
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 

 

  ตามที่ คณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ได้
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  ในการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  เพ่ือน าผลไปวิเคราะห์หาแนวทาง มาตรการ ควบคุม/ลดความเสี่ยง เ พ่ือก าหนด
มาตรการป้องกันการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน  น ามาสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าเป็นคู่มือการพัฒนาและ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  จึงขอรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ซ่ึง
มีปัจจัยเสี่ยง  สรุปได้ดังนี้ 

การกระท าท่ีเข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) คือ การรับสินบน หรือ รับของขวัญหรือ 
ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

2.  การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ ที่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด 

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) 
หมายถึง การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภท
เดียวกับที่ตนเองเคยมีอ านาจควบคุม ก ากับ ดูแล 

4.  การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐต้ังบริษัท 
ด าเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโรง
การ โดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการ
พิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ Conflict of Interests 

5. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะใช้ 
ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer , s  
property for private advantage)  

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) 
8. ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ (Family Relation) หมายถึง การเอ้ือประโยชน์กันระหว่าง พ่อ กับ  

ลูก ระหว่างสามี กับ ภรรยา 
9. การใช้อิทธิพล (Influence) หมายถึง การใช้อิทธิพลเพ่ือผลประโยชน์บางอย่าง เช่น ฝากเด็กเข้า 

โรงเรียน ฝากคนเข้าท างาน 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ประเด็น
ผลประโยชน์ 

ทับซ้อน 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โอกาสเกิดการ
ทุจริต 
(1-๕) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(1-5) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

การจัดซ้ือจัดจ้างมีความเสี่ยงในการ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้อง
มีการติดต่อกับภาคเอกชนในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

5 5 -จัดท าและเผยแพร่
ปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
-การก าหนดราคากลางโดย
ผู้เชี่ยวชาญในรูป
คณะกรรมการ 
-ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใสวางตัวเป็นกลาง 
-มีขั้นตอนการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
คู่สัญญา 
-เข้มงวดในการตรวจรับ
พัสดุหรือการจ้าง 

การช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหา
ทางสังคม 

เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือบุคคลที่เป็นญาติหรือใกล้ชิด
สนิทสนมก่อน 

3 3 -จัดระบบตามคิว ก่อน-หลัง
เพ่ือลดปัญหาระบบอุปถัมภ์ 
- บังคับใช้กฎหมาย 
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
- มีคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองผู้สมควรได้รับ
การช่วยเหลือ 

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพ้ืนที่ในการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้ยเคยเป็นการ
ส่วนตัว 

3 3 -พิจารณาพ้ืนที่ท่ีประสบ
ปัญหาและมีความจ าเป็น
ล าดับแรก 

การพิจารณา
คัดเลือกเพ่ือรับ
รางวัลต่าง ๆ 

มีการเลือกบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือ
ได้รับผลประโยชน์จากบุคคลที่เลือก 

4 3 -พิจารณาตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด 

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า
ท างาน 

4 3 -มีการประกาศรับสมัคร
และด าเนินการคัดเลือก
อย่างโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ 
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ประเด็น
ผลประโยชน์ 

ทับซ้อน 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โอกาสเกิดการ
ทุจริต 
(1-๕) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(1-5) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ข้อเท็จจริง 
-การใช้รถ 
-การใช้คน 

การจัดสรรทรัพยากรน าไปใช้มากเกิน
ความจ าเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น 
น้ ามันมากเกินความจริง หรือจ านวน
คนที่มากเกินความจ าเป็น 

3 2 -มีการบันทึกการใช้ต่าง ๆ 
-มีการรายงานทุกครั้ง 
-สร้างจิตส านึก คุณธรรม 
จริยธรรม 
-ใช้งานตามความเป็นจริง 

การน าทรัพย์สิน
ของราชการมาใช้
ในเรื่องส่วนตัว 

การใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ รถ 
ไฟฟ้า ฯลฯ 

5 5 -มีการท าทะเบียนควบคุม
การใช้งานและการเบิกจ่าย
อย่างเคร่งครัด 
-สร้างจิตส านึกที่ดีให้กับ
บุคคลากร 

การลงชื่อ เข้า-
ออก เวลาการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง 5 3 -ผู้ดูแลสมุดเวลา ควบคุม
อย่างเคร่งครัด 
-มีสมุดขออนุญาตไปพ้ืนที่
อ่ืน 

 
 
ลงชื่อ..........ธันณิชา  ห่อไธสง...............ผู้วิเคราะห์ 
            (นางธัญณิชา  ห่อไธสง) 
               หัวหน้าส านักปลัด 
 
ลงชื่อ.........พรรณี  เนตวงษ์......ผู้วิเคราะห์ 
            (นางพรรณี  เนตวงษ์) 
      เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

 
ลงชื่อ...........นภาพร  หิรัญอร.........ผู้วิเคราะห์ 
             (นางนภาพร  หิรัญอร) 
      นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


