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ค าน า 

    กระทรวงการคลังได้ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือมาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  โดยได้ก าหนด
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  รหัส  2100  เกี่ยวกับลักษณะของงานตรวจสอบภายใน  ไว้ว่า    
“การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุง 
กระบวนการก ากับดูแล  การบริหารความเสี่ยง  และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ  โดยใช้วิธีการ
ที่เป็นระบบ  หลักเกณฑ์  และอาศัยความสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้  การตรวจสอบภายใน    
จะมีความน่าเชื่อและเพ่ิมคุณค่า  เมื่อผู้ตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานในเชิงรุก และการประเมินผล
ของผู้ตรวจสอบภายในได้ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งได้ค านึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตด้วย” 
   หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลห้วยไคร้   เห็นว่าหน่วยงานควรต้องมี       
การประเมินผลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เพ่ือใช้ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะน าไปสู่การทุจริต
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  หรือที่ เรียกว่า 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือสร้างความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือน ามาสู่การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมและค่านิยม การสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ
ในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญในการปฏิบัติ
ราชการ  
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร  ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ทุกระดับทุกคน  และผู้ที่สนใจศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการ
ทุจริตในการบริหารงานของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  
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บทที ่1 
บทน า 

ที่มาและความส าคญั 
 

    ตามที่แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ      
มิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม ได้ก าหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.)  ด าเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในส่วนราชการเป็นประจ าทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาหรือตามระยะเวลา         
ที่ก าหนด  รวมทั้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดดัชนีที่ 10 
การป้องกันการทุจริต  การประเมินความเสี่ยงของการ  ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ            
การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการก าหนดเป็น มาตรการป้องกันการรับสินบน 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ทั้งนี้ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่เกิดขึ้นมาในระบบราชการยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจาก
ผลประโยชน์ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการด ารงต าแหน่งของหน้า
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือที่เราเรียกกันว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงถือได้ว่าปัญหาการมีผลประโยชน์ 
ทับซ้อนเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง   เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดย
การละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจ         
ในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ประโยชน์หลักขององค์กร และสังคมต้องสูญเสียไป ไม่ว่าจะเป็น
ผลประโยชน์ทางการเงินและทรัพยากรต่าง คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึง
คุณค่าอ่ืน ๆ ด้วย 

   ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    โดยถือว่า           
เรื่องดังกล่าว เป็นวาระส าคัญของชาติ และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่   5  มกราคม พ.ศ. 2559           
ได้ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน   เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนิน งานของหน่ วยงานภาครัฐ  (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA)         
เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ ลด ความเสี่ยงต่อปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน
องค์กร  

   ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง จึงถือเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการหน่วยงาน ที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เป็นเครื่องมือที่ท าให้เกิดความเชื่อม่ัน  ในระดับหนึ่งว่าผลการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถ 
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บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งทุกคนในองค์กร นับตั้งแต่คณะผู้บริหาร จนถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน
ควรมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง เช่น การวิเคราะห์เกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
เพ่ือบูรณาการและเชื่อมโยงกับการก าหนดกลยุทธ์  นโยบาย  แผนงาน  แผนปฏิบัติการ  กิจกรรมของ
องค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงที่ดี จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรภายใน
องค์กรให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายทั้ง 7 ด้านของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วย  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   พ.ศ.  2546  มาตรา  6        
ซึ่งประกอบด้วย  1) การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  2) การปฏิบัติหน้าที่ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  3) การปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ  4) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  5) การปฏิบัติ
หน้าที่โดยปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์   6) การปฏิบัติหน้าที่ให้ประชาชน
ได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ   และ7) การปฏิบัติหน้าที่ให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
   ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติการในการออกแบบ ประเมิน และเสนอแนะแนวทางใน
การปรับปรุงการวางระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้
การด าเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79   
   ประกอบกับแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบเดือน
มีนาคม หน่วยตรวจสอบภายในได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการให้ค าปรึกษาติดตามการบริหารความ
เสี่ยงขององค์กร หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลห้วยไคร้  จึงมีแนวคิดที่จะน าเครื่องมือการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร เพ่ือช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง ได้ว่าการ
ด าเนินการของหน่วยงานจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะ
ประสบกับปัญหาย่อมมีน้อยกว่าหน่วยงานอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่มี
ระดับความรุนแรงน้อยกว่าหน่วยงานที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้  

   หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้มีท าการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพ่ือเสนอแนวทางให้กับผู้บริหาร ตลอดจนถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงานทุกคน 
สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการด าเนินงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายในการเสริมสร้างความ
โปร่งใสของหน่วยงาน    และเพ่ือให้มีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง  ในการปฏิบัติงานของ 
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หน่วยงาน มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ มีการติดตามการด าเนินงานการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดรับให้เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังภาครัฐ  พ.ศ. 2561  และหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  และ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้และผู้ที่สนใจได้มีความรู้ในเรื่อง
ความเสี่ยง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับ
ซ้อนผ่านรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการทุจริตของเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
   2. เพ่ือประเมินความเสี่ยงในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ  ในสังกัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่
อันมิควรได้  โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่ง
ที่ถูกต้อง เป็นธรรมถูกกฎหมาย  โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ 
  3. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ทุกคน ได้ร่วมกันสร้างจิตส านึกท่ีดี 
มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติโดยการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
  4. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการบริหารราชการที่สอดคล้อง เป็นไปตามหลักการบริหาร
จดัการบ้านเมืองที่ด ี

ขอบเขตในการด าเนินงาน 
   1. ด าเนินการวิเคราะห์โอกาสที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต หรือการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  
  2. จัดท าแบบสอบถามเพ่ือส ารวจ และประเมินผลเจตคติของบุคลากรในหน่วยงาน
ต่อโอกาสที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน 
  3. วิเคราะห์ข้อมูล และรวบรวมข้อมูล น าเสนอข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพ่ือใช้เป็น
ดุลพินิจในการสั่งการเพ่ือควบคุมก ากบัความเสี่ยงที่มีระดับสูง 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

   1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการด าเนินงานที่สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ 
   2. เพ่ือให้ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา มีการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หรือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตได้อย่างทันถ่วงที 
   3. เกิดการตระหนักในจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละต าแหน่ง
ได้พ่ึงระลึกว่าสิ่งใดควรท าและสิ่งใดที่ไม่ควรท า 
   4. เพ่ือให้หน่วยงานได้น าแนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพ่ือสามารถท าการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และหาแนวทางในการ
ป้องกัน ควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล 
  5. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานจะท าหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่2 
หลักการ และแนวคดิส าคญัในการด าเนินการ 

 

  ในการจัดท ารายงาน “การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
การทุจริตของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563” ในครั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้รวบรวมข้อมูล หลักการและแนวคิดส าคัญเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการวิเคราะห์โอกาสที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดังนี้ 
   1. หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  
  2. หลักการ แนวคิดเก่ียวกับความเสี่ยงเก่ียวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์  
   
หลกัการ แนวคดิเกีย่วกบัความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  
  ความหมายของความเสีย่ง 
   ความเสี่ยง(Risk) คือ เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ 
ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่
จะบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับ
บุคคล  
   ความเสี่ยง(Risk) คือ อุปสรรค ซึ่งท าให้ผลกระทบผกผันต่อความสามารถขององค์กร 
ในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หรือท าให้การพัฒนางานไม่มีประสิทธิผลตามกลยุทธ์ที่วางไว้ 
   ประเภทของความเสีย่ง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
   1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ  ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์และ
แผนการด าเนินงาน ที่น าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร  
      สาเหตุที่มาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ 
    - ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ภาวการณ์การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลง
นโยบาย กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง  
    - ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายในองค์กรที่สามารถควบคุมได้ 
แต่สามารถส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี 
ส าหรับการให้บริการ เป็นต้น  
   2. ความเสีย่งดา้นการด าเนนิงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่อง 
มาจากการก ากับดูแลกิจการหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเก่ียวข้อง
กับกระบวนการปฏิบัติงานของคนและระบบภายในองค์กร หรือเหตุการณ์ภายนอกองค์กร  
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิน  หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน งบประมาณถูกตัด หรืองบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ของภารกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งท าให้การจัดสรรงบประมาณไม่พอเพียงต่อกิจกรรมส าคัญที่ต้อง
ด าเนินการ  

