
 
การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

เทศบาลตําบลบางปู  อําเภอยะหร่ิง  จังหวัดปตตาน ี
ประจําปงบประมาณ 2564 

 
  เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบซ่ึงปญหามาจากสาเหตุตางๆ 
การปองกันการทุจริตคือการแกไขปญหาการทุจริตท่ียั่งยืนซ่ึงเปนหนาท่ีความรับผิดชอบพนักงานและผูบริหารทุกคน
และเปนเจตจํานงของทุกองคกรท่ีรวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล 
  การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใชในองคการบริหารสวนตําบลบางปู โดยแนวทาง
ปฏิบัติตามคูมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทําโดยเทศบาลตําบลบางปู  จะไมมีการทุจริตหรือในกรณีท่ีพบ
การทุจริตท่ีไมคาดคิดโอกาสท่ีจะประสบปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความ
เสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช 
ปญหาอุปสรรค 
  เทศบาลตําบลบางปู  ไดดําเนินการปองกันผลประโยชนทับซอนผานกิจกรรมตางๆ อีกท้ังบุคลากร
มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหนาท่ี ท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนได  เพราะเจาหนาท่ีไมมีความรู ความเขาใจในเรื่อง
การปองกันผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัตหินาท่ี 
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกปญหา 
 1.การสรางจิตสํานึกและปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไมกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  ไดมีการประกาศเจตจํานงสุจริต  เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารงาน โดย
นายกเทศมนตรีตําบลบางปู  ไดประกาศเจตจํานงวาจะบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล 
อยางโปรงใส ตรวจสอบได พรอมรับผิดชอบ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบวา เทศบาล      
ตําบลบางป ูมีเจตจํานงตอตานการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดม่ันทําใหเทศบาลตําบลบางปู เปน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใส ในการปฏิบัติราชการโดยจะดําเนินการ ดังนี้  

1. ปฏิบัติงานทุกข้ันตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับอยางครบถวน เครงครัด ตลอดจน 
สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับกําหนด  

2. ปลูกผังและสรางความตระหนักรู คานิยมในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รูจักแยกแยะ 
ประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวมใหได เพ่ือปลูกฝงจิตสํานักในดานคุณธรรมและปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น 
ในหนวยงาน รวมถึงมีการถวงดุลภายในท่ีเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําใหบุคลากรในหนวยงานตระหนักถึง 
ผลราย ภัยของการทุจริตคอรรัปชั่นตอหนวยงานและประเทศชาติ เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมการตอตานทุจริต 
คอรรัปชั่น  

3. ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่น และไมทนตอการทุจริตท่ีกอใหเกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) อันจะสงผลใหบุคลากรในหนวยงาน เกิดความละอายหรือความกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต 
คอรรัปชั่น  

4. จะรวมสรางสังคมท่ีมีจิตสํานึก ตระหนักถึงผลราย และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ 
5. มุงบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและรวมกันสรางวัฒนธรรมท่ีดีงาม อันเปนแบบอยางท่ี ดี
ใหสมกับวัฒนธรรมองคกรของเทศบาลตําบลบางปู 
 
 



 
 

 2.ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ  การเงินและบัญชี ในปจจุบัน 
  กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวกับการเบิกจายเงิน การจัดซ้ือจัดจาง มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทําใหบุคลากรผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว ซ่ึงอาจทําใหเกิด
ขอผิดพลาดในการปองกันการปฏิบัติงานได จึงไดจัดสงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง การเงิน การบัญชี 
พนักงานทุกสวนราชการ เขารับการอบรมเพ่ือลดขอผิดพลาดจาการปฏิบัติงาน และลดโอกาสท่ีมีความเสี่ยงในเรื่อง
ผลประโยชนทับซอนได 
 3.การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment:ITA) 
 เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลบางปู ไดเขาใจเก่ียวกับเกณฑการประเมินและการยกระดับการ
ทํางาน รวมท้ังเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินใหสอดคลองกับหลักเกณฑ จึงไดจัดสงเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของเขารวมประชุมซักซอมทําความเขาใจเรื่องดังกลาว 
 
