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บทที่ ๑ 
บทน า 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 
  ความเสี่ยง (Risk) คือ การวัดความสามารถที่จะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบความส าเร็จภายใต้
การตัดสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และข้อจ ากัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ ความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอัน
เนื่องมาจากความไม่แน่นอนและความจ ากัดของทรัพยากร การจัดการความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยง (Risk 
management) คือ การจัดการความเสี่ยงทั้งในกระบวนการในการระบุ วิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk 
assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรมหน้าที่และกระบวนการท างาน เพ่ือให้
องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือ
เรียกว่า อุบัติภัย (Accident) 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ 
Conflict of Interests หมายถึงสถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงาน 
หน่วยงาน หรือผู้ให้บริการ มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท า
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระท าดังกล่าว มีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ 
ก่อให้เกิดการกระท าที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ท า
หน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบใน
การบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเปิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของ
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  เทศบาลต าบลฟากท่า อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
อันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากโครงการกิจกรรม หรือกา ร
ด าเนินงานจากแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ หรือปัจจัย
ของความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 



๒ 
๑.๒ วัตถุประสงค ์
       ๑. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
ในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 
       ๒. เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารราชการให้กับเทศบาลต าบลฟากท่า 
       ๓. เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลฟากท่า 
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๓ 

บทท่ี ๒ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง 
เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงโดยก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยงโดยก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ 
เนื่องจากข้อมูลเป็นเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินได้  

     
       เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) 

ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง 
๔ มาก มีโอกาสเกิดขึ้นมาก 
๕ มากที่สุด มีโอกาสเกิดขึ้นมากท่ีสุด 

 
       เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อบุคลากร 

ระดับ ความรุนแรง ค าอธิบาย 
๑ น้อยมาก สร้างความไมส่ะดวกต่อการปฏิบัตงิาน 

๒ น้อย ไม่สะดวกต่อการปฏิบตัิงานบ่อยครั้ง 

๓ ปานกลาง บรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม 

๔ สูง ลงโทษทางงวินัยไม่ร้ายแรง 
๕ สูงมาก ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 

 
       ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผล

คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่
ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้ 

 
 

 

 

 



๔ 

       รับดับความเสี่ยง (Degree of risk) 

 

       ตารางรับดับความเสี่ยง (Degree of risk) 

 
๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
  เทศบาลต าฟากท่า ได้ศึกษาปัญหาและแนวโน้มโอกาสในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ที่พบว่ามีความเสี่ยงใน
การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  
  ๑. การน าทรัพย์สินหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว เช่น การน าบุคลากรของเทศบาลไปใช้เพ่ือการส่วนตัวหรือน ารถ
ราชการไปใช้ในธุรกิจส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามันด้วย เป็นต้น ในบางครั้งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลบางคน อาจมีการสั่งใช้บุคลากรของเทศบาลต าบลฟากท่า โดยไม่ได้ขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและสั่งใช้ใน
เวลาราชการ ท าให้เกิดทุจริตเชิงเวลา เบียดบังเวลาการปฏิบัติราชการ และบางครั้งอาจมีการน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้
ในธุระส่วนตัวด้วย 
        ๒.การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ เนื่องจาก หากพบขั้นตอนการกระท าที่ไม่โปร่งใส หรือการกระท าผิด 
หรือละเว้น หรือประมาท จะส่งผลเสียต่อองค์กรในภาพร่วม รวมถึงการบริหารงานในขั้นตอนภายในองค์กร และอาจ
รวมถึงการเอ้ือประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่ติดต่อราชการ ประกอบกับมี
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างออกใหม่ หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ศึกษาค้นคว้าหรือเข้ารับการอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน อาจมีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลเสียหายแก่องค์กรอย่างร้ายแรงและส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย 
        ๓.การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของขวัญหรือรับของก านัลจากร้านค้าที่มีมูลค่าสูงของ
เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ เนื่องจากร้านค้าหรือผู้ประกอบการหวังผลประโยชน์ในการขายสินค้าในอนาคต เป็นการให้ของ
ก านัลที่มีเงื่อนไข อาจเอื้อประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่กับเจ้าของร้านค้าหรือผู้ประกอบการ 
 

ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน เขตสี มาตรการควบคุม 

รับดับความเสี่ยงต่ า ๑-๓ คะแนน เขียว ยอมรับความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยงปานกลาง ๔-๘ คะแนน เหลือง ยอมรับความเสีย่ง แต่ควรมมีาตรการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงสูง ๑๐-๑๖ คะแนน ส้ม ต้องมีมาตรการควบคมุความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้

ระดับความเสี่ยงสูงมาก ๑๗-๒๕ คะแนน แดง ต้องมีมาตรการควบคมุความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงความเสีย่ง 
โดยการหยุด ยกเลิกเปลี่ยนแปลงกิจกรรม 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

 
ผล

กร
ะท

บ 
 (I

m
pa

ct
) 

๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 
๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 



๕ 
       ๒.๓ ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
             (Risk Assessment Plan for Conflict of interest) 

 
ประเด็นความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

 
วัตถุประสงค์ 

 
การประเมินความเสีย่ง 

ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
โอกาส 

 
ผลกระทบ 

ร ะ ดั บ
ค ว า ม
เสี่ยง 

ล า ดั บ
ค ว า ม
เสี่ยง 

(๑)การน าทรัพยส์ิน
ของหน่วยงานไปใช้
ส่วนตัว 

ผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลบางคน อาจมีการสั่งใช้
บุคลากรของเทศบาลต าบลฟาก
ท่าโดยไม่ได้ขออนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาและสั่งใช้ในเวลา
ราชการ ท าให้เกิดการทุจริตเชิง
เวลาเบยีดบังเวลาการปฏิบัติ
ราชการ และบางครั้งอาจมีการ
น ารถยนตส์่วนกลางไปใช้ในธุระ
ส่วนตัวด้วย 

