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  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนได้ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ไปแล้ว นั้น 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามคู่มือดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ได้
ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับหน่วยงาน รายละเอียดมีดังนี้ 
  สถานการณ์/สภาพปัญหา 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนส์่วนรวม 
(Conflict of Interests : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารงานภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ ซื่งคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังปรากฏใน ส่วนที่ ๒  
  ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของค าว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์หรือการ
กระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน บริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามา
เกีย่วข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
  จากค านิยามศัพท์ สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรมทั้งภารกิจหลักและภารกิจรองใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ที่มีความเสี่ยงอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  จากระดับ ๑ – ๕ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 
 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
ประเด็น

ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด
การทุจริต 
(๑ – ๕) 

ระดับของ
ผลกระทบ 
(๑ – ๕) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจัดซื้อจัดจ้าง -หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซ้ือร้านที่
ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือ
ตนเองคุยได้ง่าย  
-การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่
พรรคพวก/ญาติ เพ่ือเสวงหา
ผลปรโยชน์ในการประมูลหรือ
การจ้างเหมา รวมถึงการปกปิด
ข้อมูล เช่น การปิดประกาศ/
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้าฯลฯ 
-การก าหนดมาตรฐาน
(Specification) ในสินค้าท่ีจะ
จัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือ
พวกพ้อง ได้เปรียบหรือชนะ
ประมูล 

๕ ๕ -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ 
-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือ
การจ้าง 
-มีมาตรการ/แนวทางการตรวจสอบ 
จนท.ที่เก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 

การช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหา
ทางสังคมหรือสา
ธารณภัยต่างๆ 

จนท.พิจารณาช่วยเหลือบุคคลที่
เป็นญาติหรือใกล้ชิดสนิทสนม
ก่อน 

๕ ๔ -จัดระบบตามคิว ก่อน – หลัง เพื่อ
ลดปัญหาอุปถัมภ์ 
-บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 

การรับของขวัญ จนท.ใช้หน้าที่รับผิดชอบ
ช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการ
ด าเนินการนั้นๆ ได้สะดวก 

๕ ๔ -มีการจัดท าประกาศเก่ียวกับ
มาตรการรับของขวัญ 
-มีการจัดการภายในโดยการจัดท า
รายงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 

การน าทรัพย์สิน
ของทางราชการ
มาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

เช่น การใช้อุปกรณ์ส านักงาน
ต่างๆ การใช้รถ การใช้ไฟฟ้า 
ฯลฯ 

๕ ๔ -มีการท าทะเบียนควบคุมการใช้งาน
และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 
-สร้างจิตส านึกให้บุคลากร 

การจัดท า
โครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพ้ืนที่ในการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่
คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว 

๕ ๔ -พิจารณาพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาและมี
ความจ าเป็นล าดับแรก 
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  จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๒) พบว่า การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความ
เสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมากท่ีสุด  
  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
  แม้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่พบข้อร้องเรียนในการทุจริต แต่เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงในการ
ด าเนินงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นได้ จึงเห็นควรก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังต่อไปนี้ 
  ๑. การใช้หลักให้ผู้เกี่ยวข้องงดเว้น (Recusal) การเข้าร่วมพิจารณาเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
เช่น ถ้าคณะกรรมการของหน่วยงานรัฐก าลังพิจารณาจะว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาประมูลรับงาน และมีกรรมการบาง
คนที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์กับบางบริษัท กรรมการผู้นั้นต้องงดเว้นไม่เข้าร่วมพิจารณา เพื่อป้องกันการล าอียงจาก
การหาผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งในการพิจารณาการจ้างคน กรรมการที่มีญาติพ่ีน้องของตนลงร่วมสมัครก็ต้องงด
เว้น ไม่เข้าร่วมในคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
  ๒. การก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมส าหรับข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะ เพ่ือ
เป็นแนวทางให้บุคคลที่ด ารงต าแหน่งหน้าที่ท่ีต้องดูแลผลประโยชน์สาธารณะควรจะท าอะไรหรือไม่ควรท าอะไร เพ่ือ
หลีกเลี่ยงปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และให้สาธารณชนไดรับทราบและตรวจสอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะน ามาอ้าง
ภายหลังว่าไม่รู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเรื่องทุจริตไม่ได้ เช่น เจ้าหน้าที่รัฐไม่ควรรับของขวัญ ของก านัลที่มีราคา
จากบุคคลภายนอกท่ีมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการได้ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐ เป็นต้น 
  ข้อเสนอแนะ 

๑. การปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนมีคณะกรรมการควบคุมภายใน ซึ่งมีการทบทวน
พิจารณาความเสี่ยงขององค์กรทุกปี หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานในกรณีต่างๆ คณะกรรมการจะน า
ปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบมาด าเนินการแก้ไข และแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป 

๒. การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข้อควรพิจารณาที่ส าคัญในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานพิจารณา

ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ให้น ากระบวนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนมาเผยแพร่หน้าเว็ปไซต์
หน่วยงาน เพื่อความโปร่งใสและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของผู้เกี่ยวข้องให้มากข้ึน เช่น 
  ๒)ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ไม่ว่าวงเงินงบประมาณท่ีใช้มากน้อยเพียงใด ให้พิจารณาด าเนินการ
ในรูปของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๓) เรียกผู้เสนอราคาต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ และราคาไม่ควรสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรืจ้างตามระเบียบพัสดุ 
  ๔) จัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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  ข้อเสนอ 

  เห็นควรน ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ตามหนังสือนี้เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือปรับปรุง
ขั้นตอนหรือแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อไป 
 

 


