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บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดตอ่กฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ หน้าที่สาธารณะ ขาด
ความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ สาธารณะของส่วนรวม และท า
ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ใน
รูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม ในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจน
โอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม  ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบ
ผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหา
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่
เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลัก                    
ธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย  

เทศบาลต าบลป่าซาง โดยงานนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง  เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป  ด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการ โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้น
ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย  จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การ
กระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความ เสี่ยงที่เป็น
ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญั อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
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สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด
หรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

สามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้         
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ 

เป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์
ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย  เป้าหมาย
กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ  ต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร  

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ  

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)  เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหาร 
งบประมาณ และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ
สถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ 
และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ  (Compliance Risk: C)  
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน  
ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา 
การร่างสัญญาที่ไมค่รอบคลุมการด าเนินงาน  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆมาด าเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลต าบลป่าซาง การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะช่วยให้เทศบาลต าบลป่าซาง  ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่
เกิดข้ึน สามารถก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบ
ได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ อีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด

แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น 
แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน 
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บทที่ 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงดา้นผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

   กาวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด  
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และ
จัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้  ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือ
จ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 

4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร)  

ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 

2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 
 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจ้ากการพิจารณาจัด

ระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที ่
 

ระดับความเสี่ยง =  โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
    (Likelihood x Impact) 

 
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 สว่น (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์

ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
ปานกลาง 
(Medium) 

4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่มี
มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลดและประเมินซ้ า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 
 

 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

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
เทศบาลต าบลป่าซาง 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความ
เสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน เทศบาลต าบลป่าซาง จึง
ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน     จ านวน 4 ประเด็นหลัก ที่พบการกระท าผิดวินัยของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ได้จากการร้องเรียน กล่าวโทษ และพบเป็นสาเหตุ ของการกระท าผิดวินัยมากที่สุดของ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบ 3  ปี  คือตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559  ประกอบด้วย      (1) การจัดหาพัสดุ  (2) การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
(3)  การเบิกค่าตอบแทน และ   (4) การใชแ้ละรักษารถยนต์ของอปท. จ านวนผู้กระท า  ความผิดรวมทั้งสิ้น 190 
คน  จ าแนกเป็น (1) การจัดหาพัสดุจ านวน 99 คน  (ร้อยละ 52.11)  (2) การจัดท า โครงการฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุม และสัมมนา จ านวน 63 คน (ร้อยละ 33.16)  (3) การเบิก ค่าตอบแทน จ านวน 18 คน (ร้อยละ 
9.47)   และ   (4) การใช้และรักษารถยนต์ของอปท. จ านวน 10 คน (ร้อยละ 5.26) 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนการกระท าผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย/ระเบียบ 
ปีงบประมาณ การจัดหาพัสดุ 

(คน) 
จัดท าโครงการ ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน ประชุม และ

สัมมนา (คน) 

การเบิก
ค่าตอบแทน 

(คน) 

การใช้รถราชการ 
(คน) 

 
2559 20 3 7 1 
2560 53 11 7 5 
2561 26 49 4 4 
รวม 99 

(52.11) 
63 

(33.16) 
18 

(9.47) 
10 

(5.26) 
ตารางท่ี 2 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
เทศบาลต าบลป่าซาง 

ประเด็น 
ความเสีย่ง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 
การประเมินความเสีย่งด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสีย่ง 

ล าดับ 
ความเสีย่ง 

(1) การ
จัดหาพัสด ุ

การจัดหาพัสดุไม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
มีการแบ่งซื้อแบ่ง
จ้าง และแสวงหา
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์
ส่วนตัวใน ต าแหน่ง
หน้าท่ี 

เพื่อให้การจัดหาพสัดุ ภาครัฐโดย
การซื้อจ้างเชา่แลกเปลี่ยน หรือโดย 
วิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศ 
ระเบียบ  หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และ 
มติคณะรัฐมนตรีที ่เกี่ยวข้องรวมถึง 
ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) 

5 5 25 
(สูงมาก) 

1 
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ประเด็น 
ความเสีย่ง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค์ 
การประเมินความเสีย่งด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสีย่ง 

