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บทที่ 1 
บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

  การมีผลประโยชน�ทับซ$อนถือเป'นการทุจริตคอร�รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป'นการแสวงหา
ประโยชน�ส.วนบุคคลโดยการละเมิดต.อกฎหมายหรือจริยธรรมด$วยการใช$อำนาจในตำแหน.งหน$าที่ไปแทรกแซง 
การใช$ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ$าหน$าที่ของรัฐ จนทำให$เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ 
หน$าที่สาธารณะ ขาดความเป'นอิสระ ความเป'นกลาง และความเป'นธรรม จนส.งผลกระทบต.อประโยชน�
สาธารณะของส.วนรวม และทำให$ผลประโยชน�หลักขององค�กร หน.วยงาน สถาบันและสังคมต$องสูญเสียไป  
โดยผลประโยชน�ที่สูญเสียไปอาจอยู.ในรูปของผลประโยชน�ทางการเงิน คุณภาพการให$บริการ ความเป'นธรรม
ในสังคม รวมถึงคุณค.าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต.ระดับองค�กรจนถึงระดับสังคม อย.างไรก็ตาม 
ท.ามกลางผู $ท ี ่จงใจกระทำผิด ยังพบผู $กระทำผิดโดยไม.มีเจตนาหรือไม.ม ีความรู $ในเร ื ่องดังกล.าวอีก 
เป'นจำนวนมาก จนนำไปสู.การถูกกล.าวหาร$องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน�ทับซ$อน
หรือความขัดแย$งกันระหว.างผลประโยชน�ส.วนตนและผลประโยชน�ส.วนรวม (Conflict of interest : COI)  
เป'นประเด็นปOญหาทางการบริหารภาครัฐในปOจจุบันที ่เป'นบ.อเกิดของปOญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท$อนปOญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป'นอุปสรรคต.อการพัฒนาประเทศ 
อีกด$วย 

  งานนิติการ ฝTายปกครอง สำนักปลัด ดำเนินการวิเคราะห�ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชน�ทับซ$อน โดยวิเคราะห�ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน�ทับซ$อน
ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission
) เป'นกรอบการวิเคราะห�ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน�ทับซ$อน 

  การวิเคราะห�ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห�ความเสี่ยงที่เป'นระบบในการบริหาร
ปOจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที ่จะทำให$เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน�ทับซ$อน 

  ผลประโยชน�ทับซ$อน หมายถึง สภาวการณ� หรือข$อเท็จจริงที่บุคคล ไม.ว.าจะเป'นนักการเมอืง 
ข$าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู$บริหารซึ่งมีอำนาจหน$าที่ เจ$าหน$าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน$าที่ในตำแหน.งหน$าท่ี 
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู. และส.งผลกระทบต.อประโยชน�ส.วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย.างรู$ตัว
หรือไม.รู$ตัว ท้ังเจตนาและไม.เจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม.จำกัดอยู.ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย�สินเท.านั้น 
แต.รวมถึงผลประโยชน�อื ่น ๆ ที ่ไม.ใช.ร ูปตัวเงินหรือทรัพย�สินก็ได$ อาทิ การแต.งตั ้งพรรคพวกเข$าไป 
ดำรงตำแหน.งในองค�กรต.าง ๆ ท้ังในหน.วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจำกัดหรือการท่ีบุคคลผู$มีอำนาจ
หน$าที่ตัดสอนใจให$ญาติพี่น$องหรือบริษัทที่ตนมีส.วนได$เสียได$รับสัมปทานหรือผลประโยชน�จากทางราชการ 
โดยมิชอบ ส.งผลให$บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน�ส.วนตนเป'นหลัก ผลเสียจึง
เกิดข้ึนกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป'นการกระทำท่ีผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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  การวิเคราะห�ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน�ทับซ$อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห� 
ความเสี่ยงที่เป'นระบบในการบริหารปOจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส 
ที่จะทำให$เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน�ทับซ$อน หรือความขัดแย$งระหว.าง
ผลประโยชน�ส.วนตนและผลประโยชน�ส.วนรวมเป'นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย.างใกล$ชิดกับการทุจริต 
กล.าวคือ ยิ่งมีสถานการณ�หรือสภาวการณ�ของการขัดกันของผลประโยชน�ส.วนตนและผลประโยชน�ส.วนรวม 
มากเท.าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก.อให$เกิดหรือนำไปสู.การทุจริตมากเท.านั้น 