 

   4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk)  หมายถึง 
ความเสี่ยงที่เกิดจากกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้   หรือ กฎ 
ระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

  ความหมายของการบรหิารความเสีย่ง 
     การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ กระบวนการระบุหาความเสี่ยงที่
ส าคัญขององค์กร ประเมินผลกระทบของความเสี่ยง พัฒนาแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงและ
น าไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยมีการบูรณาการและเน้นความสอดคล้องระหว่าง กลยุทธ์ บุคลากร 
กระบวนงานและเทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมคุณค่าสูงสุดให้กับองค์กรตลอดจนเป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการ
ระบุหาและควบคุมความเสี่ยง ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์ขององค์กร 
  แนวทางการบรหิารความเสีย่ง  
  ในการที่จะลดความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสี่ยงนั้น องค์กรจ าเป็นที่
จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายในการด าเนินการได้ โดยองค์กร
ควรจะต้องมีการควบคุมดูแลความเสี่ยงอันเป็นที่มาของการบริหารความเสี่ยงนั้น โดยแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงนั้น ควรพิจารณาให้ครอบคลุมหลัก 3 ประการ ดังนี้ 
  1. ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง หมายถึง ความสามารถในการประเมิน
ความเสี่ยงให้รู้ว่ามีอะไรบ้าง มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เป็นความเสี่ยง เป็นหลักส าคัญที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน เพราะเมื่อองค์กรสามารถประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้ว  ผลที่ตามมาก็คือ 
องค์กรจะทราบว่า  จะต้องป้องกันเรื่องต่าง ๆ ได้  สามารถก าหนดมาตรการรองรับ  และหาวิธีปฏิบัติ
ไว้ก่อนล่วงหน้าเพ่ือเตรียมรับมือกับปัญหาหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้โดยทั่วไป องค์กรต่าง ๆ 
สามารถมีแนวทางในการติดตามความเสี่ยงที่อาจ จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    1.1 ก าหนดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น แยกประเภทและท ารายการส าหรับ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยใช้เกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงที่แสดงถึงบูรณาการ ประกอบด้วย ขั้นตอน
การพิจารณาก าหนดความเสี่ยง ดังนี้ 
         1.) สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) ครอบคลุมถึง 
วิสัยทัศน์ วัฒนธรรม องค์กรหรือปรัชญาที่บุคลากรในองค์กรยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และ
สภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
         2.) การก าหนดวัตถุประสงค์  ซึ่งสนับสนุน และสอดคล้องกับพันธกิจ 
และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 
 
 



-7- 

         3.) การระบุเหตุการณ์  รวมถึงทั้งเหตุการณ์ภายในและภายนอกที่จะ
มีผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์ จนสามารถแยกแยะความเสี่ยงและโอกาส ตลอดจนระบุโอกาสที่จะ
ย้อนกลับไปที่กระบวนการก าหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ได้ 
    1.2   การก าหนดระดับของความเสี่ยง   โดยพิจารณาข้อมูลจากโอกาสและ
ผลกระทบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าจะบริหารอย่างไร พร้อมทั้งก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้แก่หน่วยงานและบุคคลในระดับต่าง ๆ ว่าจะมีแนวทางและมาตรการในการบริหารความ
เสี่ยงอย่างไร 
  2. การบริหารความเสี่ยงตามเป้าหมาย ครอบคุลมถึง การก าหนดเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ของโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และการก าหนดเป้าหมาย 
ในการจัดการกับความเสี่ยง และบริหารการด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางนั้น ๆ ให้ชัดเจน        
เพ่ือป้องกันไม่ให้การบริหารงานเป็นไปในทางท่ีไม่ถูกต้อง 
  หลักการบรหิารความเสีย่ง ประกอบด้วย  
     2.1 การวางกลยุทธ์ จะต้องมีการร่างกรอบการบริหารความเสี่ยงในระดับ
องค์กรเพ่ือที่จะสนับสนุน  การก ากับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงให้ด าเนินไปอย่างดีที่สุด 
รวมทั้งการผนวกกระบวนการ  ความเสี่ยงทั้งจากระดับล่างสู่ระดับบน  และจากระดับบนสู่ระดับล่าง 
มีการประสานงานและติดต่อระหว่างหน่วยงานที่ดี  
     2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง องค์กรจะต้องสามารถระบุและจัดล าดับ
ความส าคัญของประเด็น ความเสี่ยง เพ่ือก าหนดแผนการปฏิบัติงานแก้ไขความเสี่ยงนั้นๆ ต่อไป ทั้งนี้ 
โดยทั่วไป  องค์กรจะมีเกณฑ์  การจัดระดับความเสี่ยง  ซึ่งเป็นการน าผลการประเมินความเสี่ยงมา
ประมวลเข้าด้วยกันผ่านแผนผังประเมินความเสี่ยง  ซึ่งประกอบไปด้วย  การก าหนดระดับโอกาส  
(ความเป็นไปได้)  และระดับผลกระทบ  (ความรุนแรง)  มาแสดงความสัมพันธ์กัน ในการก าหนด
ระดับโอกาสและระดับผลกระทบในการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้ปรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้มีความ
แตกต่างกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยก าหนดเพียง 4 ระดับ ดังแผนภูมิภาพ ดังนี้  

 
ความรุนแรง 

ของ
ผลกระทบ 

 

4 4 8 12 16 
3 3 6 9 12 
2 2 4 6 8 
1 1 2 3 4 

 1 2 3 4 
                            โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 
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หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ 
 

ระดบั
ความ
เสีย่ง 

ระดบัคะแนน 
(โอกาส X 
ผลกระทบ) 

แทบส ี ความหมายการประเมนิ 

ต่ ามาก 1 - 2  อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความ
เสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม 

ต่ า 3 - 4  อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง 

ปานกลาง 5 - 10  อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถด าเนินการควบคุม
โดยกระบวนการควบคุมภายใน 

สูง 12 - 16  อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

      ระดับโอกาสในการเกิดความเสี่ยง เป็นข้อมูลจากสถิติเหตุการณ์ใน
อดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิด
ความเสี่ยงเป็น 4 ระดับ คือ 
 
 

ระดบั โอกาสทีจ่ะเกิด 
ค าอธบิาย 

โอกาสเกดิเชงิคุณภาพ โอกาสเกดิเชงิปรมิาณ 

4 สูง พบเห็นเป็นประจ า 1 - 2 เดือน ต่อครั้ง 

3 ปานกลาง พบเห็นบ่อยครั้ง 1 - 5 ครั้ง ต่อปี 

2 ต่ า พบเห็นนาน ๆ ครั้ง 1 - 2 ปี ต่อครั้ง 

1 ต่ ามาก ไม่เคยพบเห็น 0 
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    ระดับความรนุแรงของผลกระทบทีเ่กดิจากความเสี่ยง หรือมูลค่าความเสี่ยง
ที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ  
 

ระดบั ผลกระทบ ค าอธบิาย 

4 สูง ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอกและประชาชน 

3 ปานกลาง ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน 

2 ต่ า ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายในอื่น 

1 ต่ ามาก ส่งผลกระทบต่อส านัก/กอง ของตนเอง 

  
     2.3. การด าเนินการเพื่อบริหารความเสี่ยง คือ การก าหนดกิจกรรมและกล
ยุทธ์ ตลอดจน การประเมินผลเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงในองค์กร โดยมีเครื่องมือและวิธีการจัดการ
กับความเสี่ยงตามปัจจัยที่มีผลในการบริหารความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 
4 วิธีคือ   
     1. การยอมรับความเสี่ยง (Take) หมายถึง การไม่กระท าใด ๆ เพ่ิมเติม 
กรณีนี้ใช้กับความเสี่ยงที่มีน้อย หากวิเคราะห์แล้วเห็นว่า ไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่
เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ จึงอาจต้องยอมรับความ
เสี่ยงไว้เอง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับที่จะเกิดขึ้น 

