
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 2562 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ของกองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1  งวดเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2562 

ความเสี่ยง  (Risk) คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า 

หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นใน

อนาคตและมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 

ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินการบริหาร 

ความเสี่ยง จ าแนกได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR)   
2. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk : FR)   
3. ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operationnal Risk : OR)   
4. ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk : CR)  

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน    
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดๆตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ

ประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการด าเนินการที่เอ้ือประโยชน์ให้กับตนหรือพวก

พ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระท าท่ีเข้าข่าย

ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น  

(1) การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการ

ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
(2) การท าธุรกิจกับตนเองหรือคู่สัญญา 
(3) การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือ

ความสัมพันธ์จากท่ีเคยด ารงต าแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ 
(4) การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ 
(5) การรู้ข้อมูลภายในแล้วน าข้อมูลไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น 
(6) การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ของตน 
(7) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 
(8) การใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
(9) การรับผลประโยชน์โดยตรง 
(10) การปิดบังความผิด 
จากภารกิจของกองแผนและงบประมาณ พบว่าการปฏิบัติการที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   

จะเข้าลักษณะการกระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน ตามข้อ (6) การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงาน

เพ่ือประโยชน์ของตน และข้อ (7) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 

         /การวิเคราะห.์.. 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ด้วยการ

ประเมินความเสี่ยง ซ่ึงหมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โดย

การประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)   

1. โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง 

2. ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์

ความเสี่ยง  

3. ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก 

(1) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อ

ประโยชน์ของตน ได้แก่ การน ารถยนต์ของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว , การน าคอมพิวเตอร์ของราชการไป

ใช้ในเรื่องส่วนตัว , การชาร์จโทรศัพท์ในที่ท างาน , การน าซองจดหมายของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว และ

การส่งจดหมายส่วนตัวโดยเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงาน เป็นต้น  

วิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเด็น ได้ดังนี้ 
ประเด็น การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
1.การน ารถยนต์ของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว น้อยมาก สูงมาก น้อยมาก 
2.การน าคอมพิวเตอร์ของราชการไปใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

น้อยมาก ปานกลาง น้อยมาก 

3.การชาร์จโทรศัพท์ในท่ีท างาน สูง น้อยมาก สูง 
4.การน าซองจดหมายของราชการไปใช้ส่วนตัว สูง น้อยมาก สูง 
5.การส่งจดหมายส่วนตัวโดยเบิกค่าใช้จ่ายจาก
หน่วยงาน 

น้อยมาก สูง น้อยมาก 

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุด คือ 

การชาร์จโทรศัพท์ในท่ีท างาน และการน าซองจดหมายของราชการไปใช้ส่วนตัว ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้ส่งผลกระทบ

น้อยมากหากเกิดข้ึน โดยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ประเด็นการชาร์จโทรศัพท์ในที่ท างาน มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดขึ้น 

เนื่องจากในบางครั้งโทรศัพท์อาจมีการใช้งานค่อนข้างมากในเวลาท างานท าให้แบตเตอรี่เหลือน้อย จ าเป็นต้อง

ชาร์จไฟเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตลอด ไม่ได้เกิดจากเจตนาของเจ้าหน้าที่ว่าไม่ยอมชาร์จไฟมาจากที่บ้านแต่ตั้งใจ

มาชาร์จที่ท างาน ส่วนประเด็นการน าซองจดหมายของราชการไปใช้ส่วนตัว ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นซองครุฑสีขาว 

เนื่องจากในบางครั้งมีความจ าเป็นที่จะต้องใส่ซองช่วยงาน โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เตรียมตัวใส่ซองมาจากบ้าน แต่จะ

ใส่หรือจะใช้ต่อเมื่อจะไปร่วมงาน จึงเผลอหยิบซองจดหมายราชการมาใช้ ส่วนมากจะเป็นการใส่ซองช่วยงานศพ     

ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเผลอหยิบซองมาใช้ก่อนที่จะไปร่วมงานเผาศพ หรือการฝากซองผู้อื่นโดยกระทันหัน  

/ส าหรับประเด็น... 
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  ส าหรับในประเด็นที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นน้อยมากและระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับน้อยมาก ได้แก่ 

การน ารถยนต์ของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว การน าคอมพิวเตอร์ของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว การส่ง

จดหมายส่วนตัวโดยเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงาน ซึ่งทั้งสามประเด็นนี้จะค่อนข้างพบความเสี่ยงน้อยในกองแผนและ

