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บันทึกข้อความ 
 

 

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
 

   

ที ่ รบ ๗๔๔๐๒/-  วันที่ 24 เมษายน 2560  
 

   

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปี 2560 
 

   

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 

สถานการณ์/สภาพปัญหา 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
ซึ่งประมวลจริยธรรมข้าราชการ ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของทางราชการในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
ในการปฏิบัติราชการหลายประการ 

ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความหายของค าว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท า
ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ ตัว ทั้งเจตนา
หรอืไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท า
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติ
หน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

จากค านิยามศัพท์ สามารถแยกแยะกิจกรรมทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนในองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนไผ่ ที่มีความเสี่ยงอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังต่อไปนี้ 

1. การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2. การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
3. การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามันด้วย 
4. การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว 
5. การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
6. การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซ้ือจัดจ้างให้บริษัทของตอนหรือของพวกพ้อง

ได้เปรยีบหรอืชนะในการประมูล 
7. การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้าง

เหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรอืการเผยแพรข้่อมูล 
จากผลการด าเนินงานของกองคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 

มีนาคม 2560) ไม่พบเรื่องรอ้งเรยีนเกีย่วกับการจดัซ้ือจัดจ้าง หรอืเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
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แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
แม้ไม่มีเรื่องการร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แต่เพ่ือเป็นการลด

ความเสี่ยงในการด าเนินงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงเห็นควรก าหนดแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ดังต่อไปนี้ 

1. การใช้หลักให้ผู้เกี่ยวข้องงดเว้น (Recuse) การเข้าร่วมการพิจารณาเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
เช่น ถ้าคณะกรรมการของหน่วยงานรัฐก าลังพิจารณาว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาประมูลรับงาน และมีกรรมการบางคนที่มี
หรือเคยมีความสัมพันธ์กับบางบริษัท กรรมการผู้นั้นต้องงดเว้นไม่เข้าร่วมการพิจารณา เพ่ือป้องกันการล าเอียงจาการหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งในการพิจารณาจ้างคน กรรมการที่มีญาติพ่ีน้องของตนร่วมสมัครก็ต้องงดเว้น ไม่เข้าร่วมใน
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 

2. การก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมส าหรับข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือเป็น
แนวทางให้บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งหน้าที่ต้องคอยดูแลผลประโยชน์สาธารณะควรจะท าอะไรหรือไม่ควรท าอะไร เพ่ือ
หลีกเลี่ยงปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และให้สาธารณชนได้รับทราบและตรวจสอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะน ามาอ้างภายหลัง
ว่าไม่รู้เรื่องทุจริตไม่ได้ เจ้าหน้าที่ไม่ควรรับขอบขวัญ ของก านัลที่มีราคาจากบุคคลภายนอกที่มีโอกาสมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ได้ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 
1. การปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
     เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ มีคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงซึ่งมี

การประชุมทบควนพิจารณาความเสี่ยงขององค์กรทุก 6 เดือน หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานในกรณีต่างๆ 
คณะกรรมการจะน าปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบ หรือมีข้อทักท้วงมาก าหนดเป็นปัญหาขององค์กรเพ่ือน าไปสู่การแก้ ไข 
และแนวทางในการป้องกันและประโยชน์ทับซ้อนต่อไป 

2. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
     ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลของระบบจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความสอดคล้อง

กันระหว่างกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การออกแบบระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบการก าหนด
ราคากลาง การขาดความสามารถในการด าเนินงานและความเป็นมืออาชีพในระบบการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ การขาด
สภาพการแข่งขันในการประมูลของสินค้าและบริการบางกลุ่ม ความบกพร่องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและปัญหา
เกี่ยวกับการใชอ้ านาจการตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายบริหารการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการ 

การขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันและการก ากับดูแลการแข่งขั้น ซึ่งนับเป็น
ช่องโหว่ที่ส าคัญเรื่องหนึ่งในประเด็นด้านกรอบโครงสร้างองค์กรในการด าเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริตใจการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 

ข้อควรพิจารณาที่ส าคัญในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาการร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

1. ให้น ากระบวนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้ นตอนมาเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด เช่น 

- การเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 
- การจัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี 
- การด าเนินการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ 
- การก าหนดและการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการตัดสินผลการจัดหาพัสดุแต่ละรายการ/

โครงการ 
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- การสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน 
- การประเมินผลการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ 
- พิจารณาน าระบบการรวบรวมการซื้อการจ้าง และกรอบข้อตกลงมาใช้เพ่ือให้การด าเนินงานมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
2. ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ไม่ว่าวงเงินงบประมาณท่ีใช้มากน้อยเพียงใด ให้พิจารณาด าเนินการในรูป

ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือลดความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ 
3. เรียกผู้เสนอราคาต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าที่จะท าได้ และราคาควรสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูง

กว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ 
ในเบื้องต้น หากมีปัญหาในทางปฏิบัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบล

ดอนไผ่ เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุมาประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพ่ือเป็นการสร้างมืออาชีพ และทักษะที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรผู้ รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จ้างต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุญาตให้กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามหนังสือฉบับนี้ น าเผยแพร่บน
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ต่อไป  

 
                                                                                         (นายปิยพงศ์  เทศสอาด) 
                                                                                           ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 

- โปรดพิจารณาอนุญาต 
 

                
              (นายเอกสิทธิ์  สุทธิศาสนกุล) 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 
 
                                                                           - ทราบและอนุญาต 
 
                                                                                   ……………………………….. 
                                                                                  (นายโสภณ  อุดมโภชน์) 
                                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ 