 2. การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การพยายามลดความ
เสี่ยงโดยการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์
ที่เป็นความเสี่ยง เพ่ือลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมและ
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ ร่วมกับการก าหนดแผนส ารองในเหตุฉุกเฉิน 
    3. การกระจายหรือโอนย้ายความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง การยกภาระ
ในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง หรือมอบการจัดการความเสี่ยงไปให้ผู้อื่น 
    4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate)  หมายถึง  การปฏิเสธหรือ
หลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะ
น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 
   3. การมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร
นับว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยง  โดยเฉพาะในองค์กร
หรือในโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น  การมีส่วนร่วมนับเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะก าหนดระดับของความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้นด้วยเช่นกัน 
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    ดังนั้น  องค์กรจึงควรเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ด าเนินการ  ตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจและมีส่วน
ร่วมในกระบวนการอย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรได้ในที่สุด 

การวเิคราะหแ์ละประเมินความเสีย่งการทจุริต 
องค์ประกอบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายในไว้ 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ แต่ละองค์ประกอบและหลักการต้องเป็นสิ่งที่
มีอยู่จริงและน าไปปฏิบัติได้  อีกทั้งต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  น าสู่การควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผล  

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดให้ส่วนราชการประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต 
หน่วยงานของรัฐจึงควรยึดแนวทางการป้องกันการทุจริตตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
ม าต ร ฐ าน  (COSO Enterprise Risk Management - Integrated Framework) แ ล ะ ภ าย ใต้
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน องค์ประกอบที่  2  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลักการที่ 8) พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริตเป็นหลัก ซึ่งมีกรอบและขั้นตอนการด าเนินการ
ครอบคลุม 4 กระบวนการ ดังนี้ 

      1. การตระหนักถึงปัญหาที่เคยเกิดข้ึนและหาแนวทางที่ท าให้ปัญหานั้นไม่
เกิดข้ึนอีก  
     2. การเฝ้าระวัง สอดส่องและติดตามพฤติกรรมเสี่ยง และหาแนวทางเพ่ือ
ลดระดับความเสี่ยงนั้นๆ  
     3. การป้องกัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่น าไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิด
ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อนและคาดหมายว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ าขึ้นอีก (Known 
Factor)  
     4. การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจเกิดข้ึนเพ่ือป้องกันและป้องปราม
ล่วงหน้าในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ เป็นการประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
(Unknown Factor)  
 
หลกัการ แนวคดิเกีย่วกบัความเสี่ยงเกี่ยวกับการขดักนัระหว่างผลประโยชน์  
  ความหมายของการขดักนัระหวา่งผลประโยชน ์ 

  การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) มีผู้แปลเป็นภาษาไทยไว้หลาย
ค า บางแห่งใช้ค าว่า การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม หรอื ประโยชน์
ทับซ้อน หรือผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น ในรายงานฉบับนี้ จะใช้ค าว่า “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” 
ตามหมวด  9  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติใช้   
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   การขัดกันแห่งผลประโยชน์  (Conflict  of  Interest)  หมายถึง  การที่ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เปิดโอกาสให้เงินหรือผลประโยชน์ส่วนตัว  เข้ามามี
อิทธิพลต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องมีต่อสาธารณะ 
   การขัดกันแห่งผลประโยชน์  (Conflict  of  Interest)  หมายถึง สถานการณ์ที่
บุคคลในฐานะเจ้าหน้าที่ ของรัฐใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงประโยชน์แก่ตนเอง  แก่กลุ่ม
หรือแก่พวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อประโยชน์
ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ 
   การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หมายถึง ความขัดแย้งระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหรือผล ประโยชน์ทับซ้อนในการเมืองการปกครอง โดยการ
ละเมิดกฎหมายและจริยธรรม ท า ให้ละทิ้งคุณธรรมใน การปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 
  สรุปได้ว่า การขัดกันระหว่างผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict  of 
Interest) หมายถึง  การที่เจ้าหน้าที่รัฐผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจ  ขาดความซื่อสัตย์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่  มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องมากว่าผลประโยชน์ส่วนรวม  ท าให้เกิดผล
เสียหายต่อประชาชน  และต่อประเทศชาติ  ทั้งนี้ การขัดกันแห่งผลประโยชน์  จะไม่เกิดถ้าหาก
เจ้าหน้าที่รัฐมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ  
  องคป์ระกอบของการขัดกนัแหง่ผลประโยชน์ 

  จากที่กล่าวถึงความหมายของ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ข้างต้น หากพิจารณาใน
แง่ขององค์ประกอบสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี้  
    1. ผลประโยชน์ส่วนบุคคล  หรือผลประโยชน์ส่วนตัว   ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็น
ผลประโยชน์  ที่มีความเกี่ยวพันกับเงินและทรัพย์สินเป็นประการส าคัญ   นอกจากนั้นก็จะเป็น
ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ท า ให้ผู้ได้รับพึงพอใจ  
   2. การใช้อ านาจหน้าที่  และดุลพินิจในการตัดสินใจด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพ่ือให้ได้ผลประโยชน์ส่วนตัว  
   3. การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สถานะและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ พนักงานของรัฐ โดยขาดหลักจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพของตน 

