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คานา
กระทรวงการคลังได้กาหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือมาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน โดยได้กาหนด
มาตรฐานด้ านการปฏิ บั ติงาน รหั ส 2100 เกี่ ยวกับ ลั กษณะของงานตรวจสอบภายใน ไว้ว่า
“การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในต้ อ งสามารถประเมิ น และช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
กระบวนการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ โดยใช้วิธีการ
ที่เป็น ระบบ หลักเกณฑ์ และอาศัยความสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ การตรวจสอบภายใน
จะมีความน่าเชื่อและเพิ่มคุณค่า เมื่อผู้ตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานในเชิงรุก และการประเมินผล
ของผู้ตรวจสอบภายในได้ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งได้คานึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย”
หน่ ว ยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลห้ ว ยไคร้ เห็ น ว่ า หน่ ว ยงานควรต้ อ งมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะนาไปสู่การทุจริต
หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด การขั ด กั น ระหว่ างผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม หรื อ ที่ เรีย กว่ า
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงได้ทาการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการ
ทุจริตของเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนามาสู่การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมและค่านิยม การสร้างจิตสานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้า ที่และพนักงานของรัฐ
ในการท างานเพื่ อ ส่ ว นรวม ยึ ดหลั กจริย ธรรมและผลประโยชน์ ส่ วนรวมเป็ น ส าคั ญ ในการปฏิ บั ติ
ราชการ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ข้าราชการ และ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องเทศบาลต าบลห้ ว ยไคร้ ทุ ก ระดั บ ทุ ก คน และผู้ ที่ ส นใจศึ ก ษาแนวทางเกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติงาน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการ
ทุจริตในการบริหารงานของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญ
ตามที่แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม ได้กาหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดาเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในส่ ว นราชการเป็ น ประจ าทุ กปี และรายงานผลการปฏิบั ติ ต่อผู้ บั งคับ บั ญ ชาหรือ ตามระยะเวลา
ที่กาหนด รวมทั้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ กาหนดดัชนีที่ 10
การป้ องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ ยงของการ ดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการกาหนดเป็น มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ทั้งนี้ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่เกิดขึ้นมาในระบบราชการยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจาก
ผลประโยชน์ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการดารงตาแหน่งของหน้า
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือที่เราเรียกกันว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงถือได้ว่าปัญหาการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่ วนบุคคลโดย
การละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจ
ในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะขาดความเป็ น อิส ระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรมจนส่ งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ประโยชน์หลักขององค์กร และสังคมต้องสูญเสียไป ไม่ว่าจะเป็น
ผลประโยชน์ทางการเงินและทรัพยากรต่าง คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึง
คุณค่าอื่น ๆ ด้วย
ปั จจุบั น รัฐ บาลมีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยถือว่า
เรื่องดังกล่าว เป็นวาระสาคัญของชาติ และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559
ได้กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ ลด ความเสี่ยงต่อปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน
องค์กร
ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง จึงถือเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการหน่วยงาน ที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่ง ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เป็นเครื่องมือที่ทาให้เกิดความเชื่อมั่น ในระดับหนึ่งว่าผลการดาเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถ

-2บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งทุกคนในองค์กร นับตั้งแต่คณะผู้บริหาร จนถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน
ควรมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เช่น การวิเคราะห์เกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงกับการกาหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมของ
องค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงที่ดี จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรภายใน
องค์กรให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายทั้ง 7 ด้านของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎี ก าว่าด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารบริห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6
ซึ่งประกอบด้วย 1) การปฏิบัติหน้าที่ให้ เกิดประโยชน์สุ ขของประชาชน 2) การปฏิบัติห น้าที่ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 3) การปฏิบัติห น้าที่ให้มีประสิทธิภ าพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ 4) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น 5) การปฏิบัติ
หน้าที่โดยปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 6) การปฏิบัติหน้าที่ให้ประชาชน
ได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และ7) การปฏิบัติหน้าที่ให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติการในการออกแบบ ประเมิน และเสนอแนะแนวทางใน
การปรับปรุงการวางระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้เพื่อนาไปสู่การกาหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้
การดาเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79
ประกอบกับแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบเดือน
มีนาคม หน่วยตรวจสอบภายในได้รับการอนุมัติให้ดาเนินการให้คาปรึกษาติดตามการบริหารความ
เสี่ยงขององค์กร หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตาบลห้วยไคร้ จึงมีแนวคิดที่จะนาเครื่องมือการ
ประเมิน ความเสี่ ย งการทุ จ ริตมาใช้ในองค์กร เพื่ อช่ว ยให้ เป็น หลั กประกันในระดับหนึ่ง ได้ว่าการ
ดาเนิ นการของหน่วยงานจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะ
ประสบกับปัญหาย่อมมีน้อยกว่าหน่วยงานอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่มี
ระดับความรุนแรงน้อยกว่าหน่วยงานที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้
หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้มีทาการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลห้วยไคร้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอแนวทางให้ กับผู้ บริห าร ตลอดจนถึงผู้ที่มีส่ วนเกี่ยวข้ องในหน่วยงานทุกคน
สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการดาเนินงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายในการเสริมสร้างความ
โปร่งใสของหน่วยงาน และเพื่อให้มีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานของ

-3หน่วยงาน มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ มีการติดตามการดาเนินงานการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับให้เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และ
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งผู้ตรวจสอบภายในขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลห้วยไคร้และผู้ที่สนใจได้มี ความรู้ในเรื่อง
ความเสี่ยง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับ
ซ้อนผ่านรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาล
ตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อประเมินความเสี่ยงในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ในสังกัดเทศบาลตาบลห้วยไคร้ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่
อันมิควรได้ โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่ง
ที่ถูกต้อง เป็นธรรมถูกกฎหมาย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลห้วยไคร้ทุกคน ได้ร่วมกันสร้างจิตสานึกที่ดี
มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติโดยการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
4. เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหารราชการที่สอดคล้อง เป็นไปตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

ขอบเขตในการดาเนินงาน
1. ดาเนินการวิเคราะห์โอกาสที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต หรือการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
2. จัดทาแบบสอบถามเพื่อสารวจ และประเมินผลเจตคติของบุคลากรในหน่วยงาน
ต่อโอกาสที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน
3. วิเคราะห์ข้อมูล และรวบรวมข้อมูล นาเสนอข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อใช้เป็น
ดุลพินิจในการสั่งการเพื่อควบคุมกากับความเสี่ยงที่มีระดับสูง
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รแบบใหม่ ที่ มุ่ ง เน้ น การด าเนิ น งานที่ สุ จ ริ ต โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ และมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสาคัญ
2. เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา มีการกากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้า หน้าที่
หรือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตได้อย่างทันถ่วงที
3. เกิดการตระหนักในจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละตาแหน่ง
ได้พึ่งระลึกว่าสิ่งใดควรทาและสิ่งใดที่ไม่ควรทา
4. เพื่อให้หน่วยงานได้นาแนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อสามารถทาการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และหาแนวทางในการ
ป้องกัน ควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล
5. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริต หรือการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานจะทาหน้าที่ในการ
กากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

บทที่ 2
หลักการ และแนวคิดสาคัญในการดาเนินการ
ในการจัดทารายงาน “การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิ บัติงานเพื่อป้องกัน
การทุจริตของเทศบาลตาบลห้ วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563” ในครั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้รวบรวมข้อมูล หลักการและแนวคิดสาคัญเพื่อใช้ในการ
ดาเนิ น การวิเคราะห์ โอกาสที่อาจจะส่ งผลให้ เกิดความเสี่ ยงต่อการทุ จริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้
1. หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
2. หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