ล าดับ 
ความเสีย่ง 

(2) การ
จัดท า 
โครงการ 
ฝึกอบรม 
ศึกษาด ูงาน 
ประชุม และ 
สัมมนา 

การจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และ สัมมนา เป็น
เท็จ และไม่เป็นไป ตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง  
 

เพื่อให้การจัดท าโครงการ 
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสมัมนา ถูกต้องไม่ให้เกิด
การ แสวงหาผลประโยชน์ 
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ี อันมิ
ควรไดโ้ดยชอบ ตามกฎหมาย 

5 5 25 
(สูงมาก) 

1 

(3) 
การเบิก 
ค่าตอบแทน 

เบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน นอกเวลา
ราชการและใน 
วันหยุดราชการ 
ค่าตอบแทน เจ้าหน้าท่ีที่
ปฏิบัติงานให้กับ เทศบาล
ต าบลป่าซาง ไม่เป็นไป
ตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้เบิกค่าตอบแทน การ
ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ
ค่าตอบแทน เจ้าหน้าท่ีที่
ปฏิบัติงาน ให้กับเทศบาลต าบล   
ป่าซาง เป็นไปตามระเบียบที ่
เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่ง
หน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบ 

4 4 16 
(สูงมาก) 

2 

(4) การใช้
รถราชการ 

1. การใช้และรักษา
รถยนต์ของ อปท.ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์
ของ อปท. พ.ศ. 2548  

เพื่อให้การใช้รถราชการ เป็นไป
ตามระเบียบที ่เกี่ยวข้องและ
ป้องกันการ เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 

3 3 13 
(สูง) 

3 

 
2.3 การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 
   ความเสี่ยงที่ยอมรับได้                  ความเสียงที่ยอมรับไม่ได้ 
 
  
   

ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได้ 
 

 
 
  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 
                    

          1        2         3          4          5 
     
                        โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 

5 
10 

 
15 20 25 
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8 
 

12 
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20 
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ ความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตารางที่ 3 
 
 

 ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

การจัดหาพัสดุ ล าดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ล าดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การเบิกค่าตอบแทน ล าดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน) 
การใช้และรักษารถยนต์ของอปท. ล าดับ 3 (สูง = 14 คะแนน) 
 
 
 

2.4  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์   
ทับซ้อน เทศบาลต าบลป่าซาง โดยคณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และงานนิติการ กอง
วิชาการและแผนงาน น าผลที่ได้มาก าหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท าตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ระดับ
หน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลป่าซาง ก าหนดประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในมิติภายนอก การ
ประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัดที่ 1 ภารกิจหลักของเทศบาลต าบลป่าซาง และภารกิจหลักหน่วยงานดังนี้  
 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมาย  
ตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน หรืองานประจ าตามหน้าที่ตามปกติ (Function Based)  

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมาย 
ตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)  

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายใน 
การ ด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนที่ (Area Based)  

ดังนั้น ตัวชี้วัดที่  ๑.๒ ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ 
เป้าหมาย ตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) จึงเห็นควรเสนอ
นายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง  พิจารณาก าหนด 

1. มาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยใน 4 
ประเด็น คือ (1) การจัดหาพัสดุ (2) การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (3) การเบิก 
ค่าตอบแทน และ (4) การใช้รถราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป  

2. น าประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความ 
เสี่ยงมาจัดทาคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลต าบลป่าซาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป 
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รายชื่อคณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1. นายไกรเมศร์  วัฒนนันทิพงศ์   ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลป่าซาง 
2. นางวรรณสินี มุ่งดี                 ผู้อ านวยการกองคลัง 
3. นายถวิล ฝั้นนพรม                ผู้อ านวยการกองช่าง 
4. นางศรีวรรณ ใจเครือค า          ผู้อ านวยการวิชาการและแผนงาน 
5. นางสาวจินตนา บุญธรรม        ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
6. นางสุทิน เนตรต ายวง           ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
7. นางอัมพวัน  บุญเกิด        รักษาการหัวหน้าส านักปลัด 
8. นายวรพล  ผลหอม              รักษาการผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
9. นายสรัล  จักรกาศ  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  
 


