
                       บนัทึกขอ้ความ 

สวนราชการ             สาํนักงานปลัด                                   

ที่   ตง 75601/- วันที่    
เรื่อง   รายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชนทับซอน ประจําป      

งบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 

 1.เรื่องเดิม 

  ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มาราคม 2559 ใหหนวยงานเขารวมการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment:ITA) ซึ่งเปนเกณฑการประเมินที่ตองการใหหนวยงานของรัฐยกระดับการดําเนินของหนวยงาน 
โดยมีประเมินในดานการตอตานการทุจริตในองคกรเก่ียวกับการดําเนินงาน เรื่องผลประโยชนทับซอนของ
หนวยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based) ใหมีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได การแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและ
พบบอย นอกจากน้ี ยังนําความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนที่ไดน้ีมากําหนดเปน
คูมือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือเพ่ือเปนแนวทางและยึดถือปฏิบัติได 

 2.ขอเท็จจริง 

  องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ ไดดําเนินการปองกันผลประโยชนทับซอน ผาน
กิจกรรมตางๆดังน้ี 

  2.1 การสรางจิตสาํนึกและปลูกฝงใหบคุลากรมีคณุธรรมจริยธรรมไมกระทาํการทจุรติและ
ประพฤติมิชอบ ไดมีการประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารงาน
โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ ไดประกาศเจตจํานงวาจะเปนแบบอยางที่ดี และความโปรงใส 
ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส ในการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลนาโยงเหนือ และใหคํามั่นที่จะนําพาคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล พนักงานครู 
ลูกจางประจํา พนักงานจางและบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือทุกคน ใหปฏิบัติราชการ
ดวยความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม ควบคูกับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและรวมมือและ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน 

  2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง การเงินและบัญชี โดยที่ใน
ปจจุบันกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเบิกจายเงิน การจัดซื้อจัดจาง มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทําใหบุคลากรผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว ซึ่งอาจทําใหเกิด
ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานได จึงไดจัดสงเจาหนาที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงินและบัญชี เขารับการ
อบรมเพ่ือลดขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชนทับซอนได 

  2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดองคการบริการสวนตําบลนาโยง
เหนือ ไดเขาใจเกี่ยวกับเกณฑการประเมินและการยกระดับการทํางาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมินใหสอดคลองกับหลักเกณฑ จึงไดจัดสงเจาหนาที่ที่เก่ียวของเขารวมประชุมซักซอมทํา
ความเขาใจเรื่องดังกลาว 
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  2.4 การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
   2.4.1 การใหความรูในรูแบบตางๆ ดังน้ี 
    -การจัดทําคูมือ ไดทําคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน เพ่ือสรางความเขาใจแกบุคลากรและใหหลีกเลี่ยงการกระทํา
ที่เขาขายผลประโยชนทับซอน โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชนทับซอน และ
สาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เขาขายผลประโยชนทับซอน และกรณีตัวอยางการทุจริตในรูปแบบตางๆ 
    -การจัดการความรู (Knowledge management) โดยการนําคูมือดังกลาว 
ถายทอดผานกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรูในประชุมประจําเดือน และเผยแพรในเว็บไซตขององคการ
บริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
   2.4.2 การดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน
ทับซอน จากการวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง 
ตํ่า และสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชนทับซอนของ
องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไดดังน้ี 
การวิเคราะหความเสี่ยงผลประโยชนทับซอน 

ประเดน็
ผลประโยชนทบั

ซอน 

มีการทบัซอนอยางไร โอกาสเกดิ
การทจุรติ

(1/4) 

ระดบัของ
ผลกระทบ

(1-4) 

มาตรการปองกันความ
เสี่ยงผลประโยชนทบั

ซอน 

การจัดซื้อจัดจาง หัวหนา/จนท.พัสดุเลือกซื้อรานที่
ตนเองสนิทหรือเปนญาติหรือรานที่
ตนเองคุยไดงาย 

4 4 -ปรับเปลี่ยนรานคาใน
การจัดซื้อวัสดุ 

-เขมงวดในการตรวจรับ
พัสดุหรือการจาง 

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพ้ืนที่ในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเจาหนาที่คุนเคยเปนการ
สวนตัว 

4 4 -พิจารณาพ้ืนที่ที่ประสบ
ปญหาและมคีวามจําเปน
ลําดับแรก 

 

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบุคคลที่เปนเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนเองไดรับผลประโยชนเขา
ทํางาน 

4 4 -มีการประกาศรับสมัคร
และดําเนินการคัดเลือก
อยางโปรงใสและ
ตรวจสอบได 

การนําทรัพยสิน
ของราชการมาใช
ในเรื่องสวนตัว 

เชนการใชอุปกรณสํานักงานตางๆ 
รถยนตสวนกลาง  ฯลฯ 

4 4 -มีการทําทะเบียน
ควบคุมการใชงานและ
การเบิกจายอยาง
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เครงครัด                          