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
ทุจริตในเชงิเวลาเบียดบัง
เวลาการปฏิบัตริาชการ เกดิ
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
เรื่องของการน าทรัพย์สิน
ของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 

๕ ๔ ๒๐ ๑ 

(๒)จัดซื้อ จัดจา้งและ
การจัดหาพสัด ุ

การจัดซื้อจดัจ้าง ไมเ่ป็นไปตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องหรือมีการ
จัดหาพัสดุที่ไมเ่ป็นไปตาม
ข้อก าหนดมาทดแทน 

เพื่อให้การจัดซื้อจดัจ้างและ
การจัดหาวสัดุ ให้เป็นไป
ตามประกาศระเบียบ 
หลักเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
transparency 
Assessment : ITA) 

๕ ๓ ๑๕ ๒ 

(๓)การรับ
ผลประโยชน์หรือการ
รับสินบนหรือรับ
ของขวัญหรือของ
ก านัลจากร้านค้าที่มี
มูลค่าสูง 

ฝ่ายจัดการหาพสัดรุับของขวัญ
ของรางวัลหรือของก านัลจาก
ร้านค้าท่ีมีมลูค่าสูงเพื่อหวังขาย
สินค้าในอนาคตอาน าไปสู่การ
จัดหาพัสดุที่ไมเ่ป็นไปตาม
ข้อก าหนดมาทดแทน 

เพื่อให้การจัดซื้อจดัจ้าง 
และการจัดหาพสัดุ เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติ ครม. และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
ป้องกันการทุจริตในองค์กร 

๕ ๑ ๙ ๓ 

 
 
 
 

 



๖ 
๒.๔ การจัดแผนภูมิภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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๓     (๒) 
๒      
๑     (๓) 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

  จากการท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ 
 ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
(๑) การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว ล าดับ ๑ (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๒๐ คะแนน)  
(๒) จัดซื้อจัดจ้าง และจัดการหาพัสดุ ล าดับ ๒ (ระดับความเสี่ยงสูง = ๑๕ คะแนน) 
(๓) การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับ
ของขวัญ หรือรับของก านัลจากร้านค้าที่มีมูลค่าสูง 

ล าดับ ๓ (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๕ คะแนน) 

 
๒.๕ สรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
          จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลฟากท่าและการจัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
          ล าดับ ๑ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก (ระดับความเสี่ยงสูงมาก = ๒๐ คะแนน) มีความส าคัญที่ควรต้องรีบ
แก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า เนื่องจากพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลฟากท่าส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่ 
และมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ จึงไม่กล้าปฏิเสธ ผู้บริหารควรก ากับดูแลและก าชับให้พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างถือปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของราชการและสร้างความเข้าใจแก่คณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภา
เทศบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นส าคัญ 
          ล าดับที่ ๒ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (ระดับความเสี่ยงสูง = ๒๐ คะแนน) มีความส าคัญที่ควรต้องรีบแก้ไข โดย
ศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องพบว่า บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติ ขาดการศึกษาระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป รวมถึงขาดการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานหรือในสายอาชีพ ดังนั้นผู้บริหารจึง
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน 
          ล าดับที่ ๓ การรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนหรือรับของขวัญหรือของก านัลจากร้านค้าที่มีมูลค่าสูง อยู่ใน
ระดับความเสี่ยงปานกลาง (ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๕ คะแนน) มีความส าคัญที่ควรต้องแก้ไข โดยศึกษาปัญหาที่
เกี่ยวข้องพบว่า มีผู้ประกอบการบางรายที่ยื่นข้อเสนอให้เงินรางวัลหรือของรางวัลที่มีมูลค่าสูง เพ่ือหวังผลประโยชน์ใน
การขายสินค้าหรือบริการในคราวถัดไปผู้บริหารควรก าชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้องเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นในองค์กร 



๗ 

 
บทท่ี ๓ 

ผลการจัดการความเสีย่งด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓.๑ ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
       ๑. บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบงานหรือการปฏิบัติงานโดยไม่ตั้งใจและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น 
       ๒. หน่วยงานที่พบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการปรับปรุงแก้ไข หรือมีการก าหนดมาตรการ 
หรือแนวทางการปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหน่วยงาน 
       ๓. เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้ส าหรับการบริหาร และการปฏิบัติงานเพ่ือลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และ
เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่องค์กรปลอดจากการทุจริต 
 
๓.๒ ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
       ๑. การวิเคราะห์ปัญหายังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าให้บางกิจกรรมยังมีความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภายใต้กิจกรรม 
       ๒. การพบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ยังใช้ระยะเวลาในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขที่ล่าช้า ท าให้
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ยังคงมีความปฏิบัติงานตามแบบวิธีเดิม 
       ๓. หน่วยงานไม่ให้ความส าคัญ หรือยังมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่จะส่งผลต่อบุคลากร หรือองค์กรจึงเกิดการ
เพิกเฉย หรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง 
  
๓.๓ แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
       ๑. เร่งด าเนินการจัดอบรมหรือสัมมนา เพ่ือให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษ หากพบผู้กระท าการฝ่าฝืน เพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการหาช่องทางเพ่ือกระท าการทุจริต 
       ๒. น าประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
       ๓. ก าหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องชัดเจนเพ่ิมมากขึ้นในรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยอาจก าหนดให้เป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าทุกส านัก/
กอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององค์กรในด้านความโปร่งใสและปลอดจากการทุจริต 
 
 

----------------------------------- 


