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บทท่ี 1 



บทน ำ 
 

1.1 หลกักำรและเหตุผล  
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจรติคอร์รปัชัน่ประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการ

แสวงหา ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรอืจรยิธรรมด้วยการใช้อ านาจใน
ต าแหน่งหน้าทีไ่ปแทรกแซง การใชดุ้ลยพนิิจในกระบวนการตดัสนิใจของเจา้หน้าทีข่องรฐั จนท า
ใหเ้กดิการละทิ้งคุณธรรมในการปฏบิตัหิน้าทีส่าธารณะ ขาดความเป็นอสิระ ความเป็นกลาง และ
ความเป็นธรรม  จนสง่ผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของสว่นรวม และท าใหผ้ลประโยชน์หลกั
ขององคก์ร หน่วยงาน สถาบนัและสงัคมต้องสูญเสยีไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสยีไปอาจอยู่ใน
รปูของผลประโยชน์ทางการเงนิ คุณภาพการใหบ้รกิาร ความเป็นธรรมในสงัคม รวมถงึคุณค่าอื่น 
ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตัง้แต่ระดบัองคก์รจนถงึระดบัสงัคม อย่างไรกต็ามท่ามกลางผู้ทีจ่ง
ใจกระท าความผดิ ยงัพบผูก้ระท าความผดิโดยไม่เจตนาหรอืไม่มคีวามรูใ้นเรื่องดงักล่าวอกี เป็น
จ านวนมาก จนน าไปสูก่ารถูกกล่าวหารอ้งเรยีนเรื่องทุจรติหรอืถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์
ทบัซ้อน หรอืความขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม (Conflict of 
interest : COI) เป็นประเดน็ปัญหาทางการบรหิารภาครฐัในปัจจุบนัที่เป็นบ่อเกดิของปัญหาการ
ทุจรติประพฤตมิชิอบ ในระดบัที่รุนแรงขึ้น และยงัสะท้อนปัญหาการขาดหลกัธรรมาภบิาลและ
เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ อกีดว้ย  

 
เทศบาลต าบลท่าแลง ได้ด าเนินการวเิคราะห์ความเสีย่งเกี่ยวกบัการปฏบิตัิงานที่อาจ

เกดิผลประโยชน์ทบัซ้อน โดยวเิคราะหค์วามเสีย่งเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชน์
ทบั ซ้อน  การวเิคราะหค์วามเสีย่ง หมายถงึ กระบวนการวเิคราะหค์วามเสีย่งทีเ่ป็นระบบในการ
บรหิารปัจจยัและควบคุมกระบวนการปฏบิตัิงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความ
เสยีหายจาก การปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชน์ทบัซอ้น  

 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์  หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล  ไม่ว่าจะเป็น

นักการเมอืง ขา้ราชการ พนักงานบรษิทั หรอืผู้บรหิารซึ่งมอี านาจหน้าทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐั ปฏบิตัิ
หน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนัน้รบัผดิชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ง
การกระท านัน้อาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ทัง้เจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่
หลากหลายไม่จ ากดัอยู่ในรูปของตวัเงนิหรอืทรพัยส์นิเท่านัน้ แต่รวมถงึผลประโยชน์อื่นๆ ทีไ่ม่ใช่
ในรปูตวัเงนิหรอืทรพัยส์นิกไ็ด ้อาท ิการแต่งตัง้พรรคพวกเขา้ไปด ารงต าแหน่งในองคก์รต่างๆ  

ทัง้ในหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกิจ และบรษิัทจ ากดัหรอืการที่บุคคลผู้มอี านาจหน้าที่
ตดัสนิใจใหญ้าตพิีน้่องหรอืบรษิทัทีต่นมสีว่นไดส้ว่นเสยีไดร้บัสมัปทานหรอืผลประโยชน์ จาก 
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ทางราชการโดยมชิอบ สง่ผลใหบุ้คคลนัน้ขาดการตดัสนิใจทีเ่ทีย่งธรรม เนื่องจากยดึผลประโยชน์
สว่นตนเป็นหลกั ผลเสยี จงึเกดิขึน้กบัประเทศชาต ิการกระท าแบบนี้เป็นการกระท าทีผ่ดิทาง
จรยิธรรมและจรรยาบรรณ 



