วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านอ้อน
อาเภองาว จังหวัดลาปาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานกฎหมายและคดี
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านอ้อน
อาเภองาว จังหวัดลาปาง

คานา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้า นอ้ อ น โดยงานกฎหมายและคดี ส านั กปลั ด ด าเนิ นการวิ เ คราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อกาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วนเชิงรุกใน
การป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่ง ใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไ ขปัญ หาการกระทาผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากาหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านอ้อ นอีกด้ วย เพื่อบรรลุเป้ าหมายตามนโยบายสาคั ญ เร่ง ด่วนหรือภารกิจที่ไ ด้รับมอบหมายเป็ นพิเศษ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานกฎหมายและคดี
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านอ้อน

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค์
บทที่ 2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
(Risk Assessment for Conflict of Interest)
2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
(Risk Assessment for Conflict of Interest) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านอ้อน
2.3 การจัดทาแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
2.4 ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา
บทที่ 3 ภาคผนวก
คณะทางานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

ก
ข
1
3

4
5
7
7
8

1

บทนา
1.หลักการและเหตุผล
การมีผลประโยชน์ ทับ ซ้ อนถื อ เป็ น การทุจ ริ ต คอร์ รัป ชั่ นประเภทหนึ่ ง เพราะเป็น การ
แสวงหาประโยชน์ ส่ว นบุ คคลโดยการละเมิ ด ต่ อ กฎหมายหรื อ จริ ย ธรรมด้ ว ยการใช้ อ านาจใน
ตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนทาให้เกิด
การละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณสุข ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความ
เป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ผลประโยชน์หลักของ
องค์กรต้องสูญเสียไป โดยอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความ
เป็นธรรมในสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทาความผิด ยังพบผู้กระทาความผิดโดยไม่
เจตนาหรือไม่มีความรู้อีกเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูก
ลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐใน
ปัจจุบัน ที่เป็นบ่ อเกิดของปัญหาการทุจริตแระพฤติ มิชอบในระดั บที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อ น
ปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
องค์ก ารบริ หารส่วนตาบลบ้ านอ้ อน โดยงานกฎหมายและคดี สานักปลัด ดาเนิ นการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน วิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee
of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัตงิ านเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น หมายถึ ง สภาวการณ์ ห รื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ บุ ค คล ไม่ ว่ า จะเป็ น
นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอานาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ
หน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการ
กระทานั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่
จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้เสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้น
ขาดการตัดสิ นใจที่เที่ ย งธรรม เนื่ องจากยึ ดผลประโยชน์ส่ว นตนเป็น หลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้ นกั บ
ประเทศชาติ การกระทาแบบนี้เป็นการกระทาที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของ
โอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานซึ่งอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
อย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ การทุ จ ริ ต กล่ า วคื อ ยิ่ ง มี ส ถานการณ์ ห รื อ สภาวการณ์ ข องการขั ด กั น ของ
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งโอกาสก่อให้เกิดการทุจริตมากเท่านั้น
สามารถจาแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้ าหมาย และพัน ธกิจ ในภาพรวมที่ เกิ ด จากการเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์ และเหตุ การณ์
ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงความ
ไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากร
และสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายองค์กร
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงาน
ภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความพอเพียงของข้อมูล
ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ
และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณ
การงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการ
จัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการ
บริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก
ความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นาเอาความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆ มาดาเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The committee of Sponsoring
Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านอ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนนี้จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านอ้อนทราบถึงความเสี่ยงด้ายผลประโยชน์ทับซ้อน
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ที่เกิดขึ้น สามารถกาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่
โปร่งใสตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญ
และพบบ่ อ ย นอกจากนี้ ยั งบรรลุ เ ป้ า หมายตามนโยบายส าคั ญ เร่ ง ด่ ว น หรื อ ภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายเป็นพิเศษอีกด้วย
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อ สร้ างวั ฒนธรรมสุจ ริ ต และแสดงเจตจ านงสุ จริ ต ในการบริหารราชการให้เกิ ด
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ในตาแหน่ งหน้าที่อั นมิ ควรได้ โดยชอบด้ว ยกฎหมาย ให้ยึ ดมั่ นใน
คุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
เสียและประชาชน
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บทที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบั ซ้อน
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict Interest)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมิน โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ยง ด าเนิ นการ
วิเคราะห์ และจัดลาดับความเสี่ยง โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเชิง
พรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ

โอกาสที่เกิด

คาอธิบาย

5

สูงมาก

4

สูง

มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

3

ปานกลาง

มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง

2

น้อย

มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง

1

น้อยมาก

มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา

มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพที่สง่ ผลกระทบ
ด้านการดาเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ

โอกาสที่เกิด

คาอธิบาย

5

สูงมาก

4

สูง

3

ปานกลาง

2

น้อย

สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง

1

น้อยมาก

สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม

5
ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง
โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้
4 ระดับ ดังนี้
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ

ระดับความเสี่ยง

ช่วงคะแนน

1

ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)

15-25 คะแนน

2

ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)

9-14 คะแนน

3

ความเสี่ยงระดับปานกลาง

4-8 คะแนน

4

ความเสี่ยงระดับต่า

1-3 คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้
จากการพิจารณาจัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk
Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ
(Likelihood x Impact)
ซึ่ งจั ดแบ่ งเป็ น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็ น Risk Profile แบ่ งพื้ น ที่ เป็ น 4 ส่ ว น
(4 Ouadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง

มาตรการกาหนด

การแสดงสี
สัญลักษณ์

ต่า (Low)

1-3 คะแนน

ยอมรับความเสี่ยง

สีเขียว

ปานกลาง
(Medium)

4-8 คะแนน

ยอมรับความเสี่ยงแต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง

สีเหลือง

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

15-25 คะแนน

มีมาตรการลดความเสี่ยง

สีส้ม

มีมาตรการลดและประเมินซ้า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง

สีแดง

6

ความรุนแรงของผลกระทบ (impact)

ตารางระดับความเสีย่ ง (Degree of Risk)
5
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

2.2 การวิเคราะห์ความเสีย่ งด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for
Conflict of Interest) ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านอ้อน
เมื่ อ พิจ ารณาโอกาส/ความถี่ ที่ จ ะเกิ ดเหตุ ก ารณ์ (Likelihood) และความรุ น แรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นาผลมาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิด
ระดับความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยง
สูงสุด ที่จ ะต้อ งบริ หารจั ดการก่ อน องค์ก ารบริหารส่ วนตาบลบ้ านอ้ อนจึงกาหนดความเสี่ย งที่
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 4 ประเด็นหลัก ที่อาจเกิดการกระทาผิดวินัยของพนักงาน
ส่ว นท้อ งถิ่น ประกอบด้ว ย (1) การจั ดหาพัสดุ (2) การจั ดท าโครงการฝึ ก อบรม ศึ กษาดูงาน
ประชุมและสัมมนา และ (3) การใช้และรักษารถยนต์ของ อปท.
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Risk Assessment for Conflict
of Interest) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านอ้อน

ประเด็น
ปัจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
วัตถุประสงค์

ระดับ ลาดับ
โอกาส ผลกระทบ ความ ความ
เสี่ยง เสีย่ ง

(1) การ การจัดหา
จัดหาพัสดุ พัสดุไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ
โดยการจัดซื้อจ้าง เช่า
แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใด
ให้สอดคล้องกับประกาศ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ
และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินการ
ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and
Transparency
Assessment : ITA)

4

(2)การ
จัดทา
โครงการ
ฝึกอบรม
ศึกษาดู
งาน
ประชุม
และ
สัมมนา

เพื่อให้การจัดทาโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนาถูกต้องไม่ให้เกิด
การแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่ อัน
มิควรได้โดยชอบตาม
กฎหมาย

4

การจัดทา
โครงการ
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ประชุมและ
สัมมนาไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

4

16

1

(สูง
มาก)

4

16
(สูง
มาก)

1

8

การประเมินความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็น
ความ
เสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

วัตถุประสงค์

(3) การ 1.การใช้และรักษารถยนต์
ใช้รถ
ของ อปท.ไม่ถูกต้องตาม
ราชการ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์
ของ อปท. พ.ศ.2548

เพื่อให้การใช้รถ
ราชการเป็นไป
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องและ
ป้องกันการ
เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน

ระดับ ลาดับ
โอกาส ผลกระทบ ความ ความ
เสี่ยง เสีย่ ง
3

3

2.3 การจัดทาแผนภูมคิ วามเสี่ยง (Risk Map)

ความรุนแรงของผลกระทบ (impact)

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

5

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

13
(สูง)

2

9
จากแผนภูมิ ความเสี่ย ง (Risk Map) ที่ไ ด้ จากการวิเคราะห์ ความเสี่ ย งและจัด ลาดับ
ความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการ
จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งและจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของควา มเสี่ ย งด้ า น
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบั ซ้อน
การจัดหาพัสดุ

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลาดับ 1 (สูงมาก = 16 คะแนน)

การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ลาดับ 2 (สูง = 14 คะแนน)
การใช้รถและรักษารถยนต์ของ อปท.

ลาดับ 2 (สูง = 14 คะแนน)

2.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ ทับ
ซ้อ น องค์ การบริหารส่ว นตาบลบ้ านอ้ อ น โดยงานกฎหมายและคดี สานั ก ปลั ด นาผลที่ไ ด้ ม า
กาหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อ ป้องกันหรือลดความเสี่ยงด้ านผลประโยชน์ทับ ซ้อน และ
จัดทาตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับหน่วยงาน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านอ้อน กาหนดประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใน
มิติภายนอก การประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัดที่ 1 ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านอ้อน
และภารกิจหลักหน่วยงาน ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1.1ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ
หลัก/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน หรืองานประจาตามหน้าที่ตามปกติ (Function Based)
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายสาคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายใน
การดาเนินงานตามภารกิจพื้นที่ (Area Based)
ดั ง นั้ น ตัว ชี้ วั ด ที่ 1.2 ระดั บ ความส าเร็ จ ของร้ อ ยละเฉลี่ ย ถ่ ว งน้ าหนั ก ในการบรรลุ
เป้าหมาย ตามนโยบายสาคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)
จึงเห็นควรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านอ้อน พิจารณากาหนด
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1. มาตรการสาคัญ เร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจ ริต การบริหารงาน ที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อย
2. นาประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง
มาจัดทาคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านอ้อน ต่อไป