หลักการ แนวคิดเกีย่ วกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ความหมายของความเสีย่ ง
ความเสี่ยง(Risk) คือ เหตุการณ์หรือการกระทาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์
ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่
จะบรรลุความสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทั้งในระดับองค์กร ระดั บหน่วยงาน และระดับ
บุคคล
ความเสี่ยง(Risk) คือ อุปสรรค ซึ่งทาให้ผลกระทบผกผันต่อความสามารถขององค์กร
ในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หรือทาให้การพัฒนางานไม่มีประสิทธิผลตามกลยุทธ์ที่วางไว้
ประเภทของความเสีย่ ง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ย งด้านกลยุ ทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์และ
แผนการดาเนินงาน ที่นาไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร
สาเหตุที่มาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สามารถจาแนกได้ 2 ประเภท คือ
- ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ภาวการณ์การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลง
นโยบาย กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง
- ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายในองค์กรที่สามารถควบคุมได้
แต่สามารถส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน ความเพี ยงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี
สาหรับการให้บริการ เป็นต้น
2. ความเสีย่ งด้านการดาเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่อง
มาจากการกากับดูแลกิจการหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้อง
กับกระบวนการปฏิบัติงานของคนและระบบภายในองค์กร หรือเหตุการณ์ภายนอกองค์กร

-63. ความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากการที่ มี ก ารเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน งบประมาณถูกตัด หรืองบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ของภารกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทาให้การจัดสรรงบประมาณไม่พอเพียงต่อกิจกรรมสาคัญที่ต้อง
ดาเนินการ
4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) หมายถึง
ความเสี่ยงที่ เกิดจากกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎ
ระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ความหมายของการบริหารความเสีย่ ง
การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ กระบวนการระบุหาความเสี่ยงที่
สาคัญขององค์กร ประเมินผลกระทบของความเสี่ยง พัฒนาแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงและ
นาไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยมีการบูรณาการและเน้นความสอดคล้องระหว่าง กลยุทธ์ บุคลากร
กระบวนงานและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มคุณค่าสูงสุดให้กับองค์กรตลอดจนเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ระบุหาและควบคุมความเสี่ยง ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์ขององค์กร
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
ในการที่จะลดความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสี่ยงนั้น องค์กรจาเป็นที่
จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายในการดาเนิ นการได้ โดยองค์กร
ควรจะต้องมีการควบคุมดูแลความเสี่ยงอันเป็นที่มาของการบริหารความเสี่ยงนั้น โดยแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงนั้น ควรพิจารณาให้ครอบคลุมหลัก 3 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง หมายถึง ความสามารถในการประเมิน
ความเสี่ย งให้ รู้ว่ามี อะไรบ้ าง มีเหตุการณ์ อะไรบ้างที่เป็นความเสี่ ยง เป็นหลั กส าคัญ ที่เห็ นได้อย่ าง
ชัดเจน เพราะเมื่อองค์กรสามารถประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้ว ผลที่ตามมาก็คือ
องค์กรจะทราบว่า จะต้องป้องกันเรื่องต่าง ๆ ได้ สามารถกาหนดมาตรการรองรับ และหาวิธีปฏิบัติ
ไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้โดยทั่วไป องค์กรต่าง ๆ
สามารถมีแนวทางในการติดตามความเสี่ยงที่อาจ จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 กาหนดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น แยกประเภทและทารายการสาหรับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยใช้เกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงที่แสดงถึงบูรณาการ ประกอบด้วย ขั้นตอน
การพิจารณากาหนดความเสี่ยง ดังนี้
1.) สภาพแวดล้ อมภายใน (Internal Environment) ครอบคลุมถึง
วิสัยทัศน์ วัฒนธรรม องค์กรหรือปรัชญาที่บุคลากรในองค์กรยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิ บัติงาน และ
สภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
2.) การกาหนดวัตถุประสงค์ ซึ่งสนับสนุน และสอดคล้องกับพันธกิจ
และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

-73.) การระบุเหตุการณ์ รวมถึงทั้งเหตุการณ์ภายในและภายนอกที่จะ
มีผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์ จนสามารถแยกแยะความเสี่ยงและโอกาส ตลอดจนระบุโอกาสที่จะ
ย้อนกลับไปที่กระบวนการกาหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ได้
1.2 การกาหนดระดับของความเสี่ยง โดยพิจารณาข้อมูลจากโอกาสและ
ผลกระทบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าจะบริหารอย่างไร พร้อมทั้งกาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้แก่หน่วยงานและบุคคลในระดับต่าง ๆ ว่าจะมีแนวทางและมาตรการในการบริหารความ
เสี่ยงอย่างไร
2. การบริหารความเสี่ยงตามเป้าหมาย ครอบคุลมถึง การกาหนดเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ของโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และการกาหนดเป้าหมาย
ในการจั ด การกั บ ความเสี่ ย ง และบริห ารการด าเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามแนวทางนั้ น ๆ ให้ ชั ด เจน
เพื่อป้องกันไม่ให้การบริหารงานเป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้อง
หลักการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วย
2.1 การวางกลยุทธ์ จะต้องมีการร่างกรอบการบริหารความเสี่ยงในระดับ
องค์กรเพื่อที่จะสนับสนุน การกากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงให้ดาเนินไปอย่างดีที่สุด
รวมทั้งการผนวกกระบวนการ ความเสี่ยงทั้งจากระดับล่างสู่ระดับบน และจากระดับบนสู่ระดับล่าง
มีการประสานงานและติดต่อระหว่างหน่วยงานที่ดี
2.2 การวิเคราะห์ ค วามเสี่ ย ง องค์กรจะต้ องสามารถระบุ และจัด ล าดั บ
ความสาคัญของประเด็น ความเสี่ยง เพื่อกาหนดแผนการปฏิบัติงานแก้ไขความเสี่ยงนั้นๆ ต่อไป ทั้งนี้
โดยทั่วไป องค์กรจะมีเกณฑ์ การจัดระดับความเสี่ยง ซึ่งเป็นการนาผลการประเมินความเสี่ยงมา
ประมวลเข้าด้วยกันผ่านแผนผังประเมินความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วย การกาหนดระดับโอกาส
(ความเป็ นไปได้ ) และระดับผลกระทบ (ความรุนแรง) มาแสดงความสัมพันธ์กัน ในการกาหนด
ระดับ โอกาสและระดับ ผลกระทบในการวิเคราะห์ ความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลห้วยไคร้ ได้ปรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้มีค วาม
แตกต่างกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยกาหนดเพียง 4 ระดับ ดังแผนภูมิภาพ ดังนี้
ความรุนแรง
ของ
ผลกระทบ

4
3
2
1

4
8
12
3
6
9
2
4
6
1
2
3
1
2
3
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

16
12
8
4
4

-8หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ
ระดับ
ความ
เสีย่ ง
ต่ามาก

ระดับคะแนน
(โอกาส X
ผลกระทบ)
1-2

ต่า

3-4

ปานกลาง

5 - 10

สูง

12 - 16

แทบสี

ความหมายการประเมิน
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความ
เสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดาเนินการควบคุม
โดยกระบวนการควบคุมภายใน
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ระดับโอกาสในการเกิดความเสี่ยง เป็นข้อมูลจากสถิติเหตุการณ์ใน
อดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจั ดระดับของการเกิด
ความเสี่ยงเป็น 4 ระดับ คือ

ระดับ

โอกาสทีจ่ ะเกิด

4

คาอธิบาย

สูง

โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ
พบเห็นเป็นประจา

โอกาสเกิดเชิงปริมาณ
1 - 2 เดือน ต่อครั้ง

3

ปานกลาง

พบเห็นบ่อยครั้ง

1 - 5 ครั้ง ต่อปี

2

ต่า

พบเห็นนาน ๆ ครั้ง

1 - 2 ปี ต่อครั้ง

1

ต่ามาก

ไม่เคยพบเห็น

0

-9ระดับความรุนแรงของผลกระทบทีเ่ กิดจากความเสี่ยง หรือมูลค่าความเสี่ยง
ที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ
ระดับ ผลกระทบ
4
3