การวเิคราะหค์วามเสีย่งเกี่ยวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน จงึหมายถงึกระบวนการวเิคราะห์ 
ความเสีย่งทีเ่ป็นระบบในการบรหิารปัจจยัและควบคุมกระบวนการปฏบิตังิานเพื่อลดมูลเหตุของ
โอกาส ทีจ่ะท าใหเ้กดิความเสยีหายจากการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชน์ทบัซ้อน หรอืความ
ขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญั อนัเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิดกับการทุจริต  กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของ
ผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์สว่นรวม มากเท่าใด กย็ิง่มโีอกาสก่อใหเ้กดิหรอืน าไปสู่การ
ทุจรติมากเท่านัน้  

 
สำมำรถจ ำแนกควำมเส่ียงออกเป็น 4 ลกัษณะ ดงัน้ี  
1. ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพนัธกจิในภาพรวมทีเ่กดิจากเปลีย่นแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก
ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบตัิตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่
สอดคลอ้งกนัระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสรา้งองคก์ร ภาวการณ์แข่งขนั ทรพัยากร
และสภาพแวดลอ้ม อนัสง่ผลกระทบ ต่อวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายขององคก์ร  
2. ควำมเส่ียงด้ำนกำรด ำเนินงำน  (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน  โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่ องจาก
ระบบงานภายในขององคก์ร/กระบวนการเทคโนโลย ีหรอืนวตักรรมทีใ่ช/้บุคลากร/ความเพยีงพอ
ของขอ้มลู สง่ผลต่อประสทิธภิาพ ประสทิธผิลในการด าเนินโครงการ  
3. ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสีย่งเกี่ยวกบัการบรหิารงบประมาณ 
และการเงนิ เช่น การบรหิารการเงนิทีไ่ม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าใหข้าดประสทิธภิาพ และไม่ทนั
ต่อสถานการณ์  หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ  เช่นการประมาณ
การงบประมาณไม่เพยีงพอ และ ไม่สอดคลอ้งกบัขัน้ตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาด
การจดัหาขอ้มูล การวเิคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจดัท ารายงานเพื่อน ามาใช้ใน
การบรหิารงบประมาณ และการเงนิดงักล่าว  
4. ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง 
กบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆ โดยความเสีย่งที่อาจเกดิขึ้นเป็นความเสีย่ง เนื่องจากความ
ไม่ชดัเจน ความไม่ทนัสมยัหรอืความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบัต่างๆ 
รวมถงึการท านิตกิรรมสญัญา การร่างสญัญาทีไ่ม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  
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การวเิคราะห์ความเสีย่งเกี่ยวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนในครัง้นี้น าเอาความเสีย่งในด้าน
ต่างๆ มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) และตามบรบิทความเสีย่งดา้นผลประโยชน์ทบั
ซอ้นของเทศบาลต าบลท่าแลง การวเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนน้ี จะช่วยให้
เทศบาลต าบลท่าแลง ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถก าหนด



มาตรการส าคญัเร่งด่วน เชงิรุกในการป้องกนัการทุจรติ การบรหิารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้
และการแกไ้ขปัญหาการกระท าผดิวนิัยของเจา้หน้าทีร่ฐัทีเ่ป็นปัญหาส าคญัและพบบ่อย  

1.2 วตัถปุระสงค ์ 
1. เพื่อสร้าง สืบทอดวฒันธรรมสุจรติ และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบรหิารราชการให้เกิด 
ความคดิ 
     แยกแยะผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์สว่นรวม  
๒. เพือ่แสดงความมุ่งมัน่ในการบรหิารราชการโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล  
๓. เพือ่ตรวจสอบการบรหิารงานและการปฏบิตัริาชการของเจา้หน้าทีร่ฐั ไม่ใหเ้กดิการแสวงหา 
     ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  ให้ยึดมัน่ใน
คุณธรรม 
     จรยิธรรม เป็นแบบอย่างทีด่ยีนืหยดัท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และ 
     ตรวจสอบได ้ 
๔. เพือ่สรา้งความเชื่อมัน่ศรทัธาต่อการบรหิารราชการแผ่นดนิแก่ผูร้บับรกิาร ผูม้สีว่นไดส้่วนเสยี 
และ 
    ประชาชน 
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บทท่ี 2 
กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 
2.1 กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทบัซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest)  

การวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นผลประโยชน์ทบัซ้อน เป็นการวเิคราะหร์ะดบัโอกาสทีจ่ะเกดิ
ผลกระทบของความเสีย่งต่างๆ เพื่อประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ง และด าเนินการ
วเิคราะห ์และจดัล าดบัความเสีย่ง โดยก าหนดเกณฑก์ารประเมนิมาตรฐานทีจ่ะใชใ้นการประเมนิ



ความเสีย่ง ด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน ได้แก่ ระดบัโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง (Likelihood) และ
ความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดบัความเสีย่ง ทัง้นี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชงิคุณภาพ
เนื่องจากเป็นขอ้มลูเชงิพรรณา ทีไ่ม่สามารถระบุเป็นตวัเลข หรอืจานวนเงนิทีช่ดัเจนได ้ 

 

ระดบัควำมรนุแรงของผลกระทบของควำมเส่ียง  
ระดบั โอกำสท่ีจะเกิด ค ำอธิบำย 
5 สงูมาก    มโีอกาสเกดิขึน้เป็นประจ า  
4 สงู มโีอกาสเกดิขึน้บ่อยครัง้  
3 ปานกลาง มโีอกาสเกดิขึน้

บางครัง้  
 

2 น้อย มโีอกาสเกดิขึน้น้อย
ครัง้   

1 น้อยมาก มโีอกาสเกดิขึน้ยาก  
 

 

เกณฑ์ระดบัควำมรุนแรงของผลกระทบ  (Impact)  เชิงคุณภำพ ท่ีส่งผลกระทบ
ด้ำนกำรด ำเนินงำน (บุคลำกร)  

  

ระดบัควำมรนุแรงของผลกระทบของควำมเส่ียง  
ระดบั โอกำสท่ีจะเกิด ค ำอธิบำย 
5 สงูมาก    ถูกลงโทษทางวนิัยรา้ยแรง 

4 สงู ถูกลงโทษทางวนิัยอย่างไม่รา้ยแรง 

3 ปานกลาง สรา้งบรรยากาศในการท างานทีไ่ม่เหมาะสม 

2 น้อย สรา้งความไม่สะดวกต่อการปฏบิตังิานบ่อยครัง้  

1 น้อยมาก สรา้งความไม่สะดวกต่อการปฏบิตังิานนานๆ ครัง้ 
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ระดบัของความเสีย่ง (Degree of Risk) แสดงถงึระดบัความส าคญัในการบรหิารความเสีย่ง โดย
พจิารณา จากผลคูณของระดบัโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่ง (Likelihood) กบัระดบัความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 
ระดบั ดงันี้  

ระดบัของควำมเส่ียง  (Degree of Risk) 

ล ำดบั ระดบัควำมเส่ียง ช่วงคะแนน 

1 
ความเสีย่งระดบัสงูมาก (Extreme 
Risk : E)  

15-25 คะแนน 

2 ความเสีย่งระดบัสงู (High Risk : H)  9-14 คะแนน 

3 
ความเสีย่งระดบัปานกลาง 
(Moderate Risk : M)  

4-8 คะแนน 

4 ความเสีย่งระดบัต ่า (Low Risk : L)  1-3 คะแนน 



 

ในการวเิคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมกีารก าหนดแผนภูมคิวามเสีย่ง (Risk Profile) ที่ได้
จาก  การพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถ
ยอมรบัได ้(Risk Appetite Boundary) โดยที ่

ระดบัควำมเส่ียง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรนุแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
(Likelihood x Impact) 

ซึง่จดัแบ่งเป็น 4 ระดบั สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพืน้ทีเ่ป็น 4 สว่น  
(4 Quadrant) ใชเ้กณฑใ์นการ จดัแบ่ง ดงันี้ 

ระดบัควำมเส่ียง 
คะแนนระดบัควำม

เส่ียง 
มำตรกำรก ำหนด 

กำรแสดงสี
สญัลกัษณ์ 

ต ่า (Low)  1–3 คะแนน ยอมรบัความเสีย่ง  สเีขยีว ∆ 
ปานกลาง (Medium)  4–8 คะแนน ยอมรบัความเสีย่ง แต่มี

