
 
 
 
 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ    สำนักงานปลัด    องคการบริหารสวนตำบลเวอ  

ท่ี   กส ๗๘๙01 /                                               วันท่ี   22 เมษายน 256๕ 
เร่ือง  รายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 256๕  

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตำบลเวอ 

1.เรื่องเดิม 

        ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ไดมีการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) 
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนตนมา ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 ใหหนวยงาน
ภาครัฐทุกหนวยงานเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซ่ึงใน
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนวยงาน
ตองมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เชน ความเสี่ยงตอการเกิดผลประโยชนทับซอนและดำเนินการเปดเผยขอมูลตอ
สาธารณะตอไป นั้น 

2.ขอเท็จจริง 

 องคการบริหารสวนตำบลเวอ ไดดำเนินการปองกันผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
 2.1 การสรางจิตสำนึกและปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไมกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ไดมีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารงานโดยนายกองคการบริหาร
สวนตำบลเวอไดประกาศเจตจำนงวาจะเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติและโปรงใสปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลเวอ และใหคำม่ันท่ีจะนำพาคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล พนักงานครู ลูกจางประจำ พนักงานจางและบุคลากรในสังกัดองคการบริหาร
สวนตำบลพญาเย็นทุกคน ใหปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ยุติธรรม ควบคูกับการบริหารจัดการท่ีมีปริทธิภาพ
และรวมมือและอำนวยความสะดวกแกประชาชน 
 2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง การเงินและบัญชี โดยท่ีในปจจุบันกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายเงิน การจัดซ้ือจัดจาง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำใหบุคลากร
ผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว ซ่ึงอาจทำใหเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานได จึงไดจัดสง
เจาหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง การเงินและบัญชี เขารับการอบรมเพ่ือลดขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลด
โอกาสท่ีมีความขัดแยงในเรื่องผลประโยชนทับซอนได 
 2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment:ITA) เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลพญาเย็น ไดเขาใจเก่ียวกับเกณฑ
การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมท้ังเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินใหสอดคลองกับ
หลักเกณฑ 
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 2.4 การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
  2.4.1 การใหความรูในแบบตางๆ ดังนี้ 
   การจัดทำและประกาศใช มาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือสรางความเขาใจแกบุคลากร ให
หลีกเลี่ยงการกระทำท่ีเขาขายการทุจริตตางๆ เชนการกระทำท่ีเปนผลประโยชนทับซอน 
   -การจัดการความรู (Knowledge management:Km) มีการถายทอดมาตรฐานทางจริยธรรม 
ผานกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรูในการประชุมประจำเดือน และเผยแพรในเว็ปไซตขององคการบริหารสวนตำบล
เวอ 
  2.4.2 การดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน จาก
การวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 4 ระดับ สูงมาก สูงปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุป
ขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตำบลเวอ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไดดังนี้ 
การวิเคราะหความเส่ียงผลประโยชนทับซอน 
 

ประเด็นผลประโยชน
ทับซอน 

มีการทับซอนอยางไร โอกาสเกิด
การทุจริต 

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-4) 

มาตรการปองกันความเส่ียง
ผลประโยชนทับซอน 

การจัดซ้ือจัดจางใน
การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

ผูดำเนินโครงการเลือกจัดซ้ือ/จัด
จางรานท่ีตนเองสนิทหรือญาติ
หรือรานท่ีตนเองคุยไดงาย 

4 4 -ปรับเปลี่ยนรานคาในการ
จัดซ้ือวัสดุ 
-เขมงวดในการตรวจรับพัสดุ
หรือการจาง 

การบริหารงานบคุคล มีการรับบุคคลท่ีเปนเครือญาติ
ห รือบุ คคล ท่ี มี ความสั ม พั น ธ
ใกลชิดกับพนักงานเจาหนาท่ี 

4 4 -มีการประกาศรับสมัครและ
ดำเนิ นการคัด เลื อกอย าง
โปรงใสและตรวจสอบได 

การนำทรัพยสินของ
ราชการมาใชในเรื่อง
สวนตัว 

เชนการใช อุปกรณ สำนักงาน
ตางๆ รถ ไฟฟา คอมพิวเตอร
ฯลฯ 

4 4 -มีการทำทะเบียนควบคุม
การใชงานและการเบิกจาย
อยางเครงครัด 

การปฏิบัติหนาท่ีโดมิ
ชอบของเจาหนาท่ี 

เจาหนาท่ีท่ีไมไดนำเงินท่ีลูกหนี้
กองทุนตางๆฝากมาชำระใหกับ
การเงิน  แตกลับนำเงิน ไป ใช
สวนตัว 

4 4 -ประชาสัม พันธ ให ลู กหนี้
กองทุนตางๆ มาชำระเงิน
ดวยตนเองและรับใบเสร็จทุก
ครั้ง 

การใชรถยนต
สวนกลาง 

การใชทรัพยากรมากเกินความ
จำ เป น ใน แต ล ะภ าร กิ จ  เช น 
น้ำมันมากเกินความจำเปน 

4 4 -มีการบันทึกการใชตางๆ 
-มีการรายงานทุกครั้ง 
-สรางจิ ตสำนึ ก  คุณ ธรรม 
จริยธรรม 
-ใชงานตามความเปนจริง 
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 2.5 การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปงบประมาณ 2564 
 องคการบริหารสวนตำบลเวอ ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเปนหนวยงานของรัฐท่ีรวมขับเคลื่อนการ
ดำเนินการตามมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงานราชการและดำเนินการ
สรางจิตสำนึกแกพนักงานสวนตำบลและบุคลากรในสังกัดตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางจริงจัง โดยมีกระบวนการ
ดำเนินการท่ีสำคัญเปนแนวทางและขอเสนอแนะท่ีจะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจำปงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
  2.5.1 สงเสริมใหมีการรณรงคและสรางความตระหนักใหกับพนักงานสวนตำบล และบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตำบลเวอ ใหมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตใหท่ัวถึงและครอบคลุมท้ัง
หนวยงานอยางตอเนื่อง โดยผานกระบวนการฝกอบรม การประชุมประจำเดือน การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน 
การมอบนโยบายของผูบริหารและการเผยแพรประชาสัมพันธ 
  2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือเปนกลไกในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตหรือผลประโยชนทับซอน รวมท้ังการจัดสงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางเขารับการฝกอบรม 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานถูกตอง มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสอดคลองกับระเบียบ กฎเกณฑ ใหมๆ 
  2.5.3 การจัดทำคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการ
ผลประโยชนทับซอน โดยผานกระบวนการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงท่ีจะนำไปสูการทุจริตความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง มีการวิเคราะหปจจัยการ
เกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบตอประชาชน 
  2.5.4 การสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ใหเกิด
ความรวมมือเปนผูเฝาระวัง การแจงเบาแส และมีสื่อรณรงคