
 บันทกึขอความ 
สวนราชการ             สำนักงานปลัด                                   

ท่ี   พบ 7๒601/- วันท่ี    
เรื่อง   รายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิดผลประโยชนทับซอน ประจำป

.............งบประมาณ พ.ศ.2562……. 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองชุมพลเหนือ 

 1.เรื่องเดิม 

  ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2559 ใหหนวยงานเขารวมการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment:ITA ซ่ึงเปนเกณฑการประเมินท่ีตอ งการใหหนวยงานของรัฐยกระดับการดำเนินของหนวยงาน 
โดยมีประเมินในดานการตอตานการทุจริตในองคกรเก่ียวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชนทับซอนของ
หนวยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based ใหมีการดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได การแกไขปญหาการกระทำผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสำคัญและ
พบบอย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีไดนี้มากำหนดเปน
คูมือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตำบลดงพระราม เพ่ือเปนแนวทางและยึดถือปฏิบัติได 

 2.ขอเท็จจริง 

  องคการบริหารสวนตำบลหนองชุมพลเหนือ ไดดำเนินการปองกันผลประโยชนทับซอน ผาน
กิจกรรมตางๆดังนี้ 

  2.1 การสรางจิตสำนึกและปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไมกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ไดมีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารงาน
โดยนายกองคการบริหารสวนตำบลหนองชุมพลเหนือ ไดประกาศเจตจำนงวาจะเปนแบบอยางท่ีดีในการและ
ความโปรงใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส ในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตำบลหนองชุมพลเหนือ และใหคำม่ันท่ีจะนำพาคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวน
ตำบล พนักงานครู ลูกจางประจำ พนักงานจางและบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลหนองชุมพล
เหนือทุกคน ใหปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ยุติธรรม ควบคูกับการบริหารจัดการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพและรวมมือและอำนวยความสะดวกแกประชาชน 

  2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง การเงินและบัญชี โดยท่ีใน
ปจจุบันกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายเงิน การจัดซ้ือจัดจาง มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำใหบุคลากรผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว ซ่ึงอาจทำใหเกิด
ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานได จึงไดจัดสงเจาหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง การเงินและบัญชี เขารับการ
อบรมเพ่ือลดขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสท่ีมีความเยงในเรื่องผลประโยชนทับซอนได 

  2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดองคการบริการสวนตำบล หนองชุม
พลเหนือ ไดเขาใจเก่ียวกับเกณฑการประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมท้ังเตรียมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมินใหสอดคลองกับหลักเกณฑ จึงไดจัดสงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเขารวมประชุมซักซอมทำ
ความเขาใจเรื่องดังกลาว 
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2.4 การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
   2.4.1 การใหความรูในรูแบบตางๆ ดังนี้ 
    -การจัดทำคูมือ ไดทำ คูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน เพ่ือสรางความเขาใจแกบุคคลากรและใหหลีกเลี่ยงการ
กระทำท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอน โดยมีสาระสำคัญเก่ียวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชนทับซอน 
และสาระเก่ียวกับประเภทหรือรูปแบบท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอน และกรณีตัวอยางการทุจริตในรูปแบบ
ตางๆ 
    -การจัดการความรู (Knowledge management โดยการนำคูมือกังกลาว 
ถายทอดผานกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรูในประชุมประจำเดือน และเผยแพรในเว็บไซดขององคการ
บริหารสวนตำบลหนองชุมพลเหนือ 
   2.4.2 การดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชน
ทับซอน จากการวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง 
ต่ำ และสามารถสรุปขอมูลการสิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชนทับซอนของ
องคการบริหารสวนตำบลหนองชุมพลเหนือ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไดดังนี้ 
การวิเคราะหความเส่ียงผลประโยชนทับซอน 

ประเด็น
ผลประโยชนทับ

ซอน 

มีการทับซอนอยางไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4  

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-4  

มาตรการปองกันความ
เส่ียงผลประโยชนทับ

ซอน 

การจัดซ้ือจัดจาง หัวหนา/จนท.พัสดุเลือกซ้ือรานท่ี
ตนเองสนิทหรือเปนญาติหรือรานท่ี
ตนเองคุยไดงาย 

4 4 -ปรับเปลี่ยนรานคาใน
การจัดซ้ือวัสดุ 

-เขมงวดในการตรวจรับ
พัสดุหรือการจาง 

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพ้ืนท่ีในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเจาหนาท่ีคุนเคยเปนการ
สวนตัว 

4 4 -พิจารณาพ้ืนท่ีท่ีประสบ
ปญหาและมีความจำเปน
ลำดับแรก 

 

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบุคคลท่ีเปนเครือญาติหรือ
บุคคลท่ีตนเองไดรับผลประโยชนเขา
ทำงาน 

4 4 -มีการประกาศรับสมัคร
และดำเนินการคัดเลือก
อยางโปรงใสและ
ตรวจสอบได 

การนำทรัพยสิน
ของราชการมาใช
ในเรื่องสวนตัว 

เชนการใชอุปกรณสำนักงานตางๆ 
รถ ไฟฟา ฯลฯ 

4 4 -มีการทำทะเบียน
ควบคุมการใชงานและ
การเบิกจายอยาง
เครงครัด                          
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ประเด็น
ผลประโยชนทับ