มาตรการควบคุมความเสีย่ง  
สเีหลอืง 

เสีย่งสงู (High)  9-14 คะแนน มมีาตรการลดความเสีย่ง  สสีม้ 
เสีย่งสงูมาก 
(Extreme)  

15-25 คะแนน มมีาตรการลด และประเมนิ
ซ ้าหรอืถ่ายโอนความเสีย่ง  

สแีดง 
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2.2 กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for 
Conflict of Interest)  

เมื่อพิจารณาโอกาส /ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์  (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจยัเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่าง
โอกาสที่จะเกดิความเสีย่ง และผลกระทบของความเสีย่งต่อกจิกรรม หรอืภารกจิของหน่วยงาน
ว่า ก่อให้เกิดระดบัของความเสี่ยงในระดบัใดในตารางความเสี่ยง  ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความ
เสีย่งใดเป็นความเสีย่งสงูสุดทีจ่ะตอ้งบรหิารจดัการก่อน  

 

เทศบาลต าบลท่าแลง จงึวเิคราะหค์วามเสีย่งทีเ่กีย่วกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นที่อาจเกดิ
การรอ้งเรยีน กล่าวโทษ และพบเป็นสาเหตุของการกระท าผดิวนิัยมากทีสุ่ดของเทศบาลต าบลท่า
แลง ในปีงบประมาณ 2564  ดงันี้ 

 

วิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 

 
ประเดน็ 

 
ปัจจยัเส่ียง 

 
วตัถปุระสงค ์

กำรประเมินควำมเส่ียงด้ำน
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

โอกาส ผล ระดบั ล าดบั



ควำมเส่ียง กระทบ ความ
เสีย่ง 

ความ
เสีย่ง 

การลงชื่อ เขา้ – ออก 
เวลาการปฏบิตัหิน้าที ่ 
 

การลงเวลามาท างานไม่ตรง
ตามความเป็นจรงิ  ละทิง้
หน้าทีร่าชการ ในเวลาท าการ 
 

เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งและ
ป้องกนัการเกดิผล
ประโยชน์ทบัซอ้น  
 

3 3 3 3 

การใชท้รพัยส์นิของทาง
ราชการเพื่อประโยชน์
ส่วนตน 

มกีารน าวสัดุอุปกรณ์ไปใชเ้พื่อ
ประโยชน์ส่วนตน 

ด าเนินการตามเกณฑ์
การประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครฐั ( ITA) 

3 3 3 3 

การใชร้ถของทาง
ราชการ  
 

ผูใ้ชร้ถราชการละเลย  
การปฏบิตัติามระเบยีบ  
สานักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523  
และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ   

เพื่อใหก้ารใชร้ถราชการ
เป็นไปตามระเบยีบที่
เกีย่วขอ้งและป้องกนัการ
เกดิผลประโยชน์ทบัซอ้น  
 

3 3 2 1 
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ตำรำงสรปุผลกำรประเมินควำมเส่ียง 

ล าดบั ส ี ความเสีย่ง ระดบัของความ
เสีย่ง 

1 สม้ การใชท้รพัยส์นิของทางราชการเพือ่ประโยชน์สว่นตน 9  (สงู) 
2 สม้ การใชร้ถของทางราชการ  9 (สงู) 
3 สม้ การลงชื่อ เขา้ – ออก เวลาปฏบิตัหิน้าที ่ 12 (สงู) 

 

กำรป้องกนัควำมเส่ียงผลประโยชน์ทบัซ้อน 
- ท างานตามหน้าทีอ่ย่างเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ 
- ท างานตามหน้าทีต่ามกรอบและมาตรฐานทางจรยิธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทบัซอ้นทีต่นเองมหีรอือาจจะมแีละจดัการอย่างมี ประสทิธภิาพ 
- ใหค้วามส าคญัอนัดบัตน้แก่ผลประโยชน์สาธารณะ 
- หลกีเลีย่งการตดัสนิใจหรอืการท าหน้าทีท่ีม่ผีลประโยชน์ทบัซอ้น 
- หลีกเลี่ยงการกระท า /กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จาก