  สามารถจำแนกความเส่ียงออกเป6น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
  1. ความเสี ่ยงด$านกลยุทธ� (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการบรรลุ
เปeาหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ�และเหตุการณ�ภายนอกที่ส.งผลต.อ 
กลยุทธ�ที่กำหนดไว$ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ�ไม.เหมาะสม รวมถึงความไม.สอดคล$องกันระหว.างนโยบาย
เปeาหมายกลยุทธ� โครงสร$างองค�กร ภาวะการแข.งขัน ทรัพยากรและสิ ่งแวดล$อม อันส.งผลกระทบต.อ
วัตถุประสงค�หรือเปeาหมายขององค�กร 
  2. ความเสี ่ยงด$านการดำเนินการ (Operation Risk : O) เกี ่ยวข$องกับประสิทธ ิภาพ 
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป'นความเสี่ยงเนื่องจากระบบภายในของ
องค�กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช$/บุคลากร/ความเพียงพอของข$อมูล ส.งผลต.อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 
  3. ความเสี่ยงด$านการเงิน (Financial Risk F) เป'นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช.น การบริหารการเงินท่ีไม.ถูกต$อง ไม.เหมาะสม ทำให$ขาดประสิทธิภาพ และไม.ทันต.อสถานการณ� 
หรือเป'นความเสี่ยงที่เกี ่ยวข$องกับการเงินขององค�กร เช.น การประมาณการงบประมาณไม.เพียงพอ และ 
ไม.สอดคล$องกับขั้นตอนการดำเนินการ เป'นต$น เนื่องจากขาดการจัดหาข$อมูล การวิเคราะห� การวางแผน  
การควบคุม และการจัดทำรายงานเพ่ือนำมาใช$ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล.าว 
  4. ความเสี่ยงด$านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : O) เกี่ยวข$อง
กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต.าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป'นความเสี่ยง เนื่องจากความไม.ชัดเจน  
ความไม.ทันสมัยหรือความไม.ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข$อบังคับต.าง ๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา 
การร.างสัญญาท่ีไม.ครอบคลุมการดำเนินงาน 

  การวิเคราะห�ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน�ทับซ$อนในครั้งนี้นำเอาความเสี่ยงในด$านต.าง ๆ 
มาดำเนินการวิเคราะห�ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the 
Tread way Commission) และตามบร ิบทความเส ี ่ยงด $านผลประโยชน�ท ับซ $อนของเทศบาลตำบล 
หนองปลาไหล การวิเคราะห�ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน�ทับซ$อนที่เกิดขึ้น สามารถกำหนดมาตรการสำคัญ
เร.งด.วนเชิงรุกในการปeองกันทุจริต การบริหารงานที่โปร.งใส ตรวจสอบได$ และการแก$ไขปOญหาการกระทำผิด
วินัยของเจ$าหน$าที่รัฐที่เป'นปOญหาสำคัญและพบบ.อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเปeาหมายตามนโยบายสำคัญเร.งด.วน 
หรือภารกิจท่ีได$รับมอบหมายเป'นพิเศษ (Agenda Based) อีกด$วย 
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1.2 วัตถุประสงค- 
  1. เพื่อสร$าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการให$เกิด
ความคิดแยกเยอะผลประโยชน�ส.วนตนกับผลประโยชน�ส.วนรวม 
  2. เพ่ือแสดงความมุ.งม่ันในการบริหารราชการโดยใช$หลักธรรมาภิบาล 
  3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ$าหน$าที่ร ัฐ ไม.ให$เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน�ส.วนตัวในตำแหน.งหน$าท่ีอันมิควรได$โดยชอบด$วยกฎหมาย ให$ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม 
เป'นแบบอย.างท่ีดียืนหยัดทำให$สิ่งท่ีถูกต$อง เป'นธรรม ถูกกฎหมาย โปร.งใส และตรวจสอบได$ 
  4. เพื่อสร$างความเชื่อมั่นศรัทธาต.อการบริหารราชการแผ.นดินแก.ผู$รับบริการ ผู$มีส.วนได$เสีย
และประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 