งบประมาณ เพราะไม่มีการน ารถยนต์ของทางราชการกลับไปจอดไว้ที่บ้าน ไม่มีการขับกลับไปบ้าน หรือไม่มีการ

ให้คนขับรถไปรับ-ส่ง ระหว่างบ้านและที่ท างาน และผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณก็ไม่เคยน ารถยนต์ของ

ทางราชการกลับไปบ้านแต่อย่างใด ส่วนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่น าไปใช้ส่วนตัวหรือน าไปไว้ใช้   

ที่บ้าน เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทั้งเครื่องตั้งโต๊ะและโน้ตบุ๊คเก็บไว้ที่ท างานทั้งหมด ส่วนประเด็นการน า

จดหมายส่วนตัวไปส่งในนามของราชการก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นที่กองแผนและงบประมาณ 

(2) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อ

ประโยชน์ทางการเมือง 

วิเคราะห์ความเสี่ยง ได้ดังนี้ 
ประเด็น การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
1.การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง   
เพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 

น้อยมาก น้อย น้อยมาก 

  จากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น วิเคราะห์ได้ว่า  การน าโครงการสาธารณะลงในเขต

เลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง เป็นอ านาจทางการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ       

ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานผู้ก ากับดูแล ซึ่งในประเด็นนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้น้อยมาก 

หากแต่การน าโครงการสาธารณะลงในพ้ืนที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ มุ่งแก้ไขปัญหา

ตามล าดับความเร่งด่วน ความรุนแรงของปัญหา ในส่วนการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวั ด ที่จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการก็จะมี

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ และระดับจังหวัดในการพิจารณากลั่นกรองโครงการ     

ซึ่งมิไดม้ีการเจาะจงพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเป็นการเฉพาะแต่อย่างใด จึงมีระดับความเสี่ยงน้อยมาก 

ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

(1) แนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการใช้บุคลากรหรือ

ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของตน มีดังนี้ 
1. การใช้รถยนต์ของทางราชการ แนวทางปฏิบัติ คือ เก็บกุญแจรถไว้ที่ห้องท างานของ

ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ หากเจ้าหน้าที่จะใช้รถยนต์ส่วนกลาง ต้องด าเนินการเขียนค าขออนุญาตใช้
รถยนต์ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และมีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง ส าหรับการเก็บรักษารถส่วนกลาง เก็บรักษาไว้ในบริเวณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

/2.มีการแจ้ง... 
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2. มีการแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์บทความกรณีศึกษาเกี่ยวกับเงินขาดบัญชีหรืเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ทุจริตกรณีการใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นพาหนะไป-กลับ ระหว่างบ้านพักกับที่ท างาน ตามที่กองคลังแจ้งเวียนมา 

เพ่ือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในกองแผนและงบประมาณทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  

3. จัดส่งเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณทุกคนเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการปลุกจิตส านึกสร้าง

เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ต่อต้านการทุจริต 

4. มีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณทุกคนร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ปีมหามงคล 

ในทุกเช้าวันจันทร์ และกล่าวเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตส านึกไทยไม่โกง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กองแผนเกิด

จิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต 

(2) แนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการน าโครงการ

สาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง มีดังนี้ 

  ประเด็นการน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง  สามารถแก้ไข

ปัญหาได้โดย หน่วยงานมีสถานะการคลังที่ดีขึ้น หากมีรายได้เพ่ิมขึ้นในอัตราส่วนที่สูงขึ้นจากปีก่อน ๆ ก็จะแก้ไข

ปัญหาการน าโครงการลงในพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ก็จะช่วยลดข้อครหาการน าโครงการ

สาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมืองได้ในระดับหนึ่ง 

  นอกจากนี้แล้วการปฏิบัติงานของกองแผนในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารก็มีความเสี่ยง

ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น การลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ-จัดจ้าง ล่าช้ากว่าก าหนดเพ่ือผลประโยชน์

ของตนเองและผู้อ่ืน 

วิเคราะห์ความเสี่ยง ได้ดังนี้ 
ประเด็น การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
1.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ตรงกับความเป็นจริง 

น้อยมาก สูง น้อย 

  แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ ต้องด าเนินการลงข่าวประชาสัมพันธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

เพ่ือให้ผู้ได้รับผลประโยชน์รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงและทันเวลาที่ก าหนด และมีการรายงานการประชาสัมพันธ์

ให้ผู้บริหารทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