สูง

คาอธิบาย
ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอกและประชาชน

ปานกลาง ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน

2

ต่า

1

ต่ามาก

ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายในอื่น
ส่งผลกระทบต่อสานัก/กอง ของตนเอง

2.3. การดาเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง คือ การกาหนดกิจกรรมและกล
ยุทธ์ ตลอดจน การประเมินผลเพื่อจัดการกับความเสี่ยงในองค์กร โดยมีเครื่องมือและวิธีการจัดการ
กับความเสี่ยงตามปัจจัยที่มีผลในการบริหารความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น
4 วิธีคือ
1. การยอมรับความเสี่ยง (Take) หมายถึง การไม่กระทาใด ๆ เพิ่มเติม
กรณี นี้ ใช้ กั บ ความเสี่ ย งที่ มี น้ อ ย หากวิเคราะห์ แ ล้ ว เห็ น ว่ า ไม่ มี วิธี ก ารจัด การความเสี่ ยงใดเลยที่
เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ จึงอาจต้องยอมรับความ
เสี่ยงไว้เอง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับที่จะเกิดขึ้น
2. การลด/ควบคุม ความเสี่ ยง (Treat) หมายถึง การพยายามลดความ
เสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นาไปสู่เหตุการณ์
ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม และ
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ ร่วมกับการกาหนดแผนสารองในเหตุฉุกเฉิน
3. การกระจายหรือโอนย้ายความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง การยกภาระ
ในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง หรือมอบการจัดการความเสี่ยงไปให้ผู้อื่น
4. การหลี ก เลี่ ย งความเสี่ ย ง (Terminate) หมายถึ ง การปฏิ เสธหรื อ
หลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะ
นาไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
3. การมีส่ว นร่ว มในการบริห ารความเสี่ยง การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร
นับว่าเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเป็นอย่างมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะในองค์กร
หรือในโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น การมีส่วนร่วมนับเป็นปัจจัย
สาคัญที่จะกาหนดระดับของความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้นด้วยเช่นกัน

-10ดังนั้น องค์กรจึงควรเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ดาเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจและมีส่วน
ร่วมในกระบวนการอย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรได้ในที่สุด
การวิเคราะห์และประเมินความเสีย่ งการทุจริต
องค์ประกอบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กาหนดองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายในไว้ 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ แต่ละองค์ประกอบและหลักการต้องเป็นสิ่งที่
มี อ ยู่ จ ริ งและน าไปปฏิ บั ติ ไ ด้ อี ก ทั้ ง ต้ อ งสอดคล้ อ งและสั ม พั น ธ์กั น น าสู่ ก ารควบคุ ม ภายในที่ มี
ประสิทธิผล
สานักงาน ป.ป.ช. ได้กาหนดให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
หน่ วยงานของรัฐจึ งควรยึ ดแนวทางการป้องกันการทุจริต ตามกระบวนการบริห ารความเสี่ยงตาม
ม า ต ร ฐ าน (COSO Enterprise Risk Management - Integrated Framework) แ ล ะ ภ าย ใต้
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลักการที่ 8) พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริตเป็ นหลัก ซึ่งมีกรอบและขั้นตอนการดาเนินการ
ครอบคลุม 4 กระบวนการ ดังนี้
1. การตระหนักถึงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นและหาแนวทางที่ทาให้ปัญหานั้นไม่
เกิดขึ้นอีก
2. การเฝ้าระวัง สอดส่องและติดตามพฤติกรรมเสี่ยง และหาแนวทางเพื่อ
ลดระดับความเสี่ยงนั้นๆ
3. การป้องกัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นาไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทาผิด
ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อนและคาดหมายว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้าขึ้นอีก (Known
Factor)
4. การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเพื่อป้องกันและป้องปราม
ล่วงหน้าในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ เป็นการประมาณการล่วงหน้าในอนาคต
(Unknown Factor)

หลักการ แนวคิดเกีย่ วกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ความหมายของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) มีผู้แปลเป็นภาษาไทยไว้หลาย
คา บางแห่งใช้คาว่า การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ ประโยชน์
ทับซ้อน หรือผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น ในรายงานฉบับนี้ จะใช้คาว่า “การขัดกันแห่งผลประโยชน์”
ตามหมวด 9 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติใช้

-11การขั ด กั น แห่ งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หมายถึ ง การที่ ผู้ ด ารง
ตาแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เปิดโอกาสให้เงินหรือผลประโยชน์ส่วนตัว เข้ามามี
อิทธิพลต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องมีต่อสาธารณะ
การขั ด กั น แห่ ง ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หมายถึ ง สถานการณ์ ที่
บุคคลในฐานะเจ้าหน้าที่ ของรัฐใช้ตาแหน่งหรืออานาจหน้าที่ในการแสวงประโยชน์แก่ตนเอง แก่กลุ่ม
หรือแก่พวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อประโยชน์
ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หมายถึง ความขัดแย้งระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหรือผล ประโยชน์ทับซ้อนในการเมืองการปกครอง โดยการ
ละเมิดกฎหมายและจริยธรรม ทา ให้ละทิ้งคุณธรรมใน การปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
สรุปได้ว่า การขัดกันระหว่างผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of
Interest) หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐผู้ที่มีอานาจหน้าที่ในการตัดสินใจ ขาดความซื่อสัตย์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องมากว่าผลประโยชน์ส่วนรวม ทาให้เกิดผล
เสี ยหายต่อประชาชน และต่อประเทศชาติ ทั้งนี้ การขัดกันแห่ งผลประโยชน์ จะไม่ เกิดถ้าหาก
เจ้าหน้าที่รัฐมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
องค์ประกอบของการขัดกันแห่งผลประโยชน์
จากที่กล่าวถึงความหมายของ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ข้างต้น หากพิจารณาใน
แง่ขององค์ประกอบสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ผลประโยชน์ ส่ วนบุ ค คล หรือผลประโยชน์ ส่ ว นตัว ซึ่ งส่ ว นใหญ่ มัก จะเป็ น
ผลประโยชน์ ที่ มี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ เงิน และทรัพ ย์สิ น เป็ น ประการส าคั ญ นอกจากนั้ น ก็ จะเป็ น
ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ทา ให้ผู้ได้รับพึงพอใจ
2. การใช้อานาจหน้าที่ และดุลพินิจในการตัดสินใจดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ส่วนตัว
3. การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สถานะและขอบเขตอานาจหน้าที่ของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ พนักงานของรัฐ โดยขาดหลักจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพของตน
ประเภทของการขัดกันแห่งผลประโยชน์
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นลักษณะความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม อาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ได้แก่
1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ หมายถึง ของขวัญและประโยชน์อื่นใด (เงิน ทรัพย์สิน
สิ่งของ บริการ หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีมูลค่า) ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้และหรือได้รับ นอกเหนือ
จากเงินเดือน รายได้ และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ ตัวอย่างเช่น การรับเงินหรือ
ของขวัญจากบริษัทที่เป็นคู่ค้าหรือผู้รับจ้าง การที่บริษัทคู่ค้าหรือผู้รับจ้างสนับสนุนค่าเดินทางไปศึกษา

-12ดูงานต่างประเทศให้กับผู้บริหาร และหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ หรือแม้กระทั่งในการใช้
งบประมาณของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เจ้าหน้าที่ได้รับของแถม หรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน
เป็นต้น
2. การทาธุรกิจกับตัวเอง หรือเป็นคู่สัญญา หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดารงตาแหน่ง
สาธารณะมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานที่ตนสังกัด ตัวอย่าง เช่น การใช้ตาแหน่งหน้าที่
ที่ทา ให้หน่วยงานทาสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเป็นที่ปรึกษา หรือ
ซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้างสานักงาน สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง เช่น เป็นทั้งผู้ซื้อ
และผู้ขายในเวลาเดียวกัน
3. การทางานหลังจากออกจากตาแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ หมายถึง การที่
บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทางานในบริษัทเอกชนที่ดาเนินธุรกิจ ประเภทเดียวกัน เช่น
เป็นผู้รับบริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรอาหารและยา ลาออกจากงานราชการและ ไปทางานใน
บริษัทผลิตหรือขายยา หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคมหลังเกษียณออกไปทางานเป็นผู้บริหาร ของ
บริษัทธุรกิจสื่อสาร
4. การทางานพิเศษโดยใช้เวลาราชการ ในรูปแบบนี้ มีได้หลายลักษณะ เช่น ผู้ดารง
ตาแหน่งสาธารณะตั้งบริษัทดาเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับ หน่วยงานหรือ องค์การสาธารณะที่ตน
สังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยตาแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่า
โครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู่ หรือในกรณีที่
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานก็รับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ทาบัญชีให้กับบริษัทที่ต้อง
ถูกตรวจสอบ
5. การรับรู้ข้อมูลภายในหรือการใช้ข้อมูลลับในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดารงตาแหน่ง สาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์
ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนตรงไหน ก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยาหรือทราบว่าจะมี
การจัดซื้อที่ดินเพื่อทาโครงการของรัฐ ก็รีบไปซื้อที่ดิน เพื่อเก็งกาไรและขายให้กับรัฐในราคาที่สูงขึ้น
6. การใช้ส มบัติร าชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่ว นตัว หมายถึง การนาเครื่องใช้
สานักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนารถยนต์ในราชการไปใช้ในงานส่วนตัว
7. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง หมายถึง
การที่ผู้มีอานาจอนุมัติโครงการของหน่วยงาน ลงไปในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเองหรือ เครือญาติ
ซึ่งทาให้บุคคลเหล่านั้นได้รับประโยชน์จากโครงการดัง กล่าว หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหา
เสียงเลือกตั้ง
๘. การใช้ตาแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้กับเครือญาติหรือพวกพ้อง เช่น
ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐใช้อานาจหน้าที่ของตนเองในการกาหนดให้หน่วยงานทา
สัญญากับบริษัทของญาติพี่น้องหรือพวกพ้อง การลัดคิวให้กับคนรู้จัก เป็นต้น
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เจ้าหน้าที่เรียกร้องสิทธิใด ๆ จากองค์กร เช่น ผลตอบแทน สวัสดิการ ฯลฯ แต่มีเจตนาแอบแฝง ไม่ได้
กระทาเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่โดยส่วนรวม ผลประโยชน์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับตนเองหรือพวกพ้อง
หรือบุคคลเพียงบางกลุ่มในองค์กรเท่านั้น
๑๐. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น นักการเมือง
หรือผู้บริหารใช้ตาแหน่ งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้จัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทที่เป็นเครือญาติของ
ตนเองหรือพวกพ้อง การใช้อานาจไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ คู่สัญญาหรือผู้รับขาย/ผู้รับจ้างที่เป็น
ของเครือญาติหรือพวกพ้อง ฯลฯ
ปัจจัยทีท่ าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์
จากความหมายของคาว่า การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
จะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่ทาให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ มีสาเหตุหลักของ
การเกิดกรณีดังกล่าว คือ บุคคลไม่สามารถจาแนกหรือแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนจากผลประโยชน์
ส่วนรวมได้อย่างเด็ดขาด ซึ่งอาจเป็นเพราะเหตุผลดังต่อไปนี้
๑. วัฒนธรรมหรือความเชื่ อของสังคมที่ถูกหล่อหลอมหรือสั่งสมมาตั้งแต่อดีต ใคร
เคยทาอย่างไรกันมา คนส่วนใหญ่ก็ทาตามนั้น แม้ว่าอาจจะไม่มีเหตุผลหรือไม่ถูกต้องก็ตาม เช่น ความ
เชื่อเรื่องที่ข้าราชการต้องเป็นผู้มีอานาจเหนือกว่าพ่อค้าประชาชน เมื่อข้าราชการไปปฏิบัติงานในพื้นที่
ใดจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากชาวบ้านหรือประชาชน การนิยมมอบของขวัญ ของฝาก หรือ
เครื่องบรรณาการต่าง ๆ ให้กับผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ เพื่อแลกกับความคุ้มครองหรือการอานวยความ
สะดวกในการใช้บริการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะไม่เป็นธรรม เมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าราชการบางคนจึงมักที่จะ
รับของขวัญและของฝากจากประชาชน เพราะคิดว่าคนอื่น ๆ ทั่วไปเขาก็ทากัน
2. สังคมแบบอุปถัมภ์เกื้อกูล ไม่ได้ยึดถือหลักการ ระบบ กฎเกณฑ์ และความถูก
ต้อง เป็นสาคัญ การดาเนินงานต่าง ๆ จึงมีความยืดหยุ่นเพื่อเหตุผลสาหรับคนบางคนหรือคนบาง
กลุ่มได้เสมอ เพื่อช่วยเหลือกัน และเมื่อมีผู้ใดให้การช่วยเหลือ ผู้รับจะตอบแทนด้วยการกระทาหรือ
ให้ผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการทดแทน บุคคลที่อยู่ในสังคมที่มีลักษณะดังกล่าวจึงมีความ
โน้มเอียงที่จะกระทาการทุจริตหรือเลือกผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องมากกว่าสาธารณประโยชน์
๓. แรงกดดันส่วนตัว เช่น รายได้ไม่พอใช้จ่าย ภาระหนี้สินจานวนมาก การได้รับ
มอบหมายให้ดาเนินการตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ท้าทายความสามารถอย่างมาก ฯลฯ สถานการณ์
ดังกล่าวอาจทาให้บุคคลตัดสินใจเลือกผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม
4. ขาดการควบคุมที่มีประสิทธิผ ล เช่น กฎหมายที่ย่อหย่อน ระบบการตรวจสอบที่
ไม่เข้มแข็ง การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่บางคนมากเกินไป ฯลฯ เนื่องจาก
ความคุ้นเคย ความไว้วางใจ ความเกรงใจ และความสัมพันธ์ส่วนบุคคล จึงทาให้ลดความสาคัญหรือ
ความเข้มข้นของระบบการควบคุมที่กาหนดไว้ เมื่อการควบคุมไม่ดี โอกาสที่บุคคลจะตัดสินใจกระทา
การทุจริตก็จะง่ายขึ้น