หลักการวิเคราะห-ความเส่ียงด*านผลประโยชน-ทับซ*อน 
2.1 การวิเคราะห-ความเส่ียงด*านผลประโยชน-ทับซ*อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
  การวิเคราะห�ความเสี่ยงด$านผลประโยชน�ทับซ$อน เป'นการวิเคราะห�ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงต.าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห�และ
จัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ�การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช$ในการประเมินความเสี่ยงด$านผลประโยชน�
ทับซ$อน ได$แก. ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likeihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ
ระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ กำหนดเกณฑ�ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป'นข$อมูลพรรณาท่ีไม.สามารถระบุเป'นตัวเลข หรือ
จำนวนเงินท่ีชัดเจนได$ 
 

เกณฑ-ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเป'นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ.อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 น$อย มีโอกาสเกิดข้ึนน$อยครั้ง 
1 น$อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

 

เกณฑ-ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (lmpact) เชิงคุณภาพ ที่สUงผลกระทบด*านการ
ดำเนินการ (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร$ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย.างไม.ร$ายแรง 
3 ปานกลาง สร$างบรรยากาศการทำงานท่ีไม.เหมาะสม 
2 น$อย สร$างความไม.สะดวกต.อการปฏิบัติงานบ.อยครั้ง 
1 น$อยมาก สร$างความไม.สะดวกต.อการปฏิบัติงานนาน ๆ 

ครั้ง 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต.ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ�ไว$ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 
ลำดับ ระดับความเส่ียง ชUวงคะแนน 

1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15 – 25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9 – 14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4 – 8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1 – 3  คะแนน 

 
  ในการวิเคราะห�ความเสี่ยงจะต$องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ีได$จากการ
พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได$ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี  
 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ-ตUาง ๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ-ตUาง ๆ  
                                (Likelihood X Impact) 

 ซึ่งจัดแบ.งเป'น 4 ระดับ สามารถแสดงเป'น Risk Profile แบ.งพื้นที่เป'น 4 ส.วน (4 Quadrant) ใช$
เกณฑ�ในการจัดแบ.ง ดังนี้ 

ระดับความเส่ียง ระดับความเส่ียง มาตรการกำหนด การแสดงสี
สัญลักษณ- 

ต่ำ (Low) 1 – 3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
ปานกลาง (Medium) 4 – 8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต.มีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9 – 14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส$ม 
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15 – 25 

คะแนน 
มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ 
หรือถ.ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

 
ตารางระดับความเส่ียง (Degree of Risk) 

    
                5 
                4 
                3 
                2 
                1 
           1               2                3                4               5 
                                       
                                     โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

5 10 15 20 25 
4 8 12 16 20 
3 6 9 12 15 
2 4 6 8 10 
1 2 3 4 5 
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บทที่ ๓ 

การประเมินความเส่ียงด*านผลประโยชน-ทับซ*อน 
เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประจำป]งบประมาณ 2563 

เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จึงได$นำความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน�ทับซ$อน  
โดยการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงตามประเด็น ดังนี้ 

