
ตารางการวเิคราะห์ความเส่ียงในการปฏิบติังานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํคอหงษ ์ อาํเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา 

ประเด็น ความเส่ียงในการปฏิบติังานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น มาตรการป้องกันความเส่ียง ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

การจดัซ้ือจดัจา้ง กระบวนการ จดัซ้ือจดัจา้งไม่ เป็นไปตามระเบียบ 1. ควบคุม กาํกบั ดูแลให ้ขา้ราชการ และบุคลากร ใหป้ฏิบติั ตามหลกัเกณฑ ์และระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้ง 

    อยา่งเคร่งครัด  

2. ควบคุม กาํกบั ดูแลใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบดา้นการจดัซ้ือ จดัจา้งจดัทาํ   รายงานสรุปการจดัซ้ือจดัจา้ง  

   รายไตรมาสและ เสนอใหห้วัหนา้ส่วนราชการ  รับทราบทุกคร้ัง  

3. ควบคุม กาํกบั ดูแลใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นพสัดุและ บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั การจดัซ้ือจดัจา้ง   

    รับรองถึงความไม่ เก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัผูเ้สนองานในการจดัซ้ือจดัจา้ง  

4. ควบคุม กาํกบั ดูแลใหข้า้ราชการและบุคลากร ใหป้ฏิบติั ตาม พ.ร.บ. การจดัซ้ือจดัจา้ง อยา่งเคร่งครัด   

   และเขม้งวดในการตรวจรับพสัดุ หรือ การจา้ง 

การจดัซ้ือจดัจา้ง การเอ้ือประโยชน ์ต่อพวกพอ้งในการ จดัซ้ือจดัจา้ง 1. ควบคุม กาํกบั ดูแลใหข้า้ราชการ และบุคลากร ปฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัความโปร่งใสการเสริมสร้าง    

    คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหข้า้ราชการถือ ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  

2. ควบคุม กาํกบั ดูแลการประกาศหลกัเกณฑก์ารปฏิบติั เก่ียวกบัขอ้ร้องเรียน การละเวน้ การปฏิบติัหนา้ท่ี  

    และการ ประพฤติมิชอบกระทรวงพาณิชย ์เพ่ือใหย้ึดถือปฏิบติั 

3. ควบคุม กาํกบั ดูแลใหข้า้ราชการ และบุคลากรปฏิบติัตามคู่มือผลประโยชนท์บัซอ้น  

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย  ทั้ง จากหน่วยงานราชการและภาคประชาชน ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วม  

    ใน การด่าเนินการป้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหค้รอบคลุม และทัว่ถึงมากยิ่งข้ึน   

    เพ่ือร่วมสร้างแนวทางและ มาตรการในดาํเนินการสร้าง จิตส่านึกใหข้า้ราชการรังเกียจการทุจริตทุก 

   รูปแบบ 

การเบิกจ่ายงบ 

ประมาณ 

การเบิกจ่ายงบ ประมาณท่ีไม่ถกูตอ้ง ตามระเบียบ 1. ควบคุม กาํกบั ดูแลใหข้า้ราชการ และบุคลากรตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน อยา่งเคร่งครัด 

2. ควบคุม กาํกบั ดูแลขา้ราชการ และบุคลากร ใหป้ฏิบติัตามประกาศหลกัเกณฑก์ารปฏิบติั เก่ียวกบัขอ้  

    ร้องเรียน การละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีและการ ประพฤติมิชอบ อยา่งเคร่งครัด 

การนาํทรัพยสิ์น 

ของราชการมาใช ้

ในเร่ืองส่วนตวั 

เช่น การใชอุ้ปกรณ์ สาํนกังานต่างๆ   รถ   ไฟฟ้า ฯลฯ 1. มีการทาํทะเบียนควบคุมการใช ้งานและการเบิกจ่ายอยา่งเคร่งครัด 

2. สร้างจิตสาํนึกท่ีดีใหก้บับุคคลากร 



 

 

ประเดน็ 

ผลประโยชนท์บั 

ซอ้น 

มีการทบัซอ้นอยา่งไร โอกาส เกิด

การ ทุจริต 

(1 – 5) 

ระดบัของ 

ผลกระทบ 

(1 – 5) 