  ประเภทของการขดักันแหง่ผลประโยชน์  
   การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นลักษณะความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม อาจเกิดข้ึนได้ในหลายรูปแบบ ได้แก่ 
  1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ หมายถึง ของขวัญและประโยชน์อื่นใด (เงิน ทรัพย์สิน 
สิ่งของ บริการ หรือสิ่งอ่ืนๆ ที่มีมูลค่า) ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้และหรือได้รับนอกเหนือ 
จากเงินเดือน  รายได้  และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ ตัวอย่างเช่น การรับเงินหรือ
ของขวัญจากบริษัทท่ีเป็นคู่ค้าหรือผู้รับจ้าง การที่บริษัทคู่ค้าหรือผู้รับจ้างสนับสนุนค่าเดินทางไปศึกษา 
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ดูงานต่างประเทศให้กับผู้บริหาร และหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ หรือแม้กระทั่งในการใช้
งบประมาณของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้ว  เจ้าหน้าที่ได้รับของแถม  หรือผลประโยชน์อ่ืนตอบแทน 
เป็นต้น 
  2. การท าธุรกิจกับตัวเอง หรือเป็นคู่สัญญา หมายถึง สถานการณ์ท่ีผู้ด ารงต าแหน่ง
สาธารณะมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด ตัวอย่าง เช่น การใช้ต าแหน่งหน้าที่
ที่ท า ให้หน่วยงานท าสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเป็นที่ปรึกษา หรือ
ซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้างส านักงาน สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง  เช่น เป็นทั้งผู้ซื้อ
และผู้ขายในเวลาเดียวกัน 
  3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ หมายถึง การที่
บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจ ประเภทเดียวกัน เช่น 
เป็นผู้รับบริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรอาหารและยา  ลาออกจากงานราชการและ  ไปท างานใน
บริษัทผลิตหรือขายยา หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคมหลังเกษียณออกไปท างานเป็นผู้บริหาร  ของ
บริษัทธุรกิจสื่อสาร 
  4. การท างานพิเศษโดยใช้เวลาราชการ ในรูปแบบนี้ มีได้หลายลักษณะ เช่น ผู้ด ารง
ต าแหน่งสาธารณะตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือ  องค์การสาธารณะที่ตน
สังกัด  หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ  โดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่า
โครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู่ หรือในกรณีที่
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานก็รับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้อง
ถูกตรวจสอบ 
  5. การรับรู้ข้อมูลภายในหรือการใช้ข้อมูลลับในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
 หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่ง สาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์
ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนตรงไหน ก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยาหรือทราบว่าจะมี
การจัดซื้อที่ดินเพ่ือท าโครงการของรัฐ ก็รีบไปซื้อที่ดิน เพ่ือเก็งก าไรและขายให้กับรัฐในราคาที่สูงขึ้น 
  6. การใช้สมบัติราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว   หมายถึง  การน าเครื่องใช้
ส านักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์ในราชการไปใช้ในงานส่วนตัว 
  7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง หมายถึง 
การที่ผู้มีอ านาจอนุมัติโครงการของหน่วยงาน  ลงไปในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเองหรือเครือญาติ   
ซึ่งท าให้บุคคลเหล่านั้นได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพ่ือหา
เสียงเลือกตั้ง 
   ๘. การใช้ต าแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้กับเครือญาติหรือพวกพ้อง   เช่น 
ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐใช้อ านาจหน้าที่ของตนเองในการก าหนดให้หน่วยงานท า
สัญญากับบริษัทของญาติพ่ีน้องหรือพวกพ้อง การลัดคิวให้กับคนรู้จัก เป็นต้น 
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  ๙. การใช้ต าแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์จากองค์กร   เช่น   ผู้บริหารหรือ
เจ้าหน้าที่เรียกร้องสิทธิใด ๆ จากองค์กร เช่น ผลตอบแทน สวัสดิการ ฯลฯ แต่มีเจตนาแอบแฝง ไม่ได้
กระท าเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่โดยส่วนรวม ผลประโยชน์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับตนเองหรือพวกพ้อง
หรือบุคคลเพียงบางกลุ่มในองค์กรเท่านั้น  
   ๑๐. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ  เช่น นักการเมือง
หรือผู้บริหารใช้ต าแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้จัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทที่เป็นเครือญาติของ
ตนเองหรือพวกพ้อง  การใช้อ านาจไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ คู่สัญญาหรือผู้รับขาย/ผู้รับจ้างที่เป็น
ของเครือญาติหรือพวกพ้อง ฯลฯ 
  ปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิผลประโยชนท์ับซ้อนหรือการขัดกนัของผลประโยชน์ 
  จากความหมายของค าว่า การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
จะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ มีสาเหตุหลักของ
การเกิดกรณีดังกล่าว คือ บุคคลไม่สามารถจ าแนกหรือแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนจากผลประโยชน์
ส่วนรวมได้อย่างเด็ดขาด ซึ่งอาจเป็นเพราะเหตุผลดังต่อไปนี้  
   ๑. วัฒนธรรมหรือความเชื่อของสังคมที่ถูกหล่อหลอมหรือสั่งสมมาตั้งแต่อดีต ใคร
เคยท าอย่างไรกันมา คนส่วนใหญ่ก็ท าตามนั้น แม้ว่าอาจจะไม่มีเหตุผลหรือไม่ถูกต้องก็ตาม เช่น ความ
เชื่อเรื่องที่ข้าราชการต้องเป็นผู้มีอ านาจเหนือกว่าพ่อค้าประชาชน เมื่อข้าราชการไปปฏิบัติงานในพื้นที่
ใดจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากชาวบ้านหรือประชาชน  การนิยมมอบของขวัญ  ของฝาก  หรือ 
เครื่องบรรณาการต่าง ๆ ให้กับผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ เพ่ือแลกกับความคุ้มครองหรือการอ านวยความ
สะดวกในการใช้บริการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะไม่เป็นธรรม เมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าราชการบางคนจึงมักที่จะ
รบัของขวัญและของฝากจากประชาชน เพราะคิดว่าคนอ่ืน ๆ ทั่วไปเขาก็ท ากัน  
   2. สังคมแบบอุปถัมภ์เกื้อกูล  ไม่ได้ยึดถือหลักการ  ระบบ  กฎเกณฑ์  และความถูก
ต้อง  เป็นส าคัญ การด าเนินงานต่าง ๆ จึงมีความยืดหยุ่นเพ่ือเหตุผลส าหรับคนบางคนหรือคนบาง
กลุ่มได้เสมอ เพ่ือช่วยเหลือกัน  และเมื่อมีผู้ใดให้การช่วยเหลือ  ผู้รับจะตอบแทนด้วยการกระท าหรือ
ให้ผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการทดแทน  บุคคลที่อยู่ในสังคมที่มีลักษณะดังกล่าวจึงมีความ
โน้มเอียงที่จะกระท าการทุจริตหรือเลือกผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องมากกว่าสาธารณประโยชน์ 
  ๓. แรงกดดันส่วนตัว เช่น  รายได้ไม่พอใช้จ่าย  ภาระหนี้สินจ านวนมาก  การได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ท้าทายความสามารถอย่างมาก ฯลฯ สถานการณ์
ดังกล่าวอาจท าให้บุคคลตัดสินใจเลือกผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม 
   4. ขาดการควบคุมที่มีประสิทธิผล เช่น กฎหมายที่ย่อหย่อน ระบบการตรวจสอบที่
ไม่เข้มแข็ง การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่บางคนมากเกินไป ฯลฯ เนื่องจาก
ความคุ้นเคย ความไว้วางใจ ความเกรงใจ และความสัมพันธ์ส่วนบุคคล จึงท าให้ลดความส าคัญหรือ
ความเข้มข้นของระบบการควบคุมที่ก าหนดไว้ เมื่อการควบคุมไม่ดี โอกาสที่บุคคลจะตัดสินใจกระท า
การทุจริตก็จะง่ายขึ้น 
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   ๕. การมีเหตุผลเข้าข้างตนเอง ขาดศีลธรรม และจุดยืนที่มั่นคง ซึ่งเป็นคุณลักษณะ 
เฉพาะ ของแต่ละบุคคลที่ได้รับการหล่อหลอมมาจากครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่เติบโตมา บุคคล
ที่มีลักษณะดังกล่าวมีโอกาสที่จะโน้มเอียงเลือกผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวม 
   ๖. ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมมีความใกล้เคียงหรือไม่แตกต่างกัน
มาก ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ บุคคลจึงมีแนวโน้มที่จะเลือกท าเพ่ือผลประโยชน์ของ
ตนเองมากกว่าส่วนรวม เพราะคิดว่าผลประโยชน์ที่ตนเองได้รับนั้นน้อยมาก และส่วนรวมไม่ได้รับ
ผลกระทบมากนักจากการที่ตนเองได้รับประโยชน์ดังกล่าว 
   ๗. การมีบทลงโทษที่ไม่รุนแรง และไม่จริงจังส าหรับผู้กระท าการทุจริต  ทั้งที่เป็น 
ตัวบทกฎหมาย และมาตรการจากสังคม ดังนั้น ผู้กระท าการทุจริตจึงตัดสินใจเลือกผลประโยชน์
ส าหรับตนเองมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวม เพราะถึงจะถูกจับได้ก็ไม่ได้มีบทลงโทษที่รุนแรง 

