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  ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน  รัฐบาลให้  ความส าคัญและผลักดันให้การปราบปราบการทุจริต
เป็นวาระแห่งชาติ  โดยการส่งเสริมของการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลยึดหลักการบริหารจัดการที่
ดี  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2564)
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ  ซึ่งหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย
จะต้องร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตเป็นตัวชี้วัดในการป้องกันการทุจริต  ในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  จะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใน
หน่วยงาน  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนการให้บริการ
สาธารณะต่างๆ  ตามอ านาจหน้าที่  ท าให้มีความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินงาน  
จึงได้จัดท ารายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจ าปี 2564  ขึ้น  เพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการด าเนินงาน 

 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
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ควำมเสี่ยง  (Risk) คือ  การวัดความสามารถท่ีจะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบผลส าเร็จ
ภายใต้การตัดสินใจงาน  งบประมาณ  ก าหนดเวลา  และข้อจ ากัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่  ความเสี่ยงจึงอาจ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนและความจ ากัดของทรัพยากร  จัดการความเสี่ยงหรือ
บริหารความเสี่ยง (Risk managment) คือ การจัดการความเสี่ยงทั้งในขบวนการในการระบุ  วิเคราะห์ (Risk 
analysis)  ประเมิน (risk assessment) ดูแล  ตรวจสอบ  และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรม  
หน้าที่และกระบวนการท างน  เพ่ือให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่ สุด  อันเนื่องมาจากภัยที่
องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือเรียกว่า  อุบัติภัย (Accident) 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือควำมขัดยังกันระหว่ำงผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
หรือ Conflict of interests  หมายถึง  สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง  
ข้าราชการ  พนักงาน  หน่วยงาน  หรือผู้ให้บริการที่มีประโยชน์ส่วนตัวมาก  จนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่  และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม  กล่าวคือ  
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวก
พ้องมกกว่าประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ทั้งเจตนาและไม่เจตนา  
ในรูปแบบที่หลากหลาย  จนกระทั่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด  ตัวอย่างการกระท าดังกล่าว  
มีให้พบเห็นได้มากในสังคม  ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม  เนื่องจากการยึดผลประโยชน์
ส่วนตนเป็นหลัก  ได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติก่อให้เกิดการกระท าที่ผิดจริยธรรม  และ
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึกถึงประโยชน์สาธารณะ  แต่ท าหน้ากลับตัดสินใจหรือปฏิบัติ
หน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็น
ระบบในในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเปิดผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  
และผลประโยชน์เป็นส าคัญ  อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต  กล่าวคือ  ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดแย้งกันของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด  ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด
หรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  เพื่อน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ  หรือปัจจัยของความเสี่ยงอันเกิดจาก
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินงาน 

 

 



กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงดำ้นผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.1  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลแระโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  เป็นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด 
ผลกระทบของความเสี่ยง  เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  และด าเนินการวิเคราะห์และ
จัดล าดับความเสี่ยง  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  ได้แก่  ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  และความรุนแรงของผลกระทบ 
และระดับความเสี่ยง  โดยก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ  เนื่องจากข้อมูลเป็นเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็น
ตัวเลข  หรือจ านวนเงินได้ 

เกณฑ์โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับ โอกำส ค ำอธิบำย 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 

2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง 

4 มาก มีโอกาสเกิดขึ้นมาก 

5 มากที่สุด มีโอกาสเกิดขึ้นมากท่ีสุด 
 

เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ  (Impact)   ที่ส่งผลต่อบุคลำกร 

ระดับ โอกำส ค ำอธิบำย 

1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 

2 น้อย ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง บรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม 

4 มาก ลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง 

5 มากที่สุด ลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง 
 
 
 



ระดับควำมเสี่ยง  (Degree of Risk) แสดงถึงความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง  โดยพิจารณาจากผลคูณ
ของระกับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ  ของความเสี่ยงแต่ละ
สาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้  4  ระดับ  ดังนี้ 

ระดับควำมเสี่ยง ช่วงคะแนน มำตรกำรควบคุม 

ระดับความเสี่ยงต่ า 1 – 3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง 4 – 9 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่ควรมีมาตรการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงสูง 10 – 16 คะแนน ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง  ให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้