-14๕. การมีเหตุผลเข้าข้างตนเอง ขาดศีลธรรม และจุดยืนที่มั่นคง ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
เฉพาะ ของแต่ละบุคคลที่ได้รับการหล่อหลอมมาจากครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่เติบโตมา บุคคล
ที่มีลักษณะดังกล่าวมีโอกาสที่จะโน้มเอียงเลือกผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวม
๖. ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมมีความใกล้เคียงหรือไม่แตกต่างกัน
มาก ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ บุคคลจึงมีแนวโน้มที่จะเลือกทาเพื่อผลประโยชน์ของ
ตนเองมากกว่าส่วนรวม เพราะคิดว่าผลประโยชน์ที่ตนเองได้รับนั้นน้อยมาก และส่วนรวมไม่ได้รับ
ผลกระทบมากนักจากการที่ตนเองได้รับประโยชน์ดังกล่าว
๗. การมีบทลงโทษที่ไม่รุนแรง และไม่จริงจังสาหรับผู้กระทาการทุจริต ทั้งที่เป็น
ตัวบทกฎหมาย และมาตรการจากสั งคม ดังนั้น ผู้กระทาการทุจริ ตจึงตัดสิ นใจเลือกผลประโยชน์
สาหรับตนเองมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวม เพราะถึงจะถูกจับได้ก็ไม่ได้มีบทลงโทษที่รุนแรง
แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนในองค์กร
จากปัจจัยที่ทาให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมดังกล่าว องค์กรหรือผู้บริหารอาจต้องกาหนดแนวทางพื้นฐานในการช่วย
ป้องกันการเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
๑. สร้ างวัฒ นธรรมองค์ ก รแบบใหม่ ที่ มุ่ งเน้ น การด าเนิ น งานที่ สุ จ ริต โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และมุ่งประโยชน์ของสาธารณะเป็นสาคัญ โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจน
คู่สมรสของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องตระหนักเสมอว่า ตนเองมีความตั้งใจเข้ามาทางาน
เพื่อรัฐและประโยชน์ของส่วนรวม ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นก่อนเข้ารับตาแหน่ง ระหว่างดารงตาแหน่งหรือ
ปฏิบัติห น้าที่ และหลังจากพ้น ตาแหน่ง ผู้ บริห ารหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรายดังกล่าวจะต้องเปิดเผย
ข้อมูลของตนเองเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น
ตนเองมีญาติหรือพี่น้องที่มีกิจการ ซึ่งสามารถที่จะเข้ามาทาธุรกรรมกับองค์กรได้ หรือตนเองได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการใดบ้างทั้งภายในและภายนอกองค์กร ฯลฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวแสดงถึง
ความจริงใจที่จะเปิดเผยข้อมูลและเสมือนเป็นพันธสัญญาว่า พร้อมที่จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นสาคัญ ไม่ถือประโยชน์ส่วนตน
ประพฤติตนเป็ นตัวอย่างที่ดี และทาตามหลักการหรือระบบงานที่องค์กรกาหนดไว้ หากปฏิบัติได้
เช่ น นั้ น ผู้ บ ริ ห ารหรื อเจ้ าหน้ าที่ ร ายดังกล่ าวสมควรที่ จะได้ รับ การชื่น ชมและยกย่อ ง เพื่ อ ให้ เป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่เจ้าหน้าที่คนอื่นในการปฏิบัติตาม
ส่วนเจ้าหน้าที่คนใดที่กระทาการทุจริต (พบเห็นหลักฐานอย่างชัดเจน) องค์กรก็ควร
ลงโทษอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการป้องกันหรือสร้างความเกรงกลัวไม่ให้เจ้าหน้าที่คนอื่นปฏิบัติตาม
ในขณะเดียวกัน องค์กรก็ควรกาหนดนโยบายหรือประกาศเจตจานงของการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ในองค์กรได้ทราบอย่างชัดเจนว่าองค์กรมีนโยบายหรือทิศทางในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
ชัดเจน เจ้ าหน้ าที่ ไม่ควรปฏิบั ติตนโดยเข้าไปพั ว พันกับ การกระท าทุจริต นอกจากนี้ องค์กรควร
เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมในแบบที่องค์กรคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใน
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ซึ่งก็คือ การสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรนั่นเอง
๒. ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในแต่ละลาดับชั้น ควรกากับดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ หากพบว่า มีความผิดปกติเกิดขึ้น เช่น มีภาวะ
เครียดหรือแรงกดดันที่เกิดจากการทางานหรือเรื่องส่ วนตัว การใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยเกินกว่า
มาตรฐานของรายได้ การปกปิดข้อมูลหรือเอกสารบางอย่าง ฯลฯ ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาจะได้
หาทางป้ องกัน ความเสี่ ยงด้านการทุ จริตได้ทัน ที ก่อนที่ ความเสี ยหายจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงจน
ไม่สามารถแก้ไขได้
๓. ก าหนดมาตรฐานทางจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ (Code of Ethics) ให้ กั บ
เจ้ าหน้ าที่ ในแต่ล ะต าแหน่ งได้ ท ราบว่า สิ่ งใดควรท าและสิ่ งใดที่ ไม่ ควรท า ซึ่ งรวมถึงกรณี ข อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน และผู้บริหารจะต้องประเมินความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรสามารถดาเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว
ได้อย่างครบถ้วนและเป็นรูปธรรม
๔. จั ด ช่องทางให้ เจ้ าหน้ าที่ ในองค์ กรและประชาชนสามารถเปิ ด เผยข้อเท็จ จริ ง
เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในองค์กรที่เข้าข่ายการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของผลประโยชน์
ทับ ซ้อน ทั้งนี้ องค์กรจะต้องกาหนดนโยบายคุ้มครองผู้ ที่เปิดเผยข้อมูล ดังกล่ าว (Whistleblower
Policy) เพื่ อ ไม่ ให้ บุ ค คลเหล่ านั้ น ได้ รับ ผลกระทบ จากการให้ ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ประโยชน์ แ ก่ อ งค์ ก ร
นอกจากนี้ องค์กรควรส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้นด้วย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ตรวจสอบจากทุกภาคส่วน และที่สาคัญที่สุด คือ เมื่อพบกรณีของการทุจริตที่เกิดจากผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแล้ว การพิจารณาแนวทางหรือวิธีการจัดการ กับกรณีดังกล่าว รวมถึงบทลงโทษ ควรเป็นธรรม
หรือยุติธรรมกับทุก ๆ ฝ่าย
๕. นาแนวคิดเรื่องการบริห ารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาประยุกต์ใช้ใน
องค์กร เพื่อให้ทราบโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลกระทบในแง่มุมต่าง ๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน ควบคุม หรือจัดการความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิผล

บทที่ 3
การวิเคราะห์ความเสีย่ งต่อการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ในการปฏิบตั งิ านของเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
การศึกษาวิเคราะห์ ความเสี่ ยงเกี่ยวกับ การปฏิบั ติ งานเพื่อป้ องกันการทุจริตของ
เทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสร้าง
ความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการทุจริตหรือการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม ผลการวิเคราะห์ฯ ครั้งนี้จะนามาสู่การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมและค่านิยม การสร้างจิตสานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ
ในการท างานเพื่ อ ส่ ว นรวม ยึ ดหลั กจริย ธรรมและผลประโยชน์ ส่ วนรวมเป็ น ส าคั ญ ในการปฏิ บั ติ
ราชการ
การศึกษาวิเคราะห์ในครั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้กาหนดเครื่องมือเพื่อช่วยให้
การศึกษาใช้เวลาสั้น และสามารถใช้ถามคนจานวนมาก ๆ ในเวลาเดียวกันได้ จึงได้ดาเนินการสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์ ด้ ว ยGoogle Forms เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ได้ ท าการกรอก
แบบสอบถามครั้งนีโ้ ดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสที่เกิดหรือจะเกิดความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
โดยแบ่งระดับความคิดเห็นและเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 4 ระดับในแต่ละระดับมี
ช่วงห่างของคะแนนที่เท่ากันคือ 1 คะแนน สาหรับเกณฑ์การให้คะแนนคาถาม ดังนี้
พบเห็นเป็นประจา
มีระดับคะแนนเท่ากับ 4
พบเห็นบ่อยครั้ง
มีระดับคะแนนเท่ากับ 3
พบเห็นนาน ๆ ครั้ง
มีระดับคะแนนเท่ากับ 2
น้อยที่สุด
มีระดับคะแนนเท่ากับ 1
จากเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของระดับความคิดเห็นเป็นระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ โดยแบ่งเป็นช่วง 4 ช่วง ดังนี้
พิสัย = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด)
=
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

1.00 – 1.75
1.76 – 2.50
2.51 – 3.25
3.26 – 4.00

จานวนชั้นที่แบ่ง
4–1
= 0.75
4
หมายถึง มีโอกาสที่เกิดในระดับต่ามาก
หมายถึง มีโอกาสที่เกิดในระดับต่า
หมายถึง มีโอกาสที่เกิดในระดับปานกลาง
หมายถึง มีโอกาสที่เกิดในระดับสูง
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ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ที่สมควรให้ทาการประเมินติดตามในครั้งต่อไป