  แนวทางในการป้องกนัผลประโยชนท์บัซ้อนในองคก์ร 

   จากปัจจัยที่ท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมดังกล่าว  องค์กรหรือผู้บริหารอาจต้องก าหนดแนวทางพ้ืนฐานในการช่วย
ป้องกันการเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
   ๑. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่  ที่มุ่งเน้นการด าเนินงานที่สุจริต   โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  และมุ่งประโยชน์ของสาธารณะเป็นส าคัญ โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจน
คู่สมรสของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องตระหนักเสมอว่า ตนเองมีความตั้งใจเข้ามาท างาน
เพ่ือรัฐและประโยชน์ของส่วนรวม ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นก่อนเข้ารับต าแหน่ง ระหว่างด ารงต าแหน่งหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ และหลังจากพ้นต าแหน่ง ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรายดังกล่าวจะต้องเปิดเผย
ข้อมูลของตนเองเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคต   เช่น 
ตนเองมีญาติหรือพ่ีน้องที่มีกิจการ ซึ่งสามารถที่จะเข้ามาท าธุรกรรมกับองค์กรได้  หรือตนเองได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการใดบ้างทั้งภายในและภายนอกองค์กร ฯลฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวแสดงถึง
ความจริงใจที่จะเปิดเผยข้อมูลและเสมือนเป็นพันธสัญญาว่า พร้อมที่จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นส าคัญ ไม่ถือประโยชน์ส่วนตน  
ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี  และท าตามหลักการหรือระบบงานที่องค์กรก าหนดไว้  หากปฏิบัติได้
เช่นนั้น ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวสมควรที่จะได้รับการชื่นชมและยกย่อง เพ่ือให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เจ้าหน้าที่คนอ่ืนในการปฏิบัติตาม  
  ส่วนเจ้าหน้าที่คนใดที่กระท าการทุจริต (พบเห็นหลักฐานอย่างชัดเจน) องค์กรก็ควร
ลงโทษอย่างจริงจัง  เพ่ือเป็นการป้องกันหรือสร้างความเกรงกลัวไม่ให้เจ้าหน้าที่คนอ่ืนปฏิบัติตาม       
ในขณะเดียวกัน องค์กรก็ควรก าหนดนโยบายหรือประกาศเจตจ านงของการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ในองค์กรได้ทราบอย่างชัดเจนว่าองค์กรมีนโยบายหรือทิศทางในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
ชัดเจน  เจ้าหน้าที่ไม่ควรปฏิบัติตนโดยเข้าไปพัวพันกับการกระท าทุจริต  นอกจากนี้ องค์กรควร
เสริมสร้างความรู้   เกี่ยวกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมในแบบที่องค์กรคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใน 
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องค์กรได้รับทราบ  เพ่ือที่จะก าหนดทิศทาง  หรือแนวทางที่ต้องการจะให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อองค์กร     
ซึ่งก็คือ การสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้เกิดข้ึนในองค์กรนั่นเอง 
   ๒. ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในแต่ละล าดับชั้น ควรก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ หากพบว่า มีความผิดปกติเกิดขึ้น เช่น มีภาวะ
เครียดหรือแรงกดดันที่เกิดจากการท างานหรือเรื่องส่วนตัว การใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยเกินกว่า
มาตรฐานของรายได้ การปกปิดข้อมูลหรือเอกสารบางอย่าง ฯลฯ ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาจะได้
หาทางป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตได้ทันที   ก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงจน          
ไม่สามารถแก้ไขได ้

 

   ๓. ก าหนดมาตรฐานทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ (Code  of  Ethics) ให้กับ
เจ้าหน้าที่ ในแต่ละต าแหน่งได้ทราบว่า  สิ่งใดควรท าและสิ่งใดที่ไม่ควรท า  ซึ่งรวมถึงกรณีของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และผู้บริหารจะต้องประเมินความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรสามารถด าเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว
ได้อย่างครบถ้วนและเป็นรูปธรรม 
  ๔. จัดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรและประชาชนสามารถเปิดเผยข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในองค์กรที่เข้าข่ายการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของผลประโยชน์
ทับซ้อน ทั้งนี้ องค์กรจะต้องก าหนดนโยบายคุ้มครองผู้ที่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (Whistleblower 
Policy)  เพ่ือไม่ให้บุคคลเหล่านั้นได้รับผลกระทบ  จากการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร 
นอกจากนี้ องค์กรควรส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้นด้วย เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
ตรวจสอบจากทุกภาคส่วน และที่ส าคัญท่ีสุด คือ เมื่อพบกรณีของการทุจริตที่เกิดจากผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแล้ว การพิจารณาแนวทางหรือวิธีการจัดการ กับกรณีดังกล่าว รวมถึงบทลงโทษ ควรเป็นธรรม
หรือยุติธรรมกับทุก ๆ ฝ่าย 
   ๕. น าแนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาประยุกต์ใช้ใน
องค์กร เพ่ือให้ทราบโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตและผลกระทบในแง่มุมต่าง ๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว เพ่ือหาแนวทางในการป้องกัน ควบคุม หรือจัดการความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่3 
การวเิคราะหค์วามเสีย่งตอ่การทจุรติหรอืการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ 

ในการปฏิบตังิานของเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ อ าเภอแมส่าย จงัหวดัเชยีงราย 
   การศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานเพ่ือป้องกันการทุจริตของ
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือสร้าง
ความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการทุจริตหรือการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม ผลการวิเคราะห์ฯ ครั้งนี้จะน ามาสู่การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมและค่านิยม การสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ
ในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญในการปฏิบัติ
ราชการ  

 การศึกษาวิเคราะห์ในครั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้ก าหนดเครื่องมือเพ่ือช่วยให้
การศึกษาใช้เวลาสั้น และสามารถใช้ถามคนจ านวนมาก ๆ ในเวลาเดียวกันได้  จึงได้ด าเนินการสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์ ด้วยGoogle Forms เพ่ือให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท าการกรอก
แบบสอบถามครั้งนีโ้ดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1  เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย  เพศ  อายุ 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
    ตอนที่ 2  เป็นข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสที่เกิดหรือจะเกิดความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
   โดยแบ่งระดับความคิดเห็นและเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 4 ระดับในแต่ละระดับมี
ช่วงห่างของคะแนนที่เท่ากันคือ 1 คะแนน ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนค าถาม ดังนี้ 

  พบเห็นเป็นประจ า มีระดับคะแนนเท่ากับ  4 
พบเห็นบ่อยครั้ง  มีระดับคะแนนเท่ากับ  3 
พบเห็นนาน ๆ ครั้ง มีระดับคะแนนเท่ากับ  2 

  น้อยที่สุด   มีระดับคะแนนเท่ากับ  1 
จากเกณฑ์ดังกล่าว  สามารถแปลความหมายของระดับความคิดเห็นเป็นระดับความ

รุนแรงของผลกระทบ โดยแบ่งเป็นช่วง  4  ช่วง  ดังนี้ 
  พิสัย   =  (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด)  

    จ านวนชั้นที่แบ่ง 
   =    4 – 1   =    0.75 
           4 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.75  หมายถึง  มีโอกาสที่เกิดในระดับต่ ามาก 
คะแนนเฉลี่ย  1.76 – 2.50  หมายถึง  มีโอกาสที่เกิดในระดับต่ า 
คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.25  หมายถึง  มีโอกาสที่เกิดในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  3.26 – 4.00  หมายถึง  มีโอกาสที่เกิดในระดับสูง 

 



 
 1

22






 
nn

xxN
s

-17- 
 

  ตอนที่ 3  เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ที่สมควรให้ท าการประเมินติดตามในครั้งต่อไป  

 การวิเคราะหข์อ้มลู 
   ในการศึกษาครั้งนี้หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ก าหนดให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานเทศบาลและลูกจ้างในสังกัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ จ านวน 69 คน ด าเนินการ
กรอกแบบสอบถามออนไลน์โดยก าหนดระยะเวลาจ านวน 3 วัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพบว่ามีผู้กรอก
แบบสอบถามออนไลน์ในครั้งนี้ จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 92.75 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด โดยได้น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามออนไลน์ มาจัดกลุ่มคะแนน และน ามาประมวลผล
วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

  1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล 
   2.  น าข้อมูลที่สมบูรณ์มาประมวลข้อมูล แล้วน าไปวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบพรรณนาประกอบการอธิบาย  ดังนี้ 
    2.1 การอธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ  
อายุ  ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  โดย
จะใช้ค่าความถ่ี (frequency) และร้อยละ(percentages) ในการวิเคราะห์หาค่าสถิติ โดยใช้สูตร   
        P  =  f  x 100 
     
   เมือ่      P  แทน  ค่าร้อยละ 
             f   แทน  ค่าความถี่ท่ีต้องการแปลให้เป็นร้อยละ 
                     n   แทน  ค่าจ านวนความถี่ทั้งหมด 
             2.2  การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสที่เกิดหรือจะเกิดความเสี่ยง
ต่อการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน แสดงผลการ
วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  โดยน า
ผลคะแนนเฉลี่ยมาแปรผลตามค่าที่ก าหนดไว้  ใช้สูตรดังนี้ 
    - หาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร              = 
 

