำรไม่ถูกต้องตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถ
รำชกำร พ.ศ. 2523 และฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม  
2. ผู้ใช้รถรำชกำรละเลย กำรปฏิบัติตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วย รถรำชกำร พ.ศ. 2523 และฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม 
3 .ใช้รถรำชกำรเพื่อประโยชน์ของตนเอง  
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