 ขอ้มลูภายใน 
- หลกีเลีย่งการใชต้ าแหน่งหน้าทีห่รอืทรพัยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์สว่นตน 
- ป้องกนัขอ้ครหาว่าไดร้บัผลประโยชน์ทีไ่ม่สมควรจากการใชอ้ านาจหน้าที่ 
- ไม่ใชป้ระโยชน์จากต าแหน่งหรอืขอ้มลูภายในทีไ่ดข้ณะอยู่ในต าแหน่งขณะที่ไปหา

 ต าแหน่งงานใหม่ 



- ปลูกฝังจติส านึกขา้ราชการ และเจา้หน้าที ่
- ผลกัดนัใหบุ้คลากรไดม้ค่ีานยิม ไม่ปฏบิตัใินลกัษณะเสีย่งต่อผลประโยชน์ทบัซอ้น 
และใหม้คีวามเชื่อวา่ผลประโยชน์ทบัซอ้นดงักล่าว เป็นภยัตอ่ราชการ สว่นรวมต่อ
สงัคมและประเทศชาต ิ 
- การเปิดเผยเอกสารตามทีก่ฎหมายก าหนด  
- ปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ และยดึตามกฎหมายอย่างเคร่งครดั  
- สง่เสรมิดา้นจรยิธรรม ตามกฎศลีธรรม  
- ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเป็นตน้แบบทีด่ ี 
- ผูบ้รหิารตอ้งมคุีณธรรมไม่มองผลประโยชน์สว่นตน  
- ไม่ปกป้องผูก้ระท าผดิ  
- มกีลไกในการตรวจสอบ ทีใ่ชไ้ดจ้รงิ  
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บทท่ี 3 
คณะท ำงำนวิเครำะหค์วำมเส่ียง 

ด้ำนผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค ำสัง่เทศบำลต ำบลท่ำแลง 

ท่ี1196 / ๒๕๖4 

เร่ือง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรปฏิบติังำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์
ทบัซ้อน 

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

  เพือ่ใหก้ารด าเนินงานการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครฐั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Integrity and Transparency 
Assessment (ITA)  ในการตอบแบบส ารวจเชงิประจกัษ์ (Evidence – Based) ประเดน็ตวัชีว้ดัย่อย
ที ่ 10 การด าเนินการเพือ่ป้องกนัการทุจรติ “การประเมนิความเสีย่งการทุจรติประจ าปี” เป็นไป
ดว้ยความเรยีบรอ้ย มปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

  ในการนี้ เทศบาลต าบลท่าแลง  จงึแต่งตัง้คณะกรรมการวเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกบัการ
ปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชน์ทบัซอ้น และจดัท าแนวทางในการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อนเพือ่ป้องกนั
การทุจรติ ดงัต่อไปนี้ 

   1)      ปลดัเทศบาลต าบลท่าแลง              เป็น ประธานกรรมการ 

2)      หวัหน้าส านกัปลดั                    เป็น กรรมการ 

3)      ผูอ้ านวยการกองคลงั                 เป็น กรรมการ 

4)      ผูอ้ านวยการกองช่าง                 เป็น กรรมการ 

5)      ผูอ้ านวยการกองสวสัดกิารสงัคม        เป็น กรรมการ 

6)      นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน       เป็น กรรมการ 



7)  เจา้พนกังานธุรการ (สป.)  เป็น กรรมการ/เลขานุการ  
  มีหน้าที ่

1. ตรวจสอบการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที่ และวเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน
ทีอ่าจเกดิผลประโยชน์ทบัซอ้น 

2. ก าหนดมาตรการส าคญัเชิงรุกในการป้องกันการทุจรติ การบรหิารงานที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของ
เจา้หน้าทีร่ฐัทีเ่ป็นปัญหาส าคญัและพบบ่อย 

3. น าความเสีย่งเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน เพื่ออาจเกดิผลประโยชน์ทบัซ้อนมาก าหนดเป็น
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อถือปฏิบัติใน
ปีงบประมาณถดัไป พรอ้มรายงานผลการปฏบิตังิานใหผู้บ้รหิารทราบ 

    สัง่ ณ  วนัที ่ 30 เดอืน ธนัวาคม พ.ศ.2564 
 

 
 (นายพรชยั      ภู่ระหงษ์) 

                                                นายกเทศมนตรตี าบลท่าแลง 
 

 
 