เมื่อ     X        แทน   ค่าคะแนนเฉลี่ย 

     x       แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    n          แทน   จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
     - หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  deviation) โดยใช้สูตร   

 
    

 

n 

 X   
∑x 

n
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เมื่อ          S               แทน    คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

                     2x          แทน    ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
           

2x         แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 
              n             แทน    จ านวนคนในกลุ่มตวัอย่าง 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน และต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ผลการสอบถามเป็นดังนี้   

ตาราง 1 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง   
    

ขอ้มลูทัว่ไป 
จ านวน (คน) 
( n = 64) 

รอ้ยละ 

เพศ 
            ชาย 
            หญิง 

 
40 
24 

 
62.50 
37.50 

รวม 64 100.00 
อาย ุ
           ต่ ากว่า 30 ป ี
           อายุ 30 – 40 ป ี
           อายุ 41 – 50 ป ี
           อายุ 50 ปีขึน้ไป 

 
6 

10 
29 
19 

 
9.40 

15.60 
45.30 
29.70 

รวม 64 100.00 
ระดบัการศึกษา 
           ต่ ากว่าปรญิญาตรี         
           ปรญิญาตร ี
           สงูกว่าปริญญาตรี          

 
24 
28 
12 

 
37.50 
43.80 
18.80 

รวม 64 100.00 
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ตาราง 1 (ตอ่)    

ขอ้มลูทัว่ไป 
จ านวน (คน) 
( n = 64) 

รอ้ยละ 

ระยะเวลาในการปฏิบัตงิานในหนว่ยงาน 
           ต่ ากว่า 5 ปี         
             5  - 10 ป ี
           11  - 15 ป ี
           16  - 20 ป ี
           มากกว่า 20 ปขีึ้นไป 

 
15 
18 
13 
10 
8 

 
23.40 
28.10 
20.30 
15.60 
12.50 

รวม 64 100.00 

ต าแหนง่หน้าที่ในปัจจุบนั 
           ผูบ้รหิารทอ้งถิน่/ปลัด/รองปลัด         
           สภาท้องถิน่            
           หัวหนา้ส านกั/ผู้อ านวยการกอง/หัวหนา้ฝ่าย 
           พนักงานเทศบาล 
           พนักงานจ้าง/ลูกจา้ง 

 
7 
5 
7 

24 
21 

 
10.90 
  7.80 
10.90 
37.50 
32.80 

รวม 64 100.00 

 
  จากตาราง 1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 40 คน (ร้อยละ 
62.50)  อาย ุ41 – 50 ป ี จ านวน  29  คน (ร้อยละ 45.30) ระดับการศกึษาปริญญาตรี 
จ านวน  28  คน (ร้อยละ 43.80)  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหนว่ยงาน  5 – 10 ปี  
จ านวน  18  คน (ร้อยละ 28.10)  ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันสว่นใหญด่ ารงต าแหน่งพนักงาน
เทศบาล จ านวน  24 คน (ร้อยละ 29.0) 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น 
 

   ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสที่ เกิดหรือจะเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยมีค าถามทั้งสิ้นรวมจ านวน 10 ข้อ แสดงค่าคะแนน
เฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง 2   
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ตาราง 2   
   ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น โอกาสที่เกิดหรือจะเกิดความ
เสี่ยงต่อการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

ตวัแปรที่ศกึษา   S.D แปลผล 
( n = 64) 

1. พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่าน รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ จากบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่
ญาติ มีมูลค่าหรือราคาเกินกว่า 3,000 บาท เพื่อเอื้อประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน 

1.00 0.00 ต่ ามาก 

2. พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่านที่มีหน้าที่ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง  เรียกรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จากผู้รับจ้าง 
เพ่ือให้ได้งานหรือการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น 

1.00 0.00 ต่ ามาก 

3. พบเห็นในหน่วยงานของท่าน  มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภริยาแต่ไม่ได้จด
ทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงาน 

1.12 0.33 ต่ ามาก 

4. พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่านใช้ข้อมูลภายใน
ของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ เพื่อเอ้ือประโยชน์ให้บุคคลอ่ืนหรือไม่ 
เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนตรงไหน ก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อ
ภรรยาหรือญาติ เป็นต้น 

1.03 0.17 ต่ ามาก 

5. พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่านได้ท าการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นสิทธิสวัสดิการ อาทิ ค่าท าการ
นอกเวลา ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม  

1.07 0.27 ต่ ามาก 

6. พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่านได้ใช้ทรัพย์สิน
ของหน่วยงาน  อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม อาทิ น ารถยนต์
ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว ฯลฯ  

1.37 0.72 ต่ ามาก 

7. พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่านที่มีหน้าที่ในการ
รับเงิน - จ่ายเงิน น าเงินไปใช้ส่วนตัว หมุนเงิน หรือน าส่งเงิน/ส่ง
ใช้เงิน ล่าช้า 

1.09 0.29 ต่ ามาก 

8. พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่านได้เสนอ จัดท า 
หรืออนุมัติโครงการของหน่วยงานเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือ
พวกพ้อง ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง เหมาะสม เข้าข่ายการ
ทุจริต 

1.09 0.38 ต่ ามาก 
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ตาราง 2 (ต่อ)    

 
ตวัแปรที่ศกึษา   S.D แปลผล 

9. พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่านได้เสนอ จัดท า 
หรืออนุมัติโครงการของหน่วยงานอาทิ การจัดฝึกอบรม การ
ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานที่ปฏิบัติ ไม่เหมาะสมหรือไม่
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  

1.07 0.27 ต่ ามาก 

10. พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่านเบียดบังเวลา
ราชการไปกระท าการอ่ืน ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่รับผิดชอบงาน
ในอ านาจหน้าที่ ไม่มีวินัยในการปฏิบัติงาน ไม่อุทิศเวลาให้แก่
ราชการ หรือละทิ้งหน้าที่ราชการ  

1.37 0.74 ต่ ามาก 

รวม 1.13 0.31 ต่ ามาก 

 

จากตาราง 2 พบว่าระดับความคิดเห็น โอกาสที่เกิดหรือจะเกิดความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ภาพรวมมีระดับโอกาสที่
เกิดหรือจะเกิดความเสี่ยง อยู่ในระดับต่ ามาก  โดยข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ พบเห็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานของท่านได้ใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน  อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม อาทิ น า
รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว ฯลฯ และ พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่านเบียดบังเวลา
ราชการไปกระท าการอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ไม่รับผิดชอบงานในอ านาจหน้าที่ ไม่มีวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ไม่อุทิศเวลาให้แก่ราชการ หรือละทิ้งหน้าที่ราชการ (  = 1.37) รองลงมาคือพบเห็นใน
หน่วยงานของท่าน  มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามี
ภริยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน (  = 1.12) ข้อ
ที่มีระดับความคิดเห็นต่ าที่สุดคือ พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่าน รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ จากบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ญาติ มีมูลค่าหรือราคาเกินกว่า 3 ,000 
บาท เพ่ือเอ้ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และพบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่านที่มีหน้าที่
ในการจัดซื้อจัดจ้าง  เรียกรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด จากผู้รับจ้าง เพ่ือให้ได้งานหรือการจัดซื้อ
จัดจ้างครั้งนั้น (  = 1.00)   
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 ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ที่สมควรให้ท าการประเมินติดตามในครั้งต่อไป 

   จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ที่หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดท าขึ้น
พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ที่สมควรให้ท าการประเมินติดตามในครั้งต่อไป จ านวน 1 ความเห็น
คือ เห็นว่า มีโครงการหลายๆโครงการที่ท าไปแล้ว ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการที่จัดตั้งกัน
ขึ้นมา หลายโครงการไม่เป็นไปตามเป้า   ก็ให้ผ่านตลอด   ซึ่งมันเกิดผลกระทบระยะยาว  เช่น         
รางระบายน้ า บางเส้นบางซอย ไม่น่าให้ผ่าน ท าให้น้ าขัง น้ าไม่ไหลตามเป้า 