3. การวิเคราะหความเส่ียงดานผลประโยชนทับซอน 

การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน เปนการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิด
ผลกระทบความเสี่ยงตาง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงดําเนินการวิเคราะหและจัดลําดับความ
เสี่ยงโดยกําหนดเกณฑประเมินมาตรฐานท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนไดแกระดับ
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบและระดับความเสี่ยง ท้ังนี้กําหนดเกณฑใหเชิงคุณภาพ 
เนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณนาท่ีไมสามารถระบุตัวเลข หรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได 

การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 พบวามีความเสี่ยงหรือโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอนท่ีจําเปนตองดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้ 
ประเด็น

ผลประโยชน
ทับซอน 

มีการทับซอนอยางไร 
 
 

โอกาส 
การเกิด 
ทุจริต 
(1-5) 

 

ระดับ 
ของ 

ผลกระทบ 
(1-5) 

 

มาตรการปองกันความ 
เส่ียงผลประโยชนทับซอน 

 

อํานาจหนาท่ี 
 
 

ผูบริหาร บุคลากร และ 
เจาหนาท่ีในหนวยงานยัง
ขาดความรู ความเขาใจ ท่ี
ถู ก ต อ ง เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ใ ช
อํ า น า จ ห น า ท่ี ใ น ค ว า ม
รับผิดชอบ ไมทราบวามี 
กฎ ระเบียบ กฎหมาย หาม
ไวอยางชัดเจนวาเปนกรณี 
ผลประโยชนทับซอน 
 

5 
 

5 
 

-จัดทําคูมือผลประโยชนทับ 
ซอน 
-ปรับปรุงคูมือผลประโยชน 
ทับซอนใหมีความรวบรัด 
เขาใจงาย พรอมเผยแพรให 
บุคลากรในเทศบาลตําบล 
บางปทูราบ ทุกชองทาง 
 



 

ประเด็น
ผลประโยชน

ทับซอน 

มีการทับซอนอยางไร 
 
 

โอกาส 
การเกิด 
ทุจริต 
(1-5) 

 

ระดับ 
ของ 

ผลกระทบ 
(1-5) 

 

มาตรการปองกันความ 
เส่ียงผลประโยชนทับซอน 

 

การจัดซ้ือจัด
จาง 

หัวหนา/จนท.พัสดุเลือกใช 
บริการซ้ือ จาง งานบริการ
รายเดิม 
 

5 
 

5 
 

-เขมงวดในการตรวจรับ 
วัสดุ หรือการจาง 
-ทําการสืบราคําเพ่ือ 
เปรียบเทียบสินคา กอน 
ตัดสินใจเลือกซ้ือ/จาง 
 

กลไกการ
ตรวจสอบ 

การเขาไปมีสวนรวมในการ 
ตรวจสอบการใชอํานาจยัง
ถูกจํากัด 
 

4 
 

4 
 

-เปดโอกาสใหประชาชน 
บุคลากรท่ีมีความรู ทักษะ 
อยางหลากหลายไดมีสวน 
รวมในการตรวจสอบ 
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
ของเทศบาลตําบลบางปู 
 

การบริหาร
ราชการ 
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 

การรณรงคดานการ
ปราบปรามการทุจริต 
ไมไดรับความรวมมือ
เทาท่ีควร 
 

3 
 

3 
 

-จัดกิจกรรมใหบุคลากร 
ภายในแสดงพลังตอตาน 
การทุจริตทุกรูปแบบ 
 

กระแสบริโภค
นิยม 

สังคมยังยึดติดกับกระแส 
บริโภคนิยมใหคุณคากับผูมี 
อํานาจและอิทธิพล 
 

5 
 

5 
 

-สรางเครือขายเขามามี 
สวนรวมในการปรับเปลีย่น 
ทัศนคติท่ีไมทนตอทุจริต 
-ระดมความรวมมือจาก 
บุคลากรทุกระดับสราง 
กระแสสังคมท่ีไมทนตอ 
คอรัปชั่นผานสื่อสังคม 
ออนไลน 
 

 
 
 
 



 
 