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการศึกษาครั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้กาหนดให้คณะผู้บริหาร สมาชิ กสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตาบลห้วยไคร้ จานวน 69 คน ดาเนินการ
กรอกแบบสอบถามออนไลน์โดยกาหนดระยะเวลาจานวน 3 วัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพบว่ามีผู้ กรอก
แบบสอบถามออนไลน์ในครั้งนี้ จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 92.75 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด โดยได้น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามออนไลน์ มาจัดกลุ่มคะแนน และนามาประมวลผล
วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล
2. นาข้อมูลที่สมบูรณ์มาประมวลข้อมูล แล้วนาไปวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบพรรณนาประกอบการอธิบาย ดังนี้
2.1 การอธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน โดย
จะใช้ค่าความถี่ (frequency) และร้อยละ(percentages) ในการวิเคราะห์หาค่าสถิติ โดยใช้สูตร
P = f x 100

n

เมือ่

P แทน ค่าร้อยละ
f แทน ค่าความถี่ที่ต้องการแปลให้เป็นร้อยละ
n แทน ค่าจานวนความถี่ทั้งหมด
2.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสที่เกิดหรือจะเกิดความเสี่ยง
ต่อการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน แสดงผลการ
วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยนา
ผลคะแนนเฉลี่ยมาแปรผลตามค่าที่กาหนดไว้ ใช้สูตรดังนี้
∑x
- หาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร
X =

n

เมื่อ

X

x

แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย

แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n
แทน จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
- หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใช้สูตร
s

N  x2 

 x 

nn  1

2
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เมื่อ

S

x
 x 
2

2

n

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน และตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ผลการสอบถามเป็นดังนี้

ตาราง 1
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน (คน)
( n = 64)

ร้อยละ

รวม

40
24
64

62.50
37.50
100.00

รวม

6
10
29
19
64

9.40
15.60
45.30
29.70
100.00

รวม

24
28
12
64

37.50
43.80
18.80
100.00

ข้อมูลทัว่ ไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
อายุ 30 – 40 ปี
อายุ 41 – 50 ปี
อายุ 50 ปีขนึ้ ไป
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
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ตาราง 1 (ต่อ)
จานวน (คน)
( n = 64)

ร้อยละ

ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ านในหน่วยงาน
ต่ากว่า 5 ปี
5 - 10 ปี
11 - 15 ปี
16 - 20 ปี
มากกว่า 20 ปีขึ้นไป
รวม

15
18
13
10
8
64

23.40
28.10
20.30
15.60
12.50
100.00

ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบนั
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ /ปลัด/รองปลัด
สภาท้องถิน่
หัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง
รวม

7
5
7
24
21
64

10.90
7.80
10.90
37.50
32.80
100.00

ข้อมูลทัว่ ไป

จากตาราง 1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 40 คน (ร้อยละ
62.50) อายุ 41 – 50 ปี จานวน 29 คน (ร้อยละ 45.30) ระดับการศึกษาปริญญาตรี
จานวน 28 คน (ร้อยละ 43.80) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 5 – 10 ปี
จานวน 18 คน (ร้อยละ 28.10) ตาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ดารงตาแหน่งพนักงาน
เทศบาล จานวน 24 คน (ร้อยละ 29.0)

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น
ในการศึกษาครั้ งนี้ เป็น การศึกษาวิเคราะห์ ใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล ระดับ
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ โอกาสที่ เกิ ด หรื อ จะเกิ ด ความเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต หรื อ การขั ด กั น ระหว่ า ง
ผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยมีคาถามทั้งสิ้นรวมจานวน 10 ข้อ แสดงค่าคะแนน
เฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง 2
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ตาราง 2
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น โอกาสที่เกิดหรือจะเกิดความ
เสี่ยงต่อการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตัวแปรที่ศกึ ษา



S.D

แปลผล

1. พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่าน รับทรัพย์สิน
1.00
หรือประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ จากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่
ญาติ มีมูลค่าหรือราคาเกินกว่า 3,000 บาท เพื่อเอื้อประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน
2. พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่านที่มีหน้าที่ในการ 1.00
จัดซื้อจัดจ้าง เรียกรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จากผู้รับจ้าง
เพื่อให้ได้งานหรือการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น

0.00

( n = 64)
ต่ามาก

0.00

ต่ามาก

3. พบเห็นในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภริยาแต่ไม่ได้จด
ทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงาน
4. พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่านใช้ข้อมูลภายใน
ของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลอื่นหรือไม่
เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนตรงไหน ก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อ
ภรรยาหรือญาติ เป็นต้น
5. พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่านได้ทาการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นสิทธิสวัสดิการ อาทิ ค่าทาการ
นอกเวลา ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม
6. พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่านได้ใช้ทรัพย์สิน
ของหน่วยงาน อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม อาทิ นารถยนต์
ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว ฯลฯ
7. พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่านที่มีหน้าที่ในการ
รับเงิน - จ่ายเงิน นาเงินไปใช้ส่วนตัว หมุนเงิน หรือนาส่งเงิน/ส่ง
ใช้เงิน ล่าช้า
8. พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่านได้เสนอ จัดทา
หรืออนุมัติโครงการของหน่วยงานเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือ
พวกพ้อง ทาให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง เหมาะสม เข้าข่ายการ
ทุจริต

1.12

0.33

ต่ามาก

1.03

0.17

ต่ามาก

1.07

0.27

ต่ามาก

1.37

0.72

ต่ามาก

1.09

0.29

ต่ามาก

1.09

0.38

ต่ามาก

-21ตาราง 2 (ต่อ)
ตัวแปรที่ศกึ ษา



9. พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่านได้เสนอ จัดทา
1.07
หรืออนุมัติโครงการของหน่วยงานอาทิ การจัดฝึกอบรม การ
ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานที่ปฏิบัติ ไม่เหมาะสมหรือไม่
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
10. พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่านเบียดบังเวลา
1.37
ราชการไปกระทาการอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่รับผิดชอบงาน
ในอานาจหน้าที่ ไม่มีวินัยในการปฏิบัติงาน ไม่อุทิศเวลาให้แก่
ราชการ หรือละทิ้งหน้าที่ราชการ
1.13
รวม

S.D

แปลผล

0.27

ต่ามาก

0.74

ต่ามาก

0.31

ต่ามาก

จากตาราง 2 พบว่าระดับความคิดเห็น โอกาสที่เกิดหรือจะเกิดความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ภาพรวมมีระดับโอกาสที่
เกิดหรือจะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับต่ามาก โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ พบเห็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานของท่านได้ใช้ทรั พย์สินของหน่วยงาน อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม อาทิ นา
รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว ฯลฯ และ พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่านเบียดบังเวลา
ราชการไปกระทาการอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่รับผิดชอบงานในอานาจหน้าที่ ไม่มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ไม่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ หรือละทิ้งหน้าที่ราชการ (  = 1.37) รองลงมาคือพบเห็นใน
หน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามี
ภริยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน (  = 1.12) ข้อ
ที่มีระดับ ความคิดเห็น ต่าที่สุดคือ พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่าน รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ จากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ มีมูลค่าหรือราคาเกินกว่า 3,000
บาท เพื่อเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และพบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่านที่มีหน้าที่
ในการจัดซื้อจัดจ้าง เรียกรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จากผู้รับจ้าง เพื่อให้ได้งานหรือการจัดซื้อ
จัดจ้างครั้งนั้น (  = 1.00)
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ที่สมควรให้ทาการประเมินติดตามในครั้งต่อไป
จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ที่หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทาขึ้น
พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ที่สมควรให้ทาการประเมินติดตามในครั้งต่อ ไป จานวน 1 ความเห็น
คือ เห็นว่า มีโครงการหลายๆโครงการที่ทาไปแล้ว ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการที่จัดตั้งกัน
ขึ้น มา หลายโครงการไม่เป็ น ไปตามเป้ า ก็ให้ ผ่ านตลอด ซึ่ งมั น เกิด ผลกระทบระยะยาว เช่ น
รางระบายน้า บางเส้นบางซอย ไม่น่าให้ผ่าน ทาให้น้าขัง น้าไม่ไหลตามเป้า

การประเมินผลกระทบความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในรายงานฉบับนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้กาหนดแนวทางในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง โดยใช้เกณฑ์การจัดระดับความเสี่ยง ซึ่งเป็นการนาผลการประเมินโอกาสที่เกิดหรืออาจจะเกิด
ความเสี่ยง จากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ มาวิเคราะห์ และประมวลเข้าด้วยกันผ่านแผนผั ง
ประเมิน ความเสี่ ย ง ซึ่งประกอบไปด้วย การกาหนดระดับ โอกาส (ความเป็น ไปได้ ) และระดับ
ผลกระทบ (ความรุนแรง) มาแสดงความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้หน่วยตรวจสอบภายในได้กาหนดระดับ
โอกาสและระดั บ ผลกระทบในการวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต หรื อ การขั ด กั น ระหว่ า ง
ผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลห้วยไคร้ ให้มีความแตกต่างกับการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานของหน่วยงาน เพื่อสร้างข้อสังเกตและสามารถ
แยกแยะการประเมินโอกาสและผลกระทบในการพิจารณาของบุคลากรในเรื่องของการจัดการความ
เสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน และการวิเคราะห์ วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อ
การทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลห้วยไคร้ ได้ โดย
กาหนดเพียง 4 ระดับ ดังแผนภูมิภาพ ดังนี้
ความรุนแรง
ของ
ผลกระทบ

4
3
2
1

4
3
2
1
1

8
6
4
2
2

12
9
6
3
3

16
12
8
4
4

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

-23ระดับ
ความ
เสีย่ ง
ต่ามาก

ระดับคะแนน
(โอกาส X
ผลกระทบ)
1-2

ต่า

3-4

ปานกลาง

5 - 10

สูง

12 - 16

แทบสี

ความหมายการประเมิน
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความ
เสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดาเนินการควบคุม
โดยกระบวนการควบคุมภายใน
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ระดับโอกาสในการเกิดความเสี่ยง เป็นข้อมูลจากสถิติเหตุการณ์ใน
อดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิด
ความเสี่ยงเป็น 4 ระดับ คือ

ระดับ

โอกาสทีจ่ ะเกิด

4

คาอธิบาย

สูง

โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ
พบเห็นเป็นประจา

โอกาสเกิดเชิงปริมาณ
1 - 2 เดือน ต่อครั้ง

3

ปานกลาง

พบเห็นบ่อยครั้ง

1 - 5 ครั้ง ต่อปี

2

ต่า

พบเห็นนาน ๆ ครั้ง

1 - 2 ปี ต่อครั้ง

1

ต่ามาก

ไม่เคยพบเห็น

0

-24ระดับความรุนแรงของผลกระทบทีเ่ กิดจากความเสี่ยง หรือมูลค่าความเสี่ยง
ที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ
ระดับ

ผลกระทบ

4

สูง

3

ปานกลาง

2

ต่า

1

ต่ามาก

คาอธิบาย
ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอกและประชาชน
ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน
ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายในอื่น
ส่งผลกระทบต่อสานัก/กอง ของตนเอง

เมื่อพิจารณาแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาส (ความเป็นไปได้) และ
ระดับผลกระทบ (ความรุนแรง) เพื่อให้ทราบระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายในได้นาข้อสังเกตที่ได้จากเข้าตรวจ
ตามแผนการตรวจสอบที่ผ่านมา นามาเป็นปัจจัยพิจารณากาหนดระดับผลกระทบ และจับคู่
ความสัมพันธ์กับระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากผลการตอบแบบสอบถามออนไลน์ โดยได้
กาหนดความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ออกเป็น 5 ประเด็นหลัก โดยสามารถแสดงผลได้ดังนี้

-25ตารางที่ 3 ข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการขัดกันระหว่า งผลประโยชน์
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ประเด็นที่
1.

2.

ปัจจัยเสีย่ ง

เหตุการณ์ทเี่ กิดหรือคาดว่าจะเกิด

การใช้อานาจหน้าที่ 1. พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
เรียกรับผลประโยชน์ หน่วยงานของท่าน รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็นเงิน
ได้จากบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ญาติ มีมลู ค่า
หรือราคาเกินกว่า 3,000 บาท เพื่อ
เอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
2. พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานของท่านทีม่ ีหน้าที่ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง เรียกรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด จากผู้รับจ้าง เพื่อให้ได้
งานหรือการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น
การใช้อานาจหน้าที่ 1. พบเห็นในหน่วยงานของท่าน
เพื่อให้ตนเองหรือ มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสของ
พวกพ้อง ได้เข้า เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่อยู่กนิ กัน
มามีสว่ นได้สว่ น ฉันสามีภริยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าเป็นคูส่ ัญญา
เสียในสัญญาที่ทา โดยตรงกับหน่วยงาน
กับหน่วยงาน
2. พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานของท่านได้เสนอ จัดทา หรือ
อนุมัติโครงการของหน่วยงานเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง ทาให้
การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง เหมาะสม
เข้าข่ายการทุจริต
3. พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานของท่านใช้ข้อมูลภายในของ
รัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้บุคคลอื่นหรือไม่ เช่น
ทราบว่าจะมีการตัดถนนตรงไหน ก็รีบ
ไปซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยาหรือญาติ
เป็นต้น

การประเมินความเสีย่ ง
โอกาส

ผลกระทบ

ระดับ
ความเสีย่ ง

1

1

1

1

1

1

2

2

4

1

1

1

1

1

1

-26ตารางที่ 3 (ต่อ)

ประเด็นที่

ปัจจัยเสีย่ ง

3.

การใช้ทรัพยากร
และงบประมาณที่
ไม่ถกู ต้องตาม
ระเบียบ

4.

5.

เหตุการณ์ทเี่ กิดหรือคาดว่าจะเกิด

1. พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานของท่านได้ทาการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นสิทธิ
สวัสดิการ อาทิ ค่าทาการนอกเวลา ค่า
เช่าบ้าน ฯลฯ อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่
เหมาะสม
2. พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานของท่านได้เสนอ จัดทา หรือ
อนุมัติโครงการของหน่วยงานอาทิ การ
จัดฝึกอบรม การฝึกอบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงานที่ปฏิบัติ ไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย
3. พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานของท่านที่มีหน้าที่ในการรับ
เงิน - จ่ายเงิน นาเงินไปใช้ส่วนตัว หมุน
เงิน หรือนาส่งเงิน/ส่งใช้เงิน ล่าช้า
การใช้ทรัพย์สินของ 1. พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
ท า ง ร า ช ก า ร ไ ม่ หน่วยงานของท่านได้ใช้ทรัพย์สินของ
คุ้มค่า
หน่วยงาน อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่
เหมาะสม อาทิ นารถยนต์ส่วนกลางไป
ใช้ส่วนตัว ฯลฯ
การเบี ย ดบั ง เวลา 1. พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
ราชการ
หน่วยงานของท่านเบียดบังเวลา
ราชการไปกระทาการอื่น ๆ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน ไม่รับผิดชอบงานใน
อานาจหน้าที่ ไม่มีวินยั ในการ
ปฏิบัติงาน ไม่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ
หรือละทิ้งหน้าที่ราชการ