ระดับความเสี่ยงสูงมาก 17 – 25  คะแนน ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง  หรือ
หลีกเลี่ยง  โดยการหยุด  ยกเลิก  
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม 

 

ตำรำงระดับควำมเสี่ยง (Degree  of  Risk ) 
 
 
 

ควำมรุนแรง
ของ

ผลกระทบ 
(Impact) 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 2 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 

 

2.2 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  ได้ศึกษาถึงปัญหาและแนวโน้มโอกาสในการเกิด            

ผลประโยชน์ทับซ้อน  ที่พบว่ามีความเสี่ยงทุจริตเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยวิเคราะห์จากผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 
2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  ดังนี้ 

1.กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร  จากผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในเรื่องของการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ  เช่น  การยืมทรัพย์สินไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต  การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้



ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง   มีโอกำสที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตได้มำก  และส่งผลกระทบในระดับ        
ที่รุนแรงมำก 
  2.กำรใช้งบประมำณ  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ( ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในเรื่องการใช้งบประมาณ  การเบิกจ่าย         
การจัดซื้อจัดจ้าง  มีโอกำสที่จะท ำให้เกิดกำรทุจริตน้อย  และส่งผลกระทบในระดับที่รุนแรงมำกที่สุด 
  3.  กำรปฏิบัติหน้ำที่  จากผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  (ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่  การรับผลประโยชน์
หรือการรับสินบนหรือรับของขวัญหรือรับของก านัล  จากผู้ประกอบการ  หรือผู้มีส่วนได้เสียในคู่สัญญา  การ
อนุมัติ  อนุญาตต่างๆ  กับหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ในการด าเนินงาขององค์การบริหารส่วนต าบล  
มีโอกำสที่จะได้เกิดกำรทุจริตได้น้อยมำก  และส่งผลกระทบในระดับที่รุนแรงน้อย 

2.3 ตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment Plan 
for Conflict of Interest) 

 
ประเด็นควำมเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค์ 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ควำมเสี่ยง 

ล ำดับควำม
เสี่ยง 

(1.) การใช้ 
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

-การเอาทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้ในการ
ส่วนตัวกลุ่มหรือพวก
พ้อง 
-ขั้นตอนการอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชาไม่
ถูกต้องและไม่สะดวก 
-ไม่รู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการที่ถูกต้อง 
-ไม่มีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

เ พ่ือป้องกัน ไม่ ให้
เกิดการทุจริ ต ใน
เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนจากการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

4 4 16 1 

 

 

 



 
ประเด็นควำมเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค์ 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
ด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกำส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ควำมเสี่ยง 

ล ำดับควำม
เสี่ยง 

(2)  การใช้
งบประมาณ 

-ไม่รู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 
-การใช้จ่ายงบประมาณ
ไม่เกิดความคุ้มค่า ไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
-การใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือส่วนตัว กลุ่มพวก
พ้อง 
-การเบิกจ่ายงบ 
ประมาณอันเป็นเท็จ 
-การจัดซื้อจัดจ้าง   
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายก าหนด 
-การไม่เปิดโอกาสให้มี
การตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ 

เ พ่ือป้องกัน ไม่ ให้
เกิดจากการทุจริต
ใ น เ รื่ อ ง
ผลประ โยชน์ ทั บ
ซ้ อ น จ า ก ก า ร ใ ช้
งบประมาณของ
ทางราชการ 

2 5 10 2 

(3) การปฏิบัติ
หน้าที่ 

-การปฏิบัติหน้าที่ไม่
เป็นไปตามขั้นตอน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
-การให้บริการผู้มา
ติดต่อราชการอย่างไม่
เท่าเทียมกัน 
-การปฏิบัติหน้าที่ที่มี
การเรียกรับ
ผลประโยชน์จากผู้มา
ติดต่อราชการ 
-การรับของขวัญ  หรือ
รับของก านัล 

     

 

 

 



2.4 กำรจัดหำแผนภูมคิวำมเสี่ยง (Risk Map) 

 
ควำมรุนแรงของ
ผลกระทบ 
(impact) 

5      
4    (1)  
3     (2) 
2      
1     (3) 
 1 2 3 4 5 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) 