มาตรการป้องกนัความ

เส่ียง ผลประโยชนท์บั

ซอ้น 

การปฏิบติัหนา้ท่ี 

โดยมิชอบของ 

เจา้หนา้ท่ี 

เจา้หนา้ท่ีไม่ไดน้าํเงินท่ี ลูกหน้ี

กองทุนต่างๆ ฝากมา ชาํระใหก้บั

การเงิน แต่กลบั นาํเงินไปใชส่้วนตวั 

  -ประชาสัมพนัธ์ให้

ลูกหน้ีกองทุน ต่างๆ 

มาช าระเงินดว้ยตวัเอง 

และ รับใบเสร็จทุกคร้ัง 

การลงช่ือ เขา้ – 

ออก เวลาการ 

ปฏิบติัหนา้ที 

การลงเวลาไม่ตรงตามความ เป็นจริง   -ใชร้ะบบสแกน

ลายน้ิวมือ -มีสมุดขอ

อนุญาตไปพื้นท่ีอ่ืน 

การลงพื้นท่ี 

ตรวจสอบ 

ขอ้เทจ็จริง 

(Case) -การใช้

รถ -การใชค้น 

การใชจ้ดัสรรทรัพยากร นาํไปใชม้าก

เกินความ จาํเป็น ในแต่ละภารกิจ เช่น 

น ามนัมากเกินความจริง หรือจาํนวน

คนท่ีมากเกิน ความจาํเป็น 

  -มีการบนัทึกการใช้

ต่างๆ -มีการรายงานทุก

คร้ัง -สร้างจิตส านึก 

คุณธรรม จริยธรรม -ใช้

งานตามความเป็นจริง 

การเบิกจ่ายเงิ น 

สงเคราะห์ 

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบจ่ายเงิน ให้ไมต่รงตาม

กลุม่เป้าหมาย แตจ่ดัหาบคุคลท่ีเป็นญาต ิ

คนสนิท ท่ีมีความสมัพนัธ์ ใกล้ชิดกนัมารับ

เงิน 

  แตง่ตัง้คณะกรรมการสรร

หา ก่อน ท าการมอบ 

เพ่ือให้ตรงตาม 

กลุม่เป้าหมาย 

การจดัประชมุ ด ู

งาน สมัมนา ตา่งๆ 

ผู้ รับผิดชอบโครงการม ีสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบั

เจ้าของ กิจการ หรือ ผู้มีสว่น เก่ียวข้องกบั

สถานท่ี 

  -สถานท่ี มีความเหมาะสม

กบั งบประมาณ -วิทยากร

มีความรู้ความเหมาะสม 



กบังานหรือโครงการนัน้ๆ 

การออกใบอนญุาต 

หรือการรับรอง 

สทิธ์ิ 

หวัหน้าหนว่ยงาน เจ้าหน้าท่ี มีญาติหรือคน

รู้จกัท่ีมายื่น ขอใบรับรอง หรือใบอนญุาต 

นัน้ๆ 

  -ผู้ปฏิบตัิต้องท าตามกฎ

ระเบียน โดยมีความเป็น

กลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวเิคราะห์ความเสีย่ง 

ประเด็น 

ผลประโยชน์ทับ 

ซ้อน 

ความเสี่ยงในการปฏิบตัิงานที่อาจเกดิ

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

การจดัซือ้จดัจ้าง กระบวนการ จดัซือ้จดัจ้างไม ่เป็นไปตาม

ระเบียบ 

1.ควบคมุ กา่กบั ดแูลให้ ข้าราชการ และบคุลากร ให้ปฏิบตัิ 

ตามหลกัเกณฑ์และแนวทาง การจดัซือ้จดัจ้าง โดยวิธีพิเศษ 

อยา่งเคร่งครัด 2.ควบคมุ กา่กบั ดแูลให้เจ้าหน้าท่ี

ผู้ รับผิดชอบด้านการจดัซือ้ จดัจ้างจดัทา่รายงานสรุปการ

จดัซือ้จดัจ้างรายไตรมาสและ เสนอให้หวัหน้าสว่นราชการ

รับทราบทกุครัง้ 3.ควบคมุ กา่กบั ดแูลให้เจ้าหน้าท่ี

ผู้ปฏิบตัิงานด้านพสัดแุละ บคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัซือ้

จดัจ้าง รับรองถึงความไม ่เก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัผู้ เสนองานใน

การจดัซือ้จดัจ้าง 4.ควบคมุ กา่กบั ดแูลให้ข้าราชการและ

บคุลากร ให้ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. การจดัซือ้จดัจ้าง อยา่งเคร่ง

