สำนักงำนจังหวัดมุกดำหำร
กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล

รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนจังหวัดมุกดำหำร ประจำปี 2561
ที่
1

2

กระบวนงำน/กิจกรรม
วิธีกำรคัดเลือก
ผลกำรวิเครำะห์
ที่คัดเลือก
กองทุนสงเคราะห์
ประชุมวิเคราะห์ 1) กลุ่มเกษตรกรนาเงินกู้ไปใช้ไม่ตรงกับ
เกษตรกร
วัตถุประสงค์ ในการขอกู้
2) คณะกรรมการนาเงินกูท้ ี่ได้รับไปใช้กับ
กรรมการหรือสมาชิกไม่กี่ราย
3) กลุ่มเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ
กลุ่ม

มำตรกำร กลไก ในกำรป้องกัน

1) จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ แจ้งหลักเกณฑ์
เงื่อนไขการพิจารณาเงินกู้
2) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของกลุ่มเกษตรกรจานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1
หลักจากรับเงินกู้ไป 1 เดือน ครั้งที่ 2 ภายใน 3-6 เดือนหลังจาก
การตรวจครั้งที่ 1
3) กลุ่มเกษตรกรจะต้องจัดทาแผนธุรกิจและมีการสารวจสมาชิกที่
จะเข้าร่วมโครงการ
4) นาจานวนสมาชิกทีม่ ีส่วนร่วมในการดาเนินธุรกิจมาเป็นเกณฑ์ร่วม
ในการพิจารณาเงินกู้
5) เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้สอบบัญชี แนะนาให้กลุม่
เกษตรกรแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ให้ตรงกับการดาเนินงานของกลุม่ ฯ
และให้กากับให้ปฏิบัติตามระเบียบเคร่งครัด
1) กระบวนการจัดซื้อ ประชุมวิเคราะห์ 1) เอื้อประโยชน์ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างที่เป็น
1) ควบคุม กากับ ดูแลข้าราชการที่มหี น้าที่รบั ผิดชอบ และผู้ที่
จัด
ญาติ เพื่อนบุคคลรูจ้ ัก โดยไม่มีการแข่งขัน เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบฯ กฎหมาย โดยเคร่งครัด
จ้าง
2) มีการยืดหยุ่น หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขาย 2) ควบคุม กาชับ คณะกรรมการตรวจรับให้มกี ารตรวจรับจริง และ
2) การใช้อานาจหน้าที่
/ผู้รบั จ้าง ในการส่งมอบ ตรวจรับ และเรียก ตรวจสอบให้ถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไข สัญญา มีการตรวจสอบ
เรียกรับผลประโยชน์
รับเงินจากประโยชน์ดังกล่าว
ควบคุมอย่างสม่าเสมอ โดยหน่วยงานตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบ
3) การเอือ้ ประโยชน์ให้
3) มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อให้วิธีการ
3) เปิดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์ของทาง
พวกพ้อง
จัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลง
ราชการเป็นหลัก
4) การนาทรัพย์สินของ
4) การเลือกซื้อร้านที่ตนสนิทหรือเป็นญาติ 4) ควบคุม กากับ ดูแลข้าราชการให้ปฏิบัติตามคูม่ ือการพัฒนาและ
ราชการมาใช้ในเรื่อง
หรือร้านค้าที่ตนเองคุยหรือต่อรองได้ง่าย
ส่งเสริมการปฏิบัตงิ านเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน ของกรมการ
ส่วนตัว
ปกครอง
5) แต่งตั้งคณะทางาน พิจารณา ตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข

หมำยเหตุ
- สานักงาน
เกษตร
จังหวัด
มุกดาหาร
- สานักงาน
เกษตร
และสหกรณ์
จังหวัด
มุกดาหาร