จากการจัดท าแผนภูมอความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  สามารถสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้  ดังนี้ 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 

(1) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ล าดับ 1 (ระดับความเสี่ยงสูง = 16 คะแนน) 

(2) การใช้งบประมาณ ล าดับ 2 (ระดับความเสี่ยงสูง = 15 คะแนน) 

(3) การปฏิบัติหน้าที่ ล าดับ 3(ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 5 คะแนน) 

2.5 สรุปภำพรวมของผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

 จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  
และการจัดล าดับของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ล ำดับที่ 1  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง         (ระดับความ
เสี่ยงสูง = 16 คะแนน  )มีความส าคัญที่ต้องรีบแก้ไข  โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า  เนื่องจากพนักงาน
ของจ้างขงองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่มนพ้ืนที่และมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติจึงไม่
กล้าปฏิเสธ  การน าวัสดุของทางองค์การบริการส่วนต าบลไปใช้ในเรื่องส่วนตัวไม่มีหลักฐานการอนุญาต  
ผู้บริหารควรก ากับดูแลและก าชับให้พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างถือปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียม
ปฏิบัติของทางราชการและสร้างความเข้าใจแก่คณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นส าคัญ 

 ล ำดับที่ 2 การใช้งบประมาณ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (ระดับความเสี่ยงสูง = 15)         
มีความส าคัญที่ต้องรีบแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องว่า  บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติ   ขาดการศึกษาระเบียบ  
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร



พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ระเบียบกระทรวงการคลัง  ผู้บริหารจึงควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 

 ล ำดับที่ 3  การปฏิบัติหน้าที่  การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของก านัลจาก
ผู้ประกอบการ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  อยู่ในระดับความเสี่ยง
ปานกลาง (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = 5 คะแนน )  มีความส าคัญที่ต้องแก้ไข  โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้อง
พบว่า  ผู้ประกอบการบางรายที่ยื่นข้อเสนอให้เงินรางวัลหรือของรางวัลที่มีมูลค่าสูง  เพ่ือหวังผลประโยชน์ใน
การขายสินค้าหรือบริการในคราวถัดไป  ผู้บริหารควรก าชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ผลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

3.1ประโยชน์ของกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบงานหรือการปฏิบัติงาน  

โดยไมได้ตั้งใจ  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องขึ้น 
  2. หน่วยงานที่พบปัญหาด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  ได้มีการปรับปรุงแก้ไข  หรือมีการ
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหน่วยงาน 
  3.  เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้ส าหรับการบริหาร  และการปฏิบัติงานเพ่ือลดปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นและเพ่ือให้การบริหารการจัดการความเสี่ยงด้านผลแระโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ  และมุ่งสู่
องค์กรปลอดจากการทุจริต 
 3.2 ปัญหำและอุปสรรคของกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1. การวิเคราะห์ปัญหายังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน  ท าให้กิจกรรมยังมี
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภายใต้กิจกรรม   
  2. การพบปัญหาด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  รังใช้ระยะเวลาในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขที่
ล่าช้าท าให้ช่วงระยะเวลาดังกล่าว  ยังคงมีการปฏิบัติงานตามแบบวิธีเดิม 

3. หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญ  หรือยังมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่จะส่งผลต่อบุคลากร     
หรือองค์กรจึงเกิดการเพิกเฉย  หรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง 
 3.3 แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1. เร่งด าเนินการจัดอบรมสัมมนา  เพ่ือให้บุคลากรทราบและหลักเกณฑ์ของการจัดซ้อจัด
จ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ  การศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้อง  หรือบทลงโทษหากพบผู้กระท าฝ่าฝืน  เพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงด้านผลแระโยชน์ทับซ้อน  หรือการหาช่องทางเพ่ือกระท าการทุจริต 
   
 



2. น าประเด็นเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
  3. ก าหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์  หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องชัดเจนมากขึ้น  ใน
รายละเอียดการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ  โดยการก าหนดให้เป็นข้อตกลงการปฏิบั ติราชการระหว่างผู้บริหาร
ท้องถิ่นและหัวหน้าทุกส านัก/กอง  เพื่อเพ่ิมศักยภาพขององค์กรในด้านความโปร่งใสและปลอดทุจริต 