ตารางการประเมินความเส่ียงด*านผลประโยชน-ทับซ*อน 

ประเด็นความเส่ียง ป̀จจัยเส่ียง 
การประเมินความเส่ียง

ด*านผลประโยชน-ทับซ*อน 

ระดับความเส่ียง 

1. ด$านการใช$และรักษา
รถยนต�ของราชการ 

มีการขออนุญาตใช$รถยนต�ของราชการ การใช$นอก
เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล 

1 

มีการจัดทำสมุดบันทึกการใช$รถยนต�ของราชการ 2 

มีการจัดทำสมุดแสดงรายการซ.อมบำรุงรถยนต� 2 

มีการจัดทำทะเบียนคุมการจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 2 

2. การควบคุมพัสดุ
สำนักงาน 

มีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุโดยแยกเป'นชนิด 2 

มีการลงทะเบียนเม่ือมีการรับพัสดุเข$าทะเบียนคุม 1 

มีการเก็บพัสดุเป'นระเบียบเรียบร$อย ปลอดภัย และ
ครบถ$วนถูกต$องตามทะเบียนคุม 

2 

มีคำสั่งมอบหมายผู$รับผิดชอบด$านการควบคุมพัสดุ 2 

การเบิกพัสดุมีการลงชื่อผู$จ.ายและผู$เบิกในใบพัสดุ
ครบถ$วนถูกต$อง โดยได$รับความเห็นชอบจาก
หัวหน$าส.วนราชการ และได$รับอนุมัติจาก
ปลัดเทศบาล 

3 

 มีการเก็บใบเบิกพัสดุไว$เป'นหลักฐาน 1 
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สรุปภาพรวมผลการประเมินความเส่ียงด*านผลประโยชน-ทับซ*อน 
  สรุปผลการประเมินความเสี่ยงด$านผลประโยชน�ทับซ$อนของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล 
มี 2 ประเด็นความเสี่ยง คือ ด$านการใช$และรักษารถยนต�ของราชการ และด$านการควคุมพัสดุของสำนักงาน 
ผลปรากฏว.าท้ังสองประเด็นอยู.ในระดับความเสี่ยงต่ำ ซ่ึงสามารถยอมรับความเสี่ยงได$ ดังนี้ 

  1. ด*านการใช*และรักษารถยนต-ของราชการ อยู.ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห�พบ
กองช.างมีปOจจัยความเสี่ยงในการจัดทำสมุดแสดงรายการซ.อมบำรุงรถยนต�ไม.ครบถ$วนทุกคัน  