การประเมินความเสีย่ ง
โอกาส

ผลกระทบ

ระดับ
ความเสีย่ ง

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

6

2

3

6

-27เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลทีไ่ ด้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานตามประเด็น
ที่ได้แบ่งแยกไว้ จานวน 5 ประเด็น เพื่อวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยง แต่ละประเด็นเพื่อนาไปสู่
การวางแผนการบริหารจัดการ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง

ที่

การประเมินความเสีย่ ง

ปัจจัยความเสีย่ ง

โอกาส

ผลกระทบ

ระดับ
ความเสีย่ ง

ลาดับ
ความเสีย่ ง

1. การใช้อานาจหน้าทีเ่ รียกรับผลประโยชน์

1

1

1

5

2. การใช้อานาจหน้าทีเ่ พื่อให้ตนเองหรือพวกพ้อง ได้เข้ามา
มีสว่ นได้สว่ นเสียในสัญญาทีท่ ากับหน่วยงาน

2

2

4

3

3. การใช้ทรัพยากรและงบประมาณทีไ่ ม่ถกู ต้องตามระเบียบ

1

1

1

4

4. การใช้ทรัพย์สนิ ของทางราชการไม่คมุ้ ค่า

2

3

6

1

5. การเบียดบังเวลาราชการ

2

3

6

2

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
4
ความรุนแรง
ของผลกระทบ

3
2
1

4

8

12

16

3

6
(4,5)
4
(2)
2

9

12

6

8

3

4

2

3

4

2
1
(1,3)
1

โอกาสทีจ่ ะเกิดความเสียหาย

-28จากตารางสามารถวิเคราะห์ ค วามเสี่ ย ง และสรุป การวิเคราะห์ ค วามเสี่ ย ง เพื่ อ
จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานได้ดังนี้
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ผลการวิเคราะห์ความเสีย่ ง

ลาดับความเสีย่ ง

การใช้อานาจหน้าทีเ่ รียกรับผลประโยชน์

ลาดับที่ 5 (ระดับความเสีย่ ง = 1 คะแนน

การใช้อานาจหน้าทีเ่ พื่อให้ตนเองหรือพวกพ้อง ได้เข้ามา
มีสว่ นได้สว่ นเสียในสัญญาทีท่ ากับหน่วยงาน

ลาดับที่ 3 (ระดับความเสีย่ ง = 4 คะแนน

การใช้ทรัพยากรและงบประมาณทีไ่ ม่ถกู ต้องตามระเบียบ

ลาดับที่ 4 (ระดับความเสีย่ ง = 1 คะแนน

การใช้ทรัพย์สนิ ของทางราชการไม่คมุ้ ค่า

ลาดับที่ 1 (ระดับความเสีย่ ง = 6 คะแนน

การเบียดบังเวลาราชการ

ลาดับที่ 2 (ระดับความเสีย่ ง = 6 คะแนน
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ข้อ เสนอแนะมาตรการเพื่อ ควบคุม หรือจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต หรือการขัด กัน
ระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
จากตาราง ผลการวิเคราะห์ และจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงต่อการทุจริต
หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานเทศบาลตาบลห้วยไคร้ อาเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้นาผลที่ได้มาพิจารณาเพื่อนาเสนอมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ได้ดังนี้
1. จากการประเมิน โอกาสที่เกิดหรือจะเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการขัดกั น
ระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ภาพรวมในการปฏิบัติงานของเทศบาลตาบล
ห้วยไคร้ พบว่ามีระดับโอกาสที่เกิดหรือจะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว อยู่ในระดับต่ามาก แต่เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าความเสี่ยงทั้ง 5 ประเด็น 10 ข้อย่อย ยัง มีโอกาสที่ปรากฏเหตุการณ์ หรืออาจจะเกิด
เหตุการณ์ขึ้นในอนาคต จานวน 3 เหตุการณ์ เรียงตามลาดับคะแนน ได้ดังนี้
1.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่านได้ใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน
อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม อาทิ นารถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว ฯลฯ
1.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่านเบี ยดบังเวลาราชการไปกระทา
การอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่รับผิดชอบงานในอานาจหน้าที่ ไม่มีวินัยในการปฏิบัติงาน ไม่อุทิศ
เวลาให้แก่ราชการ หรือละทิ้งหน้าที่ราชการ
1.3 เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่อยู่กินกัน
ฉันสามีภริยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน
ความเสี่ยงดังกล่าวที่พบ แม้จะอยู่ในระดับต่ามาก แต่เพื่อให้หน่วยงานเป็นองค์กร
แบบใหม่ที่มุ่งเน้นการดาเนินงานที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสาคัญ
อย่างแท้จริง และเพื่อให้การกากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เห็น
ควรดาเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยงที่พบ โดยนาเครื่องมือการลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) มาใช้
ในการจัดการความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่ปรากฏ กล่าวคือ การพยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่ อาจจะนาไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความ
เสี่ยง เพื่อลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม ภายในและ
กาหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อลดหรือแก้ไขความเสี่ยงที่พบให้หมดไปหรือมีค่าเท่ากับศูนย์ (0)
2. นาประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใสในของหน่วยงาน
เพื่อนาเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง หรือจัดทาคู่มือเพื่อป้องกันเสี่ยงต่อการทุจริต
หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ต่อไป

-30บทสรุป การขัดกัน แห่ งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) คือ การขัด แย้งกั น
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม เมื่อมีการขัดแย้ง หรือมีสถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่
ลงรอยกัน ในเรื่องความคิดหรือผลประโยชน์ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งถือเป็นผลประโยชน์หรือ
ค่าตอบแทนของบุคคล หรือพวกพ้องที่มุ่งหวังจะได้รับจากการกระทา กับผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งถือ
เป็นผลประโยชน์แก่บุคคลทั้งหลายในสังคมหรือผลประโยชน์สาธารณะ
ดังนั้น การขัดกันแห่งผลประโยชน์ จึงเป็นสถานการณ์ที่เจ้ าหน้าที่รัฐใช้ตาแหน่งหรือ
อานาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เป็นการละเมิด ทางคุณธรรม จริยธรรม
ส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์สาธารณะ วิธีการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ มีกลไกที่
ใช้ในการป้องกัน ได้แก่ การกาหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้ามของ ข้าราชการหรือ
สมาชิกของหน่ วยงาน ในการเปิ ดเผยข้อ มูล เกี่ยวกับทรัพ ย์สิ น หนี้ สิ นและธุรกิจของครอบครัว ให้
สาธารณะชนได้ทราบ ทั้งก่อนเข้ารับตาแหน่ง และหลังจากสิ้นสุ ดการดารงตาแหน่ง การกาหนด
ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมเพื่อบ่งบอกถึงสิ่งที่ ควรและไม่ควรกระทา โดยถือเป็นหลักจรรยาบรรณใน
การทางาน ข้อกาหนด เกี่ยวกับการทางานหลังพ้นตาแหน่งในหน้าที่ราชการ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ ที่เคย
ดารงตาแหน่ง นั้ น ๆ น าข้อมูลลับ ภายในหน่วยงานไปใช้ วิธีการป้องกันดังกล่ าวคือ การปลูกฝังให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดิน และประชาชนที่
เป็ น ผู้ เสี ย ภาษี ซึ่ง กลายเป็ น เงิน ค่าตอบแทนในรูปแบบต่ างๆ ที่ เจ้าหน้าที่รัฐได้รับ และปลู กฝั งให้
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ไม่รับ สิ่งของที่มีมูล ค่ามากหรือเงินอื่นใดที่นอกเหนือจากเงินเดือน หรือเงินที่ทาง
ราชการกาหนดให้ ภาครัฐควรต้องส่งเสริมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ให้กระทาการในกิจกรรมต่าง ๆ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และกาหนดบทลงโทษกับผู้กระทาผิดอย่างหนัก เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานในอนาคตข้างหน้าได้

ภาคผนวก

แบบสอบถามทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้