ซอน 

มีการทับซอนอยางไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4  

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-5  

มาตรการปองกันความ
เส่ียงผลประโยชนทับ

ซอน 

การปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบของ
เจาหนาท่ี 

เจาหนาท่ีท่ีไมไดนำเงินท่ีลูกหนี้
กองทุนตางๆฝากมาชำระใหกับ
การเงิน แตกลับนำเงินไปใชสวนตัว 

4 4 -ประชาสัมพันธใหลูกหนี้
กองทุนตางๆ มาชำระ
เงินดวยตนเองและรับ
ใบเสร็จทุกครั้ง 

การลงชื่อ เขา-
ออก เวลาปฏิบัติ
หนาท่ี 

การลงเวลาไมตรงตามความเปนจริง 4 4 -มีสมุดขออนุญาตไป
พ้ืนท่ีอ่ืน 

การลงพ้ืนท่ี
ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง(Case  

-การใชรถ 

-การใชคน 

การใชจัดสรรทรัพยากรนำไปใชมาก
เกินความจำเปนในแตละภารกิจ เชน
นำมันมากเกินความเกินความจำเปน 

4 4 -มีการบันทึกการใชตางๆ 

-มีการรายงานทุกครั้ง 

-สรางจิตสำนึก คุณธรรม 
จริยธรรม 

-ใชงานตามความเปน
จริง 

การจัดประชุม ดู
งาน สัมมนา 
ตางๆ 

ผูรับผิดชอบโครงการมีสัมพันธท่ี
ใกลชิดกับเจาของกิจการหรือผูมีสวน
เก่ียวของกับสถานท่ี 

2 1 -สถานท่ี มีความ
เหมาะสมกับงบประมาณ 

-วิทยาการมีความรูความ
เหมาะสมกับงานหรือ
โครงการนั้นๆ 

การออก
ใบอนุญาตหรือ
การรับรองสิทธ 

หัวหนาหนวยงาน เจาหนาท่ีมีญาติ
หรือคนรูจักท่ีมายื่นขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตนั้นๆ 

3 3 -ผูปฏิบัติตองทำตาม
กฎระเบียบโดยมีความ
เปนกลาง 
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  2.5 การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำป 2562 

  องคการบริหารสวนตำบลหนองชุมพลเหนือ ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเปนหนวยของรัฐ
ท่ีรวมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทุรจิตประพฤติชอบใน
หนวยงานราชการและดำเนินการสรางจิตสำนึกพนักงานสวนตำบลและบุคลากรในสังกัดรังเกียจการทรุจริตทุก
รูปแบอยางจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการท่ีสำคัญเปนแนวทางและขอเสนอแนะท่ีจะนำไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทรุจริต ประจำป 2562 ดังนี้ 

   2.5.1 สงเสริมใหมีการรณรงคและสรางความตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและการ
ปองกันและปราบปรามการทรุจริตใหกับพนักงานสวนตำบล และบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลหนอง
ชุมพลเหนือ ใหท่ัวถึงและครอบคลุมท้ังหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยผานกระบวนการฝกอบรม การประกาศ
แนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผูบริหารและการเผยแพรประชาสัมพันธ 

   2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือเปนกลไกลในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอนได รวมท้ังการจัดสงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัด
จางเขารับการฝกอบรม เพ่ือใหการปฏิบัติงานถูกตอง มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสอดคลองกับระเบียบ 
กฎเกณฑใหมๆ 

   2.5.3 การจัดทำคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การ
บริหารจัดการผลประโยชนทับซอน โดยผานกระบวนการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงท่ีจะนำไปสูการทุจริต 
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนจริง มีการวิเคราะหปจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบตอประชาชน 

   2.5.4 การสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะผูใหบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย ใหเกิดความรวมมือเปนผูเฝาระวัง การแจงเบาะแส และมีสื่อรณรงคสรางความรูความเขาใจใน
นโยบายผูบริหาร ซ่ึงเนนการปลอยทุรจิตเพ่ือใหเกิดพลังท่ีเขมแข็งในการชวยกันปองกันการทุจริต 

 3.ขอเสนอแนะเพ่ือพิจารณา 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาใหองคการบริหารสวนตำบลหนองชุมพลเหนือ 
ดำเนินการตามแนวขอ 2.4 ตอไป 

 รายละเอียดตามตัวอยางเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ 
 
 
 
 

(นายครรชิต  จันทรหอม  
              หัวหนาสำนักปลัด 
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ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองชุมพลเหนือ 

.............................................................................................................................................................................
      

 

                                                     (นายฐากูร  อาศิรเมธี  
ปลัดองคการบริหารสวนตำบลหนองชุมพลเหนือ 

 
 
ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนตำบลหนองชุมพลเหนือ 

............................................................................................................................................................................
      

 

(นายบุญเลิศ   ยอดแกว  
นายกองคการบริหารสวนตำบลหนองชุมพลเหนือ 

 