2. ด*านการควบคุมพัสดุในสำนักงาน อยู.ในระดับความเสี่ยงต่ำ จากการวิเคราะห�พบสาเหตุ
ท่ีมีความเสี่ยง ดังนี้ 
   2.1 ป̀จจัยความเส่ียงด*านการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุสำนักงาน โดยแยกเป6นชนิด 
    - สำนักปลัดเทศบาล พบว.ามีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุแต.ไม.แยกชนิดของ
พัสดุ 
   2.2 มีการลงทะเบียนเม่ือมีการรับพัสดุเข*าทะเบียนคุม  
    - ไม.พบข$อมูลความเสี่ยง 
   2.3 ป`จจัยเสี่ยงด*านการเก็บพัสดุเป6นระเบียบ เรียบร*อย ปลอดภัย และครบถ*วน
ถูกต*องตามทะเบียนคุม 
    - กองสวัสดิการสังคม พบว.าพัสดุเก็บเป'นระเบียบเรียบร$อย ปลอดภัย  
แต.ไม.ถูกต$องตามทะเบียนคุม 
   2.4 ป`จจัยเสี่ยงด*านการทำคำสั่งมอบหมายผู*รับผิดชอบด*านการควบคุมพัสดุ
สำนักงาน 
    - กองช.าง พบว.ามีการมอบหมายผู$รับผิดชอบด$วยวาจา โดยไม.มีเอกสารเป'น
ลายลักษณ�อักษร 
   2.5 ป`จจัยความเสี ่ยงด*านการเบิกจUายและผู *เบิกในใบพัสดุครบถ*วนถูกต*อง  
โดยได*รับความเห็นชอบจากหัวหน*าสUวนราชการ และได*รับอนุมัติจากปลัดเทศบาล 
    - สำนักปลัดเทศบาล พบว.าการเบิกพัสดุสำนักงานมีการลงชื่อผู$จ.ายและ 
ผู$รับครบถ$วน แต.ไม.ได$เสนอขอความเห็นชอบจากหัวหน$าส.วนราชการ และไม.ผ.านการอนุมัติจากปลัดเทศบาล 
    -  กองคล ัง พบว .าการเบ ิกพ ัสด ุสำน ักงานม ีการลงช ื ่ อผ ู $ จ . ายและ 
ผู$รับครบถ$วน แต.ไม.ได$เสนอขอความเห็นชอบจากหัวหน$าส.วนราชการ และไม.ผ.านการอนุมัติจากปลัดเทศบาล 
    -  กองช .าง พบว .าการเบ ิกพ ัสด ุสำน ักงานม ีการลงช ื ่ อผ ู $ จ . ายและ 
ผู$รับครบถ$วน แต.ไม.ได$เสนอขอความเห็นชอบจากหัวหน$าส.วนราชการ และไม.ผ.านการอนุมัติจากปลัดเทศบาล 
   2.6 ป̀จจัยความเส่ียงด*านการเก็บใบเบิกวัสดุไว*เป6นหลักฐาน 
    - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล$อม พบว.ามีการจัดเก็บใบเบิกวัสดุบางครั้งท่ีมี
การเบิกจ.าย 
     
 



บทที่ ๔ 
แผนการดำเนนิงานจัดการความเสี่ยงด�านผลประโยชน�ทับซ�อน ป"งบประมาณ 256๓ 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง มาตรการในการแก�ไข ผู�รับผิดชอบ / 
กำหนดเวลาแล�วเสร็จ 

1. ด�านการใช�และ
รักษารถยนต�ของ
ราชการ 

 
 

การขอนุญาตใช�รถยนต�ของ
ราชการ  

มีการนำรถยนต�ของราชการไปใช� 
นอกเขตเทศบาลตำบลหนองปลา
ไหล โดยไม%เขียนใบขอนุญาตการใช�
รถยนต�ให�ถูกต�องตามระเบียบของ
ราชการ  

ประช ุมในแต%ละกอง เพื ่อกำชับ
พนักงานเทศบาลที่มีความประสงค�
จะใช�รถยนต�ไปราชการ ให�เขียนใบ
ขออนุญาตใช�รถยนต�ให�ถูกต�องก%อน
นำรถยนต�ออกใช�งาน 

ทุกส%วนราชการ 
กำหนดเวลาแล�วเสร็จภายใน 
วันที่ 30 กันยายน 2563 

การจัดทำสมุดแสดงรายการซ%อม
บำรุงรถยนต� 

มีการจัดทำสมุดแสดงรายการซ%อม
บำรุงรถยนต�แต%ไม%ครบถ�วนทุกคัน 

ประช ุมในแต%ละกอง เพื ่อกำชับ
พน ักงานเทศบาลท ี ่  ให � แสดง
รายการซ % อมบำร ุ ง รถยนต � ให�
ครบถ�วนทุกคัน 

ทุกส%วนราชการ 
กำหนดเวลาแล�วเสร็จภายใน 
วันที่ 30 กันยายน 2563 

2. การควบคุม
พัสดุสำนักงาน 

การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ มีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุไม%แยก
เป 6 นชน ิ ด  และม ี เ จ � าหน � าท ี ่ ที่
ร ับผ ิดชอบหลายคนทำให � การ
ควบคุมพัสดุทำให�ขาดความเป6น
ระบบระเบียบ 

