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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

  ความเสี่ยง (Risk) คือ การวัดความสามารถที่จะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบ
ความส าเร็จภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และข้อจ ากัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ ความเสี่ยงจึงอาจ
เกิดขึ้น ได้ตลอดเวลาอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนและความจ ากัดของทรัพยากร  การจัดการความเสี่ยงหรือการ
บริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ การจัดการความเสี่ยงทั้งในกระบวนการในการระบุ วิเคราะห์         
(Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรมหน้าที่และ
กระบวนการท างาน เพ่ือให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญ  
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือเรียกว่า อุบัติภัย (Accident) 

  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์
ส่วนรวม หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน หน่วยงาน   
หรือผู้ให้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่
ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะ
เกิดข้ึนอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่
ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระท าดังกล่าว มีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่
เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ ก่อให้เกิดการ
กระท าที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ท าหน้าที่กลับ
ตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก 

   การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ ความเสี่ยง   
ที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน           
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์    
หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด
หรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
อันเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากโครงการ กิจกรรม หรือการ
ด าเนินงานจากแผนปฏิบัติการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 2562 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ หรือปัจจัยของความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินงาน 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
  2. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารราชการให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
  3. เพ่ือแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
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บทที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยงโดยก าหนดเกณฑ์
ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

  

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง 
4 มาก มีโอกาสเกิดขึ้นมาก 
5 มากที่สุด มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด 

 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อบุคลากร 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
2 น้อย ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง บรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม 
4 มาก ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 
5 มากที่สุด ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 

 
   
  ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา    
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact)        
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาสXผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
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  ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน มาตรการควบคุม เขตสี 
ระดับความเสี่ยงต่ า 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง เขียว 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง 4–9 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง  
เหลือง 

ระดับความเสี่ยงสูง 10–16 คะแนน ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 

ส้ม 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก  17–25 คะแนน ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงหรือ
หลีกเลี่ ยงความเสี่ ยง  โดยการหยุด 
ยกเลิกเปลี่ยนแปลงกิจกรรม  

แดง 

 
  ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

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 
  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
  
2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ                                  
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
  1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
  - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมคือ 
มีการเอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้างอุปสรรค 
  - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อ
ผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 
  2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - การรับ – จ่ายเงิน 
  - การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
  - การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ 
  - การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
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  - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
    - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
    - การจัดหาพัสดุ 
    - การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
    - การเบิกค่าตอบแทน 
    - การใช้รถราชการ 
  3) ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไม่มีการปูองกันที่เหมาะสม 
  - สูญเสียงบประมาณ 
  - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
    - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
  สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
จ านวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
  1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
   2. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
   3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
    4. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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2.3 ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลปะโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of   Interest) 
 

ปัจจัยที่จะเกิด 
ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง 

(1) กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

1 2 2 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว
ทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างจัดท ารายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
4. รายงานความเสี่ยงเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ 

(2) การใช้อ านาจ
หน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์

1 1 1 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่ วนต าบลละลมใหม่ พัฒนาปฏิบัติตาม
มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของ อบต.
ละลมใหม่พัฒนาอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ให้ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญสินน้ าใจ 
อย่างเคร่งครัด 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ปฏิบัติตามคู่มือ
การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลละ
ลมใหม่พัฒนาอย่างเคร่งครัด 
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ปัจจัยที่จะเกิด 
ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความเสี่ยง 

(3) การเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 

1 1 1 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลละลมใหม่ พัฒนา ปฏิบัติตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่าง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ให้ปฏิบัติตามประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ อย่าง
เคร่งครัด 

(4) การเอ้ือประโยชน์
ต่ อพวกพ้อง ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 1 1 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลละลมใหม่ พัฒนา ปฏิบัติตาม
นโยบายเกี่ ยวกับความโปร่ ง ใสการ เสริมสร้ า ง 
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ปฏิบัติตามคู่มือ
การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลละ
ลมใหม่พัฒนาอย่างเคร่งครัด 
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2.4 การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 

คว
าม

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

  1 2 3 4 5 
  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
 
  จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญ     
ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
(1) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 1 (ต่ า = 2 คะแนน) 
(2) การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ล าดับ 2 (ต่ า = 1 คะแนน) 
(3) การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ 2 (ต่ า = 1 คะแนน) 
(4) การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ล าดับ 2 (ต่ า = 1 คะแนน) 
 
2.5 สรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
  จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่
พัฒนาและการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  ล าดับที่ 1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า (ระดับความ
เสี่ยงต่ า = 2) ยอมรับความเสี่ยงได้  แต่ผู้บริหารจึงควรพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ                     
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน 
  ล าดับที่ 2 การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า (ระดับความเสี่ยงต่ า 
= 1) ยอมรับความเสี่ยงได้ ผู้บริหารควรก ากับดูแลและก าชับให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างถือปฏิบัติ      
ตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึนในองค์กร 
  ล าดับที่ 2 การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า (ระดับความ
เสี่ยงต่ า = 2) ยอมรับความเสี่ยงได้  แต่ผู้บริหารจึงควรพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ                     
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร 
  ล าดับที่ 2  การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า (ระดับความ
เสี่ยงต่ า = 1) ยอมรับความเสี่ยงได้ ผู้บริหารควรก ากับดูแลและก าชับให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง         
ถือปฏิบัติตามระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น       
ในองค์กร    
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บทที่ 3 
ผลการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
3.1 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1. บุคลากรเกิดความตะหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบงานหรือการปฏิบัติงานโดยไม่ตั้งใจ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบงานหรือการปฏิบัติงานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น 
  2. ส่วนราชการที่พบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้มีการปรับปรุงแก้ไข หรือมีการ
ก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหน่วยงาน 
  3. เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้ส าหรับการบริหาร และการปฏิบัติงานเพ่ือลดปัญหาการทุจริต    
คอร์รัปชั่น และเพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่องค์กรปลอด
การทุจริต 
 
3.2 ปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1. การวิเคราะห์ปัญหายังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าให้บางกิจกรรม         
ยังมีความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่ภายใต้กิจกรรม 
  2. การพบปัญหาความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ยังใช้ระยะเวลาในการด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขท่ีล่าช้า ท าให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ยังคงมีการปฏิบัติงานตามแบบวิธีเดิม 
 
3.3 แนวทางปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
  1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา เพ่ือให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การ
จัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษ หากพบผู้กระท าการฝุาฝืนเพ่ือ
ปูองกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการหาช่องทางเพ่ือกระท าการทุจริต 
  2. น าประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
  3. ก าหนดให้มีมาตรการหลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องชัดเจนเพิ่มมากขึ้นในรายละเอียด
การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยอาจก าหนดให้เป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ละลมใหม่พัฒนาและหัวหน้าทุกส านัก/กอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององค์กรในด้านความโปร่งใสและปลอดจากการทุจริต 
 

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


