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ค าน า 
 

               องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ ได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ .ศ . 2564 โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตใน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน                
เพ่ือก าหนด มาตรการในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการ
กระท าผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้ยังน าความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่ได้มาก าหนดเป็น คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
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บทน า 
 

1. หลักการและเหตุผล  
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 

ประโยชน์ ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฏหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลย
พินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐจนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ                 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม                      
และท าให ้ประโยชน์หลักขององค์กรต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์การเงิน 
คุณภาพ การบริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ เป็นต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่                        
ได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ  .ศ  . 2565 โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดท ามาตรการการปฏิบัติงานของผู้บริหารพนักงาน พนักงานส่วนต าบลและ                  

พนักงานจ้าง  
                           2.2 ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเพ่ือป้องกันการสูญหายของ
ทรัพย์สินที่ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

      2.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ 
      2.4 เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยก  

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
                           2.5 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
และประชาชนทั่วไป  
 

3. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน  
ค าว่า Conflict of Interests มีการใช้ค าภาษาไทยไว้หลายค า เช่น “ผลประโยชน์ ทับซ้อน”  

“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยค าเหล่านี้ ถือเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  (Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงความทับซ้อน ระหว่างผลประโยชน์              
ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวทั้ง  เป็นสถานการณ์                      
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ใน รูปแบบของตัวเงิน 
หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้                         
                        ๑   .หา ผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่
ให้บริษัทตัวเองได้ งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน เป็นต้น  
                        ๒  .รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงิน  
จากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก านัลจากร้านค้า เป็นต้น  
                        ๓   .ใช้อิทธิพล เป็นการเ รียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ ส่งผลที่เป็น คุณแก่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม  
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๔  .ใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ราชการ  

ท างานส่วนตัว เป็นต้น  
                       ๕  .ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เ ช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อท่ีดินในบรเิวณดังกล่าวดัก หน้าไว้ก่อน                 
เป็นต้น  

๖  .รับงานนอก  ได้แก่ การเปิดบรษิัทท าธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองท างานอยู่ เช่น เป็นนัก 
บัญชี แต่รับงานส่วนตัวจนไมม่ีเวลาท างานบัญชีในหน้าท่ีให้กับหน่วยงาน เป็นต้น 
                    ๗  .ท ำงานหลังออกจากต าแหน่ง คือการไปท างานให้กับผู้อื่นหลังออกจากท่ีท างานเดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลจากที่
เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไมเ่ป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของ 
ธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอ่ืน ๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
กรณี  :ความเสี่ยงเกีย่วกับการปฏบิัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกีย่วกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสีย่งด้านผลประโยชนท์ับซ้อน เป็นการวิเคราะหร์ะดับโอกาสที่จะเกดิผลกระทบ ของ
ความเสีย่งต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และการด าเนินการวิเคราะห์ โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ตามระดับของความเสีย่ง  

ตามตาราง  ดังนี้.- 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ
ด าเนินการ 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

ที่อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยง 
ที่อาจมี

ผลกระทบ/ 
กระตุ้นให้ 
เกิดการ
ทุจริต 

การ
ควบคุม/
ระเบียบที ่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการ 
ป้องกันเพ่ือ
ไม่ให้เกิด 

ความเสี่ยง 

ตัวชี้ 
วัดผล
ส าเร็จ 

ไม่
มี 

ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุด 

1 - การจัดท า/ 
หรือบรรจุ 
โครงการ
พัฒนาใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ในการน า 
เสนอโครง 
การเข้าแผน 
พัฒนามีบาง  
หมู่บ้านน า
โครงการ 
ที่เอื้อประโยชน ์
ส่วนตนและพวก
พ้องมากกว่า 
ส่วนรวม   
                                              

ชุมชนขาดการ 
ตระหนักถึง
การมีส่วนร่วม 
ของชุมชน
มากกว่า
ประโยชน์
ส่วนรวม                       

กฎหมาย/
ระเบียบ
ข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
กับการ
ด าเนินงาน 

    /   ผู้บังคับบัญชา 
ควรแจ้ง
เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
เอกสารการ
เสนอโครงการ 
ระดับหมู่บ้าน 
และจัดท า
ประชุม
ประชาคม
ระดับต าบล 
เพื่อให้คณะ 
กรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  
พิจารณา
โครงการตาม
ขั้นตอนและ
ระเบียบที่
เกี่ยวขอ้ง 

จ านวน
เร่ือง
ร้องเรียน 
เกี่ยวกบั 
การจัดท า 
แผน/
โครงการ 
 

2 - การน าทรัพย ์
สินของทาง
ราชการมาใช้
ส่วนตัว 

ผู้บริหาร /
เจ้าหน้าที่ มกีาร
น าทรัพย์สินของ 
ทางราชการมา
ใช้ส่วนตัว เช่น 
รถยนต์ส่วน 
กลางมาใช้ธุระ
ส่วนตัว เป็นต้น 

ทรัพย์สินทาง
ราชการอาจ
ได้รับความ
เสียหายจาก
การเกิด
อุบัติเหตุ 
และสิ้นเปลือง 
ทรัพย์สินของ 
ทางราชการ 

มอบค าสั่ง 
เจ้าหน้าที ่
เพื่อก ากบั 
ดูแลการใช้ 
ทรัพย์สิน 
ของทาง 
ราชการ 

/       มีการบันทึก
การขอใช้
รถยนต์
ส่วนกลาง 
ทุกครั้ง และ
ลงราย 
ละเอียดพร้อม
ผู้บริหารอนุมัต ิ

ลดภาระ
ค่าใช้จ่าย 
การในการ
เติมน้ ามัน 
ของทาง 
ราชการ 
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ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ
ด าเนินการ 

เหตุการณ์ 
ความเสี่ยง 

ที่อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยง 
ที่อาจมี

ผลกระทบ/ 
กระตุ้นให้ 
เกิดการ
ทุจริต 

การ
ควบคุม/
ระเบียบที ่
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการ 
ป้องกันเพ่ือ
ไม่ให้เกิด 

ความเสี่ยง 

ตัวชี้ 
วัดผล
ส าเร็จ 

ไม่
มี 

ต่ า
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุด 

3 - การน าฝากเงิน 
ของ อบต.ไผ่
ใหญ่ ที่ธนาคาร 

การน าฝากเงิน 
รายได้ที่จัดเก็บ 
ได้น าฝาก
ธนาคาร เช่น 
เจ้าหน้าที่อาจน า 
ฝากเงินไม่ครบ
ตามจ านวนเงิน
ที่จัดเก็บได้ 

อาจเกิดจาก
การเร่งรีบเพื่อ
ฝากธนาคาร
ในระยะเวลา 
เปิดการของ 
ธนาคาร ส่ง
อาจส่งผลเสีย 
ต่อทาง
ราชการ 
 

  /      ให้คณะกรรม 
การรับฝากเงิน 
ตรวจสอบการ
น าฝากเงินให้ 
ครบถ้วน 

อบต.ไผ่
ใหญ่ ไม่มี 
เร่ือง
ร้องเรียน 
เกี่ยวกบั
การจัดเก็บ 
และรับ -
ฝากเงิน 



 