แจ�งเจ�าหน�าที่ที ่รับผิดชอบในการ
จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ให�จัดทำ
ทะเบียนคุมพัสดุโดยให�แยกเป6น
ชน ิด เพ ื ่ อความสะดวกในการ
ตรวจสอบย�อนหลัง 

ทุกส%วนราชการ 
กำหนดเวลาแล�วเสร็จภายใน 
วันที่ 30 กันยายน 2563 

การเก็บรักษาพัสดุ มีการเก็บพัสดุไม%ตรงตามทะเบียน
คุม และกรณีที่มีการเบิกพัสดุไปใช�
งาน เมื่อเก็บไม%ได�มีการแจ�งหน�าที่ที่
รับผิดชอบให�เก็บรักษาให�เป6นไป
ตามระเบียบของราชการ 

แจ�งเจ�าหน�าที่ที ่รับผิดชอบในการ
จัดทำทะเบียนคุมพัสดุให�ถูกต�อง
ครบถ�วน 

ทุกส%วนราชการ 
กำหนดเวลาแล�วเสร็จภายใน 
วันที่ 30 กันยายน 2563 

การมอบหมายเจ�าหน�าที่ควบคุม
พัสดุ 

มีการมอบหมายเจ�าหน�าที่
ผู�รับผิดชอบด�วยวาจา 

มอบหมายหน�าที่แก%เจ�าหน�าที่ให�ทำ
เป6นลายลักษณ�อักษรให�ชัดเจนทุก
ครั้ง 

ทุกส%วนราชการ 
กำหนดเวลาแล�วเสร็จภายใน 
วันที่ 30 กันยายน 2563 

 (ต1อ) 



 
-๙- 

แผนการดำเนนิงานจัดการความเสี่ยงตามรายงานประเมินความเสี่ยงด�านผลประโยชน�ทับซ�อน ป"งบประมาณ 256๓ 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง มาตรการในการแก�ไข ผู�รับผิดชอบ / 
กำหนดเวลาแล�วเสร็จ 

2 .  กา รคว บ คุม
พัสดุสำนักงาน 

 

การเบิกจ%ายพัสดุ การเบิกพัสดุมีการลงชื่อผู�จ%ายและ
ผู�รับครบถ�วน แต%ไม%ได�มีการเสนอ
ความเห็นต%อหัวหน�าส%วนราชการ 
แ ล ะ ไ ม % ผ % า น ก า ร อ น ุ ม ั ต ิ จ า ก
ปลัดเทศบาล รวมถึงการนำพัสดุไป
ใช�โดยไม%เขียนใบเบิกพัสดุ 

ประช ุมพน ักงานเทศบาล แจ� ง
เจ�าหน�าที ่ที ่เกี ่ยวข�องกับการเบิก
พัสดุ ให�เสนอความเห็นต%อหัวหน�า
ส%วนราชการ และต�องได�รับอนุมัติ
จากปลัดเทศบาลทุกครั ้งก%อนนำ
พัสดุไปใช�งาน 

ทุกส%วนราชการ 
กำหนดเวลาแล�วเสร็จภายใน 
วันที่ 30 กันยายน 2563 

การเก็บรักษาใบเบิกพัสดุ มีการจัดเก็บใบเบิกพัสดุไม%ครบถ�วน
ตามจำนวนที่เบิกจริง 

ทำบันทึกแจ�งให�ทุกกองจัดเก็บใบ
เบิกพัสดุทุกครั ้งที่มีการเบิก เพื่อ
ความสะดวกในการตรวจสอบใน
ภายหลัง 

ทุกส%วนราชการ 
กำหนดเวลาแล�วเสร็จภายใน 
วันที่ 30 กันยายน 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ปก36.pdf (p.1)
	PDF 036 ฉบับเต็ม.pdf (p.2-13)
	O36 รายงานผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf (p.1-10)
	O36 หน้า 8.pdf (p.11-12)