-ส่วนราชการใน
สังกัด
ส่วนภูมิภาค ทุก
ส่วน
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และเป็นประโยชน์กับราชการเป็นหลัก
6) มีการเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
7) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยให้มีการเสนอราคา
มากกว่า 1ราย เปรียบเทียบราคา คุณสมบัติ คุณภาพ ให้ทาง
ราชการได้รบั ประโยชน์
8) เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ
การจัดสรรเงินอุดหนุน ประชุมวิเคราะห์ 1) การขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด 1) ให้เจ้าคณะอาเภอเป็นผู้พจิ ารณาเสนอขอรับเงินอุดหนุนฯ ให้แก่
บูรณปฏิสังขรณ์วัด
ที่เจ้าคณะอาเภอแต่ละอาเภอส่งมาขอเงิน วัดในอาเภอนั้นๆ
อุดหนุนไม่เหมือนกัน เช่น วัด ก. ขอสร้าง 2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนในระดับจังหวัด
วิหาร วัด ข. ขอสร้างกุฏิ วัด ค. ขอสร้าง
3) คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความจาเป็นในการก่อสร้าง
ศาลา
บูรณปฏิสังขรณ์วัด เพื่อป้องกันวัดที่เคยได้รับแล้ว
2) การพิจารณาจัดสรรแต่ละประเภทให้ไม่ 4) แต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน และให้
เท่ากัน
รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน พร้อมภาพถ่ายการก่อสร้าง
3) วัดที่ได้รับเงินอุดหนุนอาจจะใช้เงินผิด 5) จัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของวัด
ประเภท (กรณีที่มีการก่อสร้างพร้อมกัน
หลายอย่าง)
การรับผลประโยชน์
ประชุมวิเคราะห์ 1) เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 1) ให้ราชการและเจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ต่างๆ
ในการเรียบรับผลประโยชน์ ได้แก่
ข้าราชการพลเรือน และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราม
- กรณีการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
ปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
- กรณีการรับเรื่องราวร้องทุกข์/สิทธิ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรม ของเจ้าหน้าที่
ประโยชน์ของแรงงานไทยทีเ่ ดินทางไป
ของรัฐ พ.ศ. 2543 ทั้งต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงการปฏิบัตหิ น้าที่ที่มี
ทางานต่างประเทศ
ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์สาธารณะ
2) เพื่อป้องกันการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว ดังนี้
ของเจ้าหน้าที่โดยมิชอบ
- ไม่ใช้อานาจหน้าทีเ่ พื่อตนเอง เพื่อหาประโยชน์ให้ตนเอง
3) การอนุญาต อนุมัติ ดาเนินการต่างๆ ให้ - ไม่รับผลประโยชน์ หรือรับสินบน หรือรับของขวัญ เพื่อเอือ้
ผู้ประกอบการหรือประชาชน ตามอานาจ ประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึง่ อย่างไม่เท่าเทียมกัน
หน้าที่
- ไม่ใช้อิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่ เพื่อเรียกผลตอบแทนหรืออิทธิพล
4) มีการเรียกรับผลประโยชน์แลกเปลี่ยน เพื่อส่งผลทีเ่ ป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด
มุกดาหาร

-ส่วนราชการใน
สังกัด
ส่วนภูมิภาค ทุก
ส่วน

5

การขอรับใบอนุญาต
จัดหา
งานให้คนหางานทาใน
ประเทศ

6

กระบวนงาน “การ
ขอรับ
ประโยชน์ทดแทน
กองทุน
ประกันสังคม”
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กับการอนุญาต
ประชุมวิเคราะห์ 1) ผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่อาจมี
ความสัมพันธ์ส่วนตัว ทาให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนได้เช่น เพื่อนฝูง พี่น้อง องค์กรที่ตน
ถือหุ้นอยู่
2) ผู้มาขอใช้บริการให้เงินหรือสิง่ ของกับ
เจ้าหน้าที่เพือ่ ลดขั้นตอน ระยะเวลาในการ
พิจารณา

ประชุมวิเคราะห์ การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนมีโอกาส
/ออก
และความรุนแรงผลกระทบมากที่สุด คือ
แบบสอบถาม
ขั้นตอน การวินิจฉัย โดยปัญหา/ความเสี่ยง
ที่จะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น คือ การ
ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงต่อ
การทุจริต (การวินิจฉัยโดยให้โอนเงิน
เข้าบัญชีผู้วินจิ ฉัยเอง หรือบุคคลทีส่ นิท) ซึ่ง
หากนาขั้นตอนดังกล่าวมาแก้ไขปรับปรุง
แล้ว จะส่งผลให้กระบวนงานหลักดังกล่าว
เกิดความโปร่งใส
การกากับดูแลสถาน
ประชุม
หากเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสภาพรถผู้ใดได้รบั
ตรวจ
วิเคราะห์/
มอบหมาบให้ไปตรวจสถานตรวจสภาพรถ
สภาพรถเอกชน (ตรอ.) ออก
เอกชน (ตรอ.) ซึ่งผู้ประกอบการ ตรอ. เป็น
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
แบบสอบถาม
ญาติ หรือคนรู้จัก อาจ
ทาให้การตรวจไม่เข้มงวดมีการผ่อนผันใน
บางเรื่องเพราะความสนิทสนม หรือเกรงใจ

