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บทนา
1. หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ หน้าที่สาธารณะ ขาด
ความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะของส่วนรวม และทา
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ใน
รูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม ในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจน
โอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทาความผิด ยังพบ
ผู้กระทาความผิดโดยไม่เจตนาหรื อไม่มีค วามรู้ในเรื่องดังกล่ าวอีกเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูกกล่าวหา
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่
เป็ น บ่ อเกิดของปั ญหาการทุจ ริ ตประพฤติมิช อบ ในระดับที่รุนแรงขึ้ น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลั ก
ธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย
เทศบาลตาบลป่าซาง โดยงานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบั ติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ ความเสี่ ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread
way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็น นักการเมือง ข้าราชการ
พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมี อานาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป ดารงตาแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้น
ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การ
กระทาแบบนี้เป็นการกระทาที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความ เสี่ยงที่เป็น
ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะทาให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
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สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด
หรือนาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
สามารถจาแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์
ที่กาหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย
กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ ต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ
สถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ
และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน
ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา
การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นาเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆมาดาเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตาบลป่าซาง การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้เทศบาลตาบลป่าซาง ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่
เกิดขึ้น สามารถกาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบ
ได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายสาคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ อีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓. เพื่ อ ตรวจสอบการบริ ห ารงานและการปฏิ บั ติ ร าชการของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การ แสวงหา
ผลประโยชน์ส่ วนตัว ในตาแหน่ งหน้าที่อันมิควรได้โ ดยชอบตามกฎหมาย ให้ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน
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บทที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
กาวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดาเนินการวิเคราะห์ และ
จัดลาดับความเสี่ยง โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือ
จานวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ

โอกาสที่เกิด

คาอธิบาย

5

สูงมาก

4

สูง

มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

3

ปานกลาง

มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง

2

น้อย

มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง

1

น้อยมาก

มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา

มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ

โอกาส

คาอธิบาย

5

สูงมาก

4

สูง

3

ปานกลาง

2

น้อย

สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง

1

น้อยมาก

สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้

4
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ
ระดับความเสี่ยง
1
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
2
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)
3
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
4
ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L)

ช่วงคะแนน
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact)
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์
ในการจัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
ต่า (Low)
ปานกลาง
(Medium)
เสี่ยงสูง (High)
เสี่ยงสูงมาก
(Extreme)

คะแนนระดับความเสี่ยง
มาตรการกาหนด
การแสดงสีสัญลักษณ์
1–3 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยง
สีเขียว
4–8 คะแนน
ยอมรับความเสี่ยงแต่มี
สีเหลือง
มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง
9-14 คะแนน
มีมาตรการลดความเสี่ยง
สีส้ม
15-25 คะแนน
มีมาตรการลดและประเมินซ้า
สีแดง
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
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2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) ของ
เทศบาลตาบลป่าซาง
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความ
เสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน เทศบาลตาบลป่าซาง จึง
กาหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 4 ประเด็นหลัก ที่พบการกระทาผิดวินัยของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ได้จากการร้องเรียน กล่าวโทษ และพบเป็นสาเหตุ ของการกระทาผิดวินัยมากที่สุดของ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบ 3 ปี คือตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ประกอบด้วย (1) การจัดหาพัสดุ (2) การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
(3) การเบิกค่าตอบแทน และ (4) การใช้และรักษารถยนต์ของอปท. จานวนผู้กระทา ความผิดรวมทั้งสิ้น 190
คน จาแนกเป็น (1) การจัดหาพัสดุจานวน 99 คน (ร้อยละ 52.11) (2) การจัดทา โครงการฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุม และสัมมนา จานวน 63 คน (ร้อยละ 33.16) (3) การเบิก ค่าตอบแทน จานวน 18 คน (ร้อยละ
9.47) และ (4) การใช้และรักษารถยนต์ของอปท. จานวน 10 คน (ร้อยละ 5.26)
ตารางที่ 1 แสดงจานวนการกระทาผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย/ระเบียบ
ปีงบประมาณ การจัดหาพัสดุ จัดทาโครงการ ฝึกอบรม
การเบิก
การใช้รถราชการ
(คน)
ศึกษาดูงาน ประชุม และ ค่าตอบแทน
(คน)
สัมมนา (คน)
(คน)
2559
20
3
7
1
2560
53
11
7
5
2561
26
49
4
4
รวม
99
63
18
10
(52.11)
(33.16)
(9.47)
(5.26)
ตารางที่ 2 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)
เทศบาลตาบลป่าซาง
ประเด็น
ความเสีย่ ง
(1) การ
จัดหาพัสดุ