ประเดน็
ผลประโยชนทบั

ซอน 

มีการทบัซอนอยางไร โอกาสเกดิ
การทจุรติ

(1/4) 

ระดบัของ
ผลกระทบ

(1-5) 

มาตรการปองกันความ
เสี่ยงผลประโยชนทบั

ซอน 

การปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของ
เจาหนาที่ 

เจาหนาที่ที่ไมไดนําเงินที่ลูกหน้ี
กองทุนตางๆฝากมาชําระใหกับ
การเงิน แตกลบันําเงินไปใชสวนตัว 

4 4 -ประชาสัมพันธใหลูกหน้ี
กองทุนตางๆ มาชําระ
เงินดวยตนเองและรับ
ใบเสร็จทุกครั้ง 

การลงช่ือ เขา-
ออก เวลาปฏิบัติ
หนาที่ 

การลงเวลาไมตรงตามความเปนจริง 4 4 -ใชระบบสแกน
ลายน้ิวมือ 

-มีสมุดขออนุญาตไป
พ้ืนที่อ่ืน 

การลงพ้ืนที่
ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง(Case) 

-การใชรถ 

-การใชคน 

การใชจัดสรรทรัพยากรนําไปใชมาก
เกินความจําเปนในแตละภารกิจ เชน
นํ้ามันมากเกินความเกินความจําเปน 

4 4 -มีการบันทึกการใชตางๆ 

-มีการรายงานทุกครั้ง 

-สรางจิตสํานึก คุณธรรม 
จริยธรรม 

-ใชงานตามความเปน
จริง 

การจัดประชุม ดู
งาน สัมมนา 
ตางๆ 

ผูรับผิดชอบโครงการมีสัมพันธที่
ใกลชิดกับเจาของกิจการหรือผูมีสวน
เกี่ยวของกับสถานที่ 

2 1 -สถานที่มคีวาม
เหมาะสมกับงบประมาณ 

-วิทยาการมีความรูความ
เหมาะสมกับงานหรือ
โครงการน้ันๆ 

การออก
ใบอนุญาตหรอื
การรับรองสิทธ 

หัวหนาหนวยงาน เจาหนาที่มีญาติ
หรือคนรูจักทีม่าย่ืนขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตน้ันๆ 

 

3 3 -ผูปฏิบัติตองทําตาม
กฎระเบียบโดยมีความ
เปนกลาง 
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  2.5 การจัดทําแผนปฏิบัตกิารปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป 2562 

  องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเปนหนวยของรัฐที่รวม
ขับเคลื่อนการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทุรจิตประพฤติชอบในหนวยงาน
ราชการและดําเนินการสรางจิตสํานึกพนักงานสวนตําบลและบุคลากรในสังกัดตอตานการทุจริตทุกรูป
แบบอยางจริงจังโดยมีกระบวนการดําเนินการที่สําคัญเปนแนวทางและขอเสนอแนะที่จะนําไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทรุจริต ประจําป 2562 ดังน้ี 

   2.5.1 สงเสริมใหมีการรณรงคและสรางความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการ
ปองกันและปราบปรามการทรุจริตใหกับพนักงานสวนตําบล และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาโยง
เหนือ ใหทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหนวยงานอยางตอเน่ือง โดยผานกระบวนการฝกอบรม การประกาศแนว
ทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผูบริหารและการเผยแพรประชาสัมพันธ 

   2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือเปนกลไกในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอนได รวมทั้งการจัดสงเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัด
จางเขารับการฝกอบรม เพ่ือใหการปฏิบัติงานถูกตอง มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสอดคลองกับระเบียบ 
กฎเกณฑใหมๆ 

   2.5.3 การจัดทําคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การ
บริหารจัดการผลประโยชนทับซอน โดยผานกระบวนการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงที่จะนําไปสูการทุจริต 
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบตางๆ ที่
เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะหปจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบตอประชาชน 

   2.5.4 การสรางการมีสวนรวมทุกภาคสวน โดยเฉพาะผูใหบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย ใหเกิดความรวมมือเปนผูเฝาระวัง การแจงเบาะแส และมีสื่อรณรงคสรางความรูความเขาใจในการชวยกัน
ปองกันการทุจริต 

 3.ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณา 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาใหองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ ดําเนินการ
ตามแนวทางดังกลาว ตอไป 

             พรเพ็ญ  อุตะปะละ 
(นางสาวพรเพ็ญ  อุตะปะละ) 

หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
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........................................................................................................................................................................... 
-ความเห็นรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 
       - เห็นควรดําเนินการ 

          วลัยภรณ  เยาดํา 

(นางวลัยภรณ  เยาดํา) 
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 

.............................................................................................................................................................................
 -ความเห็นปลดัองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 

  -เห็นควรดําเนินการ    ไมตรีจิตร  คงมา 

(นางสาวไมตรีจิตร  คงมา) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 

..........................................................................................................................................................................
 -ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ    

  -เห็นควรดําเนินการ 

          สมควร  จิตรแกว 

(นายสมควร  จิตรแกว) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 

 
 