1) ปลูกฝังจิตสานึกให้เจ้าหน้าที่รกั ษาปกป้องผลประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นหลัก
2) สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให้มีการ
ตรวจสอบอย่างเปิดเผย
3) การสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานให้เกิดความซื่อสัตย์ สุจริต
เที่ยงตรง
4) ให้เจ้าหน้าทีม่ ีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รสู้ ึกเป็นไปเจ้าของและปฏิบัติตาม
1) จัดทาเอกสารคู่มือติดต่องานประกันสังคมและมีการเผยแพร่ให้
ผู้รบั บริการทราบ
2) กากับการให้บริการตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่กาหนดโดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติ
3) การออกแบบกระบวนงานที่มมี าตรฐาน มีการสอบทานประโยชน์
ทดแทนค้างจ่าย
4) ทบทวนการจัดทาคู่มอื การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีร่ วมถึงการ
กาชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้ตามขั้นตอนมาตรฐานที่กาหนดตามคู่มือ
5) มีบทลงโทษผู้กระทาผิดโดยไม่มีการละเว้น

-สานักงาน
จัดหางาน
จังหวัด
มุกดาหาร

1) ผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าว ควรแจ้งให้ผบู้ ังคับบัญชาทราบ เพื่อ
เปลี่ยนตัวให้เจ้าหน้าที่คนอื่นไปทาหน้าที่แทน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์
ใจและเพื่อความโปร่งใสในการตรวจ
2) ผู้บังคับบัญชาควรสอดส่องดูแล กาชับการปฏิบัติหน้าที่ตรวจ
สถานตรวจสภาพรถเอกชน ให้ผู้ได้รบั มอบหมายปฏิบัตหิ น้าที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ไม่เลือกปฏิบัติเพราะความเป็นญาติ หากมีกรณี
เจ้าหน้าที่เป็นญาติกบั ผูป้ ระกอบการ ผู้บังคับบัญชาควรหลีกเลี่ยงโดย
การมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่อื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาน
ตรวจสภาพรถนั้นไปทาหน้าที่แทน

-สานักงาน
ขนส่ง
จังหวัด
มุกดาหาร

-สานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัด
มุกดาหาร
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การนาทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว

ประชุมวิเคราะห์ 1) ทางานส่วนตัวโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ของ
ทางราชการ
2) นารถยนต์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
3) นาบิลน้ามันของราชการไปเติมรถยนต์
ส่วนตัว

1) ปลูกฝังจิตสานึกให้เจ้าหน้าที่รกั ษาปกป้องผลประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นหลัก
2) สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให้มีการ
ตรวจสอบอย่างเปิดเผย
3) การสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานให้เกิดความซื่อสัตย์ สุจริต
เที่ยงตรง
4) ให้เจ้าหน้าทีม่ ีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รสู้ ึกเป็นไปเจ้าของและปฏิบัติตาม
5) จัดให้มกี ารทาทะเบียนควบคุมการใช้งานอย่างเคร่งครัด

-ส่วนราชการใน
สังกัด
ส่วนภูมิภาค ทุก
ส่วน

กำรส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกบุคลำกรในสังกัดให้ยึดมั่นใน
-ส่วนราชการใน
คุณธรรมจริยธรรม
สังกัดส่วน
1) จัดทาประกาศประมวลจริยธรรม เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมี
ภูมิภาค ทุกส่วน
จิตสานึกที่ดีซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ และดารงตนภายใต้หลักธรร
มาภิบาล
2) ควบคุม ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การดาเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การ
ป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริต และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
3) การจัดตัง้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัด โดยกาหนดให้มขี ้อมูล
ข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์การทาด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไร้
การทุจริต