ปัจจัยเสี่ยง

วัตถุประสงค์

การจั ด หาพั ส ดุ ไ ม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มี ก ารแบ่ ง ซื้ อ แบ่ ง
จ้ า ง และแสวงหา
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์
ส่วนตัวใน ตาแหน่ง
หน้าที่

เพื่อให้การจัดหาพัสดุ ภาครัฐโดย
การซื้อจ้างเช่าแลกเปลี่ยน หรือโดย
วิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องรวมถึง
ดาเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ
ดาเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA)

การประเมินความเสีย่ งด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ลาดับ
ความเสีย่ ง ความเสีย่ ง
5
5
25
1
(สูงมาก)

6
ประเด็น
ความเสีย่ ง
(2) การ
จัดทา
โครงการ
ฝึกอบรม
ศึกษาดู งาน
ประชุม และ
สัมมนา
(3)
การเบิก
ค่าตอบแทน

(4) การใช้
รถราชการ

ปัจจัยเสี่ยง

วัตถุประสงค์

การจัดทาโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ประชุม และ สัมมนา เป็น
เท็จ และไม่เป็นไป ตาม
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง

เพื่อให้การจัดทาโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนา ถูกต้องไม่ให้เกิด
การ แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่ อันมิ
ควรได้โดยชอบ ตามกฎหมาย

เบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน นอกเวลา
ราชการและใน
วันหยุดราชการ
ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้กับ เทศบาล
ตาบลป่าซาง ไม่เป็นไป
ตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
1. การใช้และรักษา
รถยนต์ของ อปท.ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์
ของ อปท. พ.ศ. 2548

เพื่อให้เบิกค่าตอบแทน การ
ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ
ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน ให้กับเทศบาลตาบล
ป่าซาง เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่ง
หน้าที่อันมิควรได้โดยชอบ
เพื่อให้การใช้รถราชการ เป็นไป
ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องและ
ป้องกันการ เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

การประเมินความเสีย่ งด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ลาดับ
ความเสีย่ ง ความเสีย่ ง
5
5
25
1
(สูงมาก)

4

4

16
(สูงมาก)

2

3

3

13
(สูง)

3

2.3 การจัดทาแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ความเสียงที่ยอมรับไม่ได้
10

5

5

4

4

3

3

6

9

16 (3)
และ (4)
12

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8

15
12

20

25
20

ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได้

15

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของ ความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
การจัดหาพัสดุ
ลาดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)
การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ลาดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)
การเบิกค่าตอบแทน
ลาดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน)
การใช้และรักษารถยนต์ของอปท.
ลาดับ 3 (สูง = 14 คะแนน)

2.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน เทศบาลตาบลป่าซาง โดยคณะทางานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และงานนิติการ กอง
วิ ช าการและแผนงาน น าผลที่ ไ ด้ ม าก าหนดมาตรการ วิ ธี ก ารควบคุ ม เพื่ อ ป้ อ งกั น หรื อ ลดความเสี่ ย งด้ า น
ผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทาตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ระดับ
หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตาบลป่าซาง กาหนดประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในมิติภายนอก การ
ประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัดที่ 1 ภารกิจหลักของเทศบาลตาบลป่าซาง และภารกิจหลักหน่วยงานดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน หรืองานประจาตามหน้าที่ตามปกติ (Function Based)
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายสาคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายใน
การ ดาเนินงานตามภารกิจพื้นที่ (Area Based)
ดังนั้น ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุ
เป้าหมาย ตามนโยบายสาคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) จึงเห็นควรเสนอ
นายกเทศมนตรีตาบลป่าซาง พิจารณากาหนด
1. มาตรการสาคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และการแก้ ไขปั ญ หาการกระท าผิ ดวิ นัยของเจ้ าหน้า ที่รั ฐ ที่เ ป็น ปัญ หาส าคัญและพบบ่อ ยใน 4
ประเด็น คือ (1) การจัดหาพัสดุ (2) การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (3) การเบิก
ค่าตอบแทน และ (4) การใช้รถราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป
2. นาประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงมาจัดทาคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตาบลป่าซาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป
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รายชื่อคณะทางานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
1. นายไกรเมศร์ วัฒนนันทิพงศ์
2. นางวรรณสินี มุ่งดี
3. นายถวิล ฝั้นนพรม
4. นางศรีวรรณ ใจเครือคา
5. นางสาวจินตนา บุญธรรม
6. นางสุทิน เนตรตายวง
7. นางอัมพวัน บุญเกิด
8. นายวรพล ผลหอม
9. นายสรัล จักรกาศ

ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลป่าซาง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาการหัวหน้าสานักปลัด
รักษาการผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