คดั -เข้มงวดในการตรวจรับพสัด ุหรือ การจ้าง 

การชว่ยเหลอืผู้ 

ประสบปัญหาทาง 

สงัคม 

เจ้าหน้าท่ีอาจจะพิจารณาให้ ความ

ช่วยเหลอืบคุคลท่ีเป็น ญาติ หรือใกล้ชิด 

สนิทสนม ก่อน 

-จดัระบบตามควิ ก่อน – หลงั เพ่ือ ลดปัญหาระบบอปุถมัภ์ 

-บงัคบัใช้กฎหมาย ระเบียบอยา่ง เคร่งครัด 

การจดัโครงการ/ 

กิจกรรม 

มีการเลอืกพืน้ท่ีในการจดั โครงการ/ 

กิจกรรมท่ี เจ้าหน้าท่ีคุ้นเคยเป็นการ 

สว่นตวั 

-พิจารณาพืน้ท่ีท่ีประสบปัญหาและ มีความจ าเป็นเป็นล 

าดบัแรก 

การพิจารณา 

คดัเลอืกเพ่ือรับ 

รางวลัตา่งๆ 

อาจจะมีการเลอืกบคุคลท่ีม ีความสมัพนัธ์

หรือได้รับ ผลประโยชน์จากบคุคลท่ี เลอืก 

-พิจารณาตรวจสอบอยา่งเข้มงวด 

การบริหารงาน 

บคุคล 

◌ีการรับบคุคลท่ีเป็นเครือ ญาตหิรือบคุคล

ท่ีตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้า ท างาน 

-มีการประกาศรับสมคัรรและ ด าเนินการคดัเลอืกอยา่ง

โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

การรับของขวญั เจ้าหน้าท่ีใช้หน้าท่ี รับผิดชอบชว่ยเหลอื -มีการจดัท าประกาศเก่ียวกบั มาตรการการรับของขวญั -มี



ผู้ รับบริการให้มีการ ด าเนินการนัน้ๆ ได้

สะดวก 

การจดัการภายใน สนง.โดยการ จดัท ารายงานเสนอ

ผู้บงัคบับญัชา ทราบ 

การน าทรัพย์สนิ 

ของราชการมาใช้ 

ในเร่ืองสว่นตวั 

เช่น การใช้อปุกรณ์ ส านกังานตา่งๆ รถ 

ไฟฟ้า ฯลฯ 

-มีการท าทะเบียนควบคมุการใช้ งานและการเบิกจา่ยอยา่ง

เคร่งครัด -สร้างจิตส านกึท่ีดใีห้กบับคุคลากร 

 

 

ประเด็น 

ผลประโยชน์ทบั 

ซ้อน 

มีการทบัซ้อนอยา่งไร โอกาส เกิด

การ ทจุริต 
(1 – 5) 

ระดบัของ 

ผลกระทบ 
(1 – 5) 

มาตรการป้องกนัความ

เสีย่ง ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

การปฏิบตัิหน้าท่ี 

โดยมิชอบของ 

เจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ีไมไ่ด้น าเงินท่ี ลกูหนีก้องทนุ

ตา่งๆ ฝากมา ช าระให้กบัการเงิน แตก่ลบั 

น าเงินไปใช้สว่นตวั 

  -ประชาสมัพนัธ์ให้ลกูหนี ้

กองทนุ ตา่งๆ มาช าระเงิน

ด้วยตวัเอง และ รับใบเสร็จ

ทกุครัง้ 

การลงช่ือ เข้า – 

ออก เวลาการ 

ปฏิบตัิหน้าที 

การลงเวลาไมต่รงตามความ เป็นจริง   -ใช้ระบบสแกนลายนิว้มือ -

มีสมดุขออนญุาตไปพืน้ท่ี

อ่ืน 

การลงพืน้ท่ี 

ตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริง (Case) 

-การใช้รถ -การใช้

คน 

การใช้จดัสรรทรัพยากร น าไปใช้มากเกิน

ความ จ าเป็น ในแตล่ะภารกิจ เช่น น ามนั

มากเกินความจริง หรือจ านวนคนท่ีมาก

เกิน ความจ าเป็น 

  -มีการบนัทกึการใช้ตา่งๆ -

มีการรายงานทกุครัง้ -สร้าง

จิตส านกึ คณุธรรม 

จริยธรรม -ใช้งานตาม

ความเป็นจริง 

การเบิกจ่ายเงิ น 

สงเคราะห์ 

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบจ่ายเงิน ให้ไมต่รงตาม

กลุม่เป้าหมาย แตจ่ดัหาบคุคลท่ีเป็นญาต ิ

คนสนิท ท่ีมีความสมัพนัธ์ ใกล้ชิดกนัมารับ

เงิน 

  แตง่ตัง้คณะกรรมการสรร

หา ก่อน ท าการมอบ 

เพ่ือให้ตรงตาม 

กลุม่เป้าหมาย 



การจดัประชมุ ด ู

งาน สมัมนา ตา่งๆ 

ผู้ รับผิดชอบโครงการม ีสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกบั

เจ้าของ กิจการ หรือ ผู้มีสว่น เก่ียวข้องกบั

สถานท่ี 

  -สถานท่ี มีความเหมาะสม

กบั งบประมาณ -วิทยากร

มีความรู้ความเหมาะสม 

กบังานหรือโครงการนัน้ๆ 

การออกใบอนญุาต 

หรือการรับรอง 

สทิธ์ิ 

หวัหน้าหนว่ยงาน เจ้าหน้าท่ี มีญาติหรือคน

รู้จกัท่ีมายื่น ขอใบรับรอง หรือใบอนญุาต 

นัน้ๆ 

  -ผู้ปฏิบตัิต้องท าตามกฎ

ระเบียน โดยมีความเป็น

กลาง 

 

 