 

การประเมินผลกระทบความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  ในรายงานฉบับนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้ก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง โดยใช้เกณฑ์การจัดระดับความเสี่ยง  ซึ่งเป็นการน าผลการประเมินโอกาสที่เกิดหรืออาจจะเกิด
ความเสี่ยง จากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ มาวิเคราะห์ และประมวลเข้าด้วยกันผ่านแผนผัง
ประเมินความเสี่ยง  ซึ่งประกอบไปด้วย  การก าหนดระดับโอกาส  (ความเป็นไปได้)  และระดับ
ผลกระทบ  (ความรุนแรง)  มาแสดงความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้หน่วยตรวจสอบภายในได้ก าหนดระดับ
โอกาสและระดับผลกระทบในการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ให้มีความแตกต่างกับการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานของหน่วยงาน เพ่ือสร้างข้อสังเกตและสามารถ
แยกแยะการประเมินโอกาสและผลกระทบในการพิจารณาของบุคลากรในเรื่องของการจัดการความ
เสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน และการวิเคราะห์วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อ
การทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้ โดย
ก าหนดเพียง 4 ระดับ ดังแผนภูมิภาพ ดังนี้  

 
ความรุนแรง 

ของ
ผลกระทบ 

 

4 4 8 12 16 
3 3 6 9 12 
2 2 4 6 8 
1 1 2 3 4 

 1 2 3 4 
      

                            โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 
หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ 
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ระดบั
ความ
เสีย่ง 

ระดบัคะแนน 
(โอกาส X 
ผลกระทบ) 

แทบส ี ความหมายการประเมนิ 

ต่ ามาก 1 - 2  อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความ
เสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม 

ต่ า 3 - 4  อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง 

ปานกลาง 5 - 10  อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถด าเนินการควบคุม
โดยกระบวนการควบคุมภายใน 

สูง 12 - 16  อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

      ระดับโอกาสในการเกิดความเสี่ยง เป็นข้อมูลจากสถิติเหตุการณ์ใน
อดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิด
ความเสี่ยงเป็น 4 ระดับ คือ 
 
 

ระดบั โอกาสทีจ่ะเกิด 
ค าอธบิาย 

โอกาสเกดิเชงิคุณภาพ โอกาสเกดิเชงิปรมิาณ 

4 สูง พบเห็นเป็นประจ า 1 - 2 เดือน ต่อครั้ง 

3 ปานกลาง พบเห็นบ่อยครั้ง 1 - 5 ครั้ง ต่อปี 

2 ต่ า พบเห็นนาน ๆ ครั้ง 1 - 2 ปี ต่อครั้ง 

1 ต่ ามาก ไม่เคยพบเห็น 0 
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    ระดับความรนุแรงของผลกระทบทีเ่กดิจากความเสี่ยง หรือมูลค่าความเสี่ยง
ที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ  
 

ระดบั ผลกระทบ ค าอธบิาย 

4 สูง ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอกและประชาชน 

3 ปานกลาง ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน 

2 ต่ า ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายในอื่น 

1 ต่ ามาก ส่งผลกระทบต่อส านัก/กอง ของตนเอง 

  
   เมื่อพิจารณาแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาส  (ความเป็นไปได้)  และ
ระดับผลกระทบ  (ความรุนแรง) เพ่ือให้ทราบระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายในได้น าข้อสังเกตท่ีได้จากเข้าตรวจ
ตามแผนการตรวจสอบที่ผ่านมา น ามาเป็นปัจจัยพิจารณาก าหนดระดับผลกระทบ และจับคู่
ความสัมพันธ์กับระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากผลการตอบแบบสอบถามออนไลน์  โดยได้
ก าหนดความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ออกเป็น  5  ประเด็นหลัก โดยสามารถแสดงผลได้ดังนี้  
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ตารางที่ 3 ข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
              ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
 

ประเดน็ที ่ ปจัจยัเสีย่ง เหตกุารณท์ีเ่กดิหรอืคาดวา่จะเกดิ 
การประเมนิความเสีย่ง 

โอกาส ผลกระทบ ระดบั 
ความเสีย่ง 

1. การใชอ้ านาจหนา้ที่
เรยีกรบัผลประโยชน ์ 

1. พบเห็นเจา้หน้าท่ีของรัฐใน
หน่วยงานของท่าน รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงิน
ได้จากบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ญาติ มีมลูค่า
หรือราคาเกินกว่า 3,000 บาท เพื่อ
เอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 

  2. พบเห็นเจา้หน้าท่ีของรัฐใน
หน่วยงานของท่านทีม่ีหน้าที่ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง เรียกรับของขวัญหรอื
ประโยชน์อ่ืนใด จากผู้รับจา้ง เพื่อให้ได้
งานหรือการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น 

1 1 1 

2. การใชอ้ านาจหนา้ที่
เพื่อใหต้นเองหรือ
พวกพ้อง ไดเ้ขา้
มามสีว่นไดส้ว่น
เสยีในสญัญาที่ท า
กับหนว่ยงาน 

1. พบเห็นในหน่วยงานของท่าน   
มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือบุคคลที่อยู่กนิกัน
ฉันสามีภริยาแต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนกบั
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เข้าเป็นคูส่ัญญา
โดยตรงกับหน่วยงาน 

2 2 4 

2. พบเห็นเจา้หน้าท่ีของรัฐใน
หน่วยงานของท่านได้เสนอ จดัท า หรือ
อนุมัติโครงการของหน่วยงานเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง ท าให้
การจัดซื้อจดัจ้างไม่ถูกต้อง เหมาะสม 
เข้าข่ายการทุจริต 

1 1 1 

3. พบเห็นเจา้หน้าท่ีของรัฐใน
หน่วยงานของท่านใช้ข้อมูลภายในของ
รัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้บุคคลอื่นหรือไม่ เช่น 
ทราบว่าจะมีการตดัถนนตรงไหน ก็รีบ
ไปซื้อท่ีดินโดยใส่ชื่อภรรยาหรือญาติ 
เป็นต้น 

1 1 1 
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ตารางที่ 3   (ต่อ) 

 

ประเดน็ที ่ ปจัจยัเสีย่ง เหตกุารณท์ีเ่กดิหรอืคาดวา่จะเกดิ 
การประเมนิความเสีย่ง 

โอกาส ผลกระทบ ระดบั 
ความเสีย่ง 

3. การใชท้รพัยากร
และงบประมาณที่
ไมถ่กูตอ้งตาม
ระเบยีบ  
 

1. พบเห็นเจา้หน้าท่ีของรัฐใน
หน่วยงานของท่านได้ท าการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นสทิธิ
สวัสดิการ อาทิ ค่าท าการนอกเวลา ค่า
เช่าบ้าน ฯลฯ อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่
เหมาะสม  

1 1 1 

2. พบเห็นเจา้หน้าท่ีของรัฐใน
หน่วยงานของท่านได้เสนอ จดัท า หรือ
อนุมัติโครงการของหน่วยงานอาทิ การ
จัดฝึกอบรม การฝึกอบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงานท่ีปฏิบัติ ไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย 

1 1 1 

3. พบเห็นเจา้หน้าท่ีของรัฐใน
หน่วยงานของท่านที่มีหน้าท่ีในการรับ
เงิน - จ่ายเงิน น าเงินไปใช้ส่วนตัว หมุน
เงิน หรือน าส่งเงิน/ส่งใช้เงิน ล่าช้า 

1 1 1 

4. การใช้ทรัพย์สินของ
ท า ง ร า ช ก า ร ไ ม่
คุ้มค่า  
 

1. พบเห็นเจา้หน้าท่ีของรัฐใน
หน่วยงานของท่านได้ใช้ทรัพย์สินของ
หน่วยงาน  อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่
เหมาะสม อาทิ น ารถยนต์ส่วนกลางไป
ใช้ส่วนตัว ฯลฯ 