3.1 การบริหารจัดการตามหลัก 4 ประการสําหรับจัดการผลประโยชนทับซอนประกอบดวย 

1. ปกปองผลประโยชนสาธารณะ : เจาหนาท่ีตองตัดสินใจภายในกรอบกฎหมายและนโยบายตาม 
ขอบเขตหนาท่ีท่ีไดรับผิดชอบโดยไมใหมีผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซง 

2. สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด : กําหนดข้ันตอนการทํางานท่ีชัดเจนและเปดเผยให 
ประชาชนทราบรวมถึงเปดโอกาสใหตรวจสอบ 

3. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง : เจาหนาท่ีตองระบุผลประโยชน 
ทับซอนในการปฏิบัติและจัดการกับเรื่องสวนตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาใหมากท่ีสุดโดยฝายบริหารตองรับผิดชอบ 
เก่ียวกับการสรางระบบปองกันพรอมกําหนดนโยบาย 

4. สรางวัฒนธรรมองคกร : ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายท่ีชวยสนับสนุนการตัดสินใจ 
ในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึน 
3.2 แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน 7 ข้ันตอนประกอบดวย 

1. ระบุวาผลประโยชนทับซอนแบบใดท่ีอาจเกิดข้ึนในองคกรกลุมภารกิจกลุมงาน 
2. พัฒนานโยบายและกลยุทธการจัดการปญหา 
3. ใหความรูแกบุคลากรเทศบาลตําบลบางปู รวมถึงคณะผูบริหาร 
4. ผูบริหารและผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 
5. สื่อสารใหผูมีสวนไดเสียผูรับบริการผูสนับสนุนหนวยงานและประชาชนทราบถึงความมุงม่ันใน 

การจดัการผลประโยชนทับซอน 
6. บังคับใชนโยบายท่ีกําหนด 
7. มีการทบทวนมาตรการนโยบายท่ีกําหนดไวอยางสมํ่าเสมอ 

3.3 แนวทางการปองกัน การเกิดประโยชน ทับซอน 
1) ปรับปรุงนโยบายมาตรการท่ีใหรัดกุมชัดเจนลดโอกาสท่ีจะใชอํานาจเพ่ือประโยชนสวนตน 
2) ขอสังเกตประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงตอการเกิดผลประโยชนทับซอนอยางเปนระบบในกรณีท่ีมี 

เหตุการณเกิดข้ึนอาจใชท้ังการติดตั้งกลองวงจรปดและการใชสายสืบภายใน 
3) ลดโอกาสการเกิดผลประโยชนทับซอนโดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพ่ือปองกันการ 

รวมกลุมหรือ syndicate 
4) ตรวจสอบพฤติกรรมของเจาหนาท่ีระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโนมท่ีจะเกิดผลประโยชนสูง 
5) มีระบบพิจารณาคัดเลือกผูทําหนาท่ีดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเปนพิเศษและควรใหตรวจสอบ 

พฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ 
6) ควรมีการศึกษาวิจัยอยางแทจริงในกลุมงานท่ีมีปญหาเรื่องผลประโยชนทับซอนสูง 
7) ควรมีการทดสอบเรื่องราวความซ่ือตรงของขาราชการบุคลากรในหนวยงานเปนครั้งคราว 
8) ทําการสํารวจทัศนคติของประชาชนและผูมารับบริการเพ่ือประเมินผลการทํางานและการ 

คอรัปชั่น 
 
 
 
 



 
 
3.4 การนํามาตรการการปองกันความเส่ียงมาปฏิบัติ 

1. การจัดทําคูมือปองกันความเสี่ยงผลประโยชนทับซอน 
2. รายงานผลการควบคุมภายในทุกสิน้ปงบประมาณ 
3. การเปดเผยขอมูลขาสารตามท่ีกฎหมายกําหนด 
4. ปลูกฝงจิตสานึกขาราชการและเจาหนาท่ีในสํานักงานใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และยึดตาม 

กฎหมายอยางเครงครัด 
5. ผูบริหารตองมีคุณธรรม และเปนตนแบบท่ีดี 
6. พิธีลงนามใหสัตยปฏิญาณ แสดงเจตจํานง จะรวมกันปฏิบัติตามคูมือ 

 