2 3 6 

5. การเบียดบังเวลา
ราชการ  
 

1. พบเห็นเจา้หน้าท่ีของรัฐใน
หน่วยงานของท่านเบียดบังเวลา
ราชการไปกระท าการอื่น ๆ เพื่อ
ประโยชนส์่วนตน ไม่รับผิดชอบงานใน
อ านาจหน้าที่ ไม่มีวินยัในการ
ปฏิบัติงาน ไม่อุทิศเวลาให้แกร่าชการ 
หรือละทิ้งหน้าท่ีราชการ  

2 3 6 
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  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลทีไ่ด้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานตามประเด็น
ที่ได้แบ่งแยกไว้ จ านวน 5 ประเด็น เพื่อวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง แต่ละประเด็นเพ่ือน าไปสู่
การวางแผนการบริหารจัดการ ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง  

 

ที ่ ปจัจยัความเสีย่ง 
การประเมนิความเสีย่ง 

โอกาส ผลกระทบ ระดบั 
ความเสีย่ง 

ล าดบั 
ความเสีย่ง 

1. การใชอ้ านาจหนา้ทีเ่รยีกรบัผลประโยชน ์ 1 1 1 5 

2. การใชอ้ านาจหนา้ทีเ่พื่อใหต้นเองหรอืพวกพอ้ง ไดเ้ข้ามา
มสีว่นไดส้ว่นเสยีในสญัญาทีท่ ากบัหนว่ยงาน 

2 2 4 3 

3. การใชท้รพัยากรและงบประมาณทีไ่มถ่กูตอ้งตามระเบยีบ 1 1 1 4 

4. การใชท้รพัยส์นิของทางราชการไมคุ่ม้คา่ 2 3 6 1 

5. การเบยีดบงัเวลาราชการ 2 3 6 2 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 

ความรนุแรง 
ของผลกระทบ 

 

4 
4 8 12 16 

3 
3 6 

(4,5) 
9 12 

2 
2 4 

(2) 
6 8 

1 
1 

(1,3) 
2 3 4 

 1 2 3 4 

                            โอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหาย 
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   จากตารางสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง และสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือ
จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานได้ดังนี้ 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง  

 
ผลการวเิคราะห์ความเสีย่ง ล าดับความเสีย่ง 

การใชอ้ านาจหนา้ทีเ่รยีกรบัผลประโยชน ์ ล าดับที ่5  (ระดบัความเสีย่ง  = 1 คะแนน 

การใชอ้ านาจหนา้ทีเ่พื่อใหต้นเองหรอืพวกพอ้ง ไดเ้ขา้มา 
มสีว่นไดส้ว่นเสยีในสญัญาทีท่ ากบัหนว่ยงาน 

ล าดับที ่ 3 (ระดบัความเสีย่ง  = 4  คะแนน 

การใชท้รพัยากรและงบประมาณทีไ่มถ่กูตอ้งตามระเบยีบ ล าดับที ่4  (ระดบัความเสีย่ง  = 1  คะแนน 

การใชท้รพัยส์นิของทางราชการไมคุ่ม้คา่ ล าดับที ่1  (ระดบัความเสีย่ง  = 6 คะแนน 

การเบยีดบงัเวลาราชการ ล าดับที ่ 2 (ระดบัความเสีย่ง  = 6 คะแนน 
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ข้อเสนอแนะมาตรการเพื่อควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
  จากตาราง ผลการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงต่อการทุจริต
หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานเทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้น าผลที่ได้มาพิจารณาเพ่ือน าเสนอมาตรการ วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกัน 
หรือลดความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์  ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
ได้ดังนี ้
   1. จากการประเมินโอกาสที่เกิดหรือจะเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ภาพรวมในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ พบว่ามีระดับโอกาสที่เกิดหรือจะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว อยู่ในระดับต่ ามาก แต่เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าความเสี่ยงทั้ง 5 ประเด็น 10 ข้อย่อย ยังมีโอกาสที่ปรากฏเหตุการณ์หรืออาจจะเกิด
เหตุการณข์ึ้นในอนาคต จ านวน 3 เหตุการณ์ เรียงตามล าดับคะแนน ได้ดังนี้ 
    1.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่านได้ใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน  
อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม อาทิ น ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว ฯลฯ  
    1.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของท่านเบียดบังเวลาราชการไปกระท า
การอื่น ๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ไม่รับผิดชอบงานในอ านาจหน้าที่ ไม่มีวินัยในการปฏิบัติงาน ไม่อุทิศ
เวลาให้แก่ราชการ หรือละท้ิงหน้าที่ราชการ  
    1.3 เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่อยู่กินกัน
ฉันสามีภริยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน 
  ความเสี่ยงดังกล่าวที่พบ แม้จะอยู่ในระดับต่ ามาก แต่เพ่ือให้หน่วยงานเป็นองค์กร
แบบใหม่ที่มุ่งเน้นการด าเนินงานที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ
อย่างแท้จริง และเพ่ือให้การก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เห็น
ควรด าเนินการเพ่ือบริหารความเสี่ยงที่พบ  โดยน าเครื่องมือการลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) มาใช้
ในการจัดการความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่ปรากฏ กล่าวคือ การพยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่อาจจะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความ
เสี่ยง เพ่ือลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมภายในและ
ก าหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อลดหรือแก้ไขความเสี่ยงที่พบให้หมดไปหรือมีค่าเท่ากับศูนย์ (0) 
  2. น าประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใสในของหน่วยงาน 
เพ่ือน าเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง หรือจัดท าคู่มือเพ่ือป้องกันเสี่ยงต่อการทุจริต
หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ต่อไป 
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  บทสรุป การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) คือ การขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม เมื่อมีการขัดแย้ง หรือมีสถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่
ลงรอยกัน ในเรื่องความคิดหรือผลประโยชน์ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งถือเป็นผลประโยชน์หรือ
ค่าตอบแทนของบุคคล หรือพวกพ้องที่มุ่งหวังจะได้รับจากการกระท า กับผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งถือ
เป็นผลประโยชน์แก่บุคคลทั้งหลายในสังคมหรือผลประโยชน์สาธารณะ  
   ดังนั้น การขัดกันแห่งผลประโยชน์ จึงเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่รัฐใช้ต าแหน่งหรือ
อ านาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เป็นการละเมิด ทางคุณธรรม จริยธรรม 
ส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อผลประโยชน์สาธารณะ  วิธีการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ มีกลไกที่
ใช้ในการป้องกัน ได้แก่ การก าหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้ามของ ข้าราชการหรือ
สมาชิกของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สินและธุรกิจของครอบครัวให้
สาธารณะชนได้ทราบ ทั้งก่อนเข้ารับต าแหน่ง และหลังจากสิ้นสุดการด ารงต าแหน่ง การก าหนด           
ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรมเพ่ือบ่งบอกถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรกระท า โดยถือเป็นหลักจรรยาบรรณใน
การท างาน ข้อก าหนด เกี่ยวกับการท างานหลังพ้นต าแหน่งในหน้าที่ราชการ เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่เคย
ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ น าข้อมูลลับภายในหน่วยงานไปใช้ วิธีการป้องกันดังกล่าวคือ การปลูกฝังให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดิน และประชาชนที่
เป็นผู้เสียภาษี ซึ่งกลายเป็นเงินค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่รัฐได้รับ และปลูกฝังให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่รับสิ่งของที่มีมูลค่ามากหรือเงินอ่ืนใดที่นอกเหนือจากเงินเดือน หรือเงินที่ทาง
ราชการก าหนดให้ ภาครัฐควรต้องส่งเสริมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ให้กระท าการในกิจกรรมต่าง ๆ 
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และก าหนดบทลงโทษกับผู้กระท าผิดอย่างหนัก เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานในอนาคตข้างหน้าได ้
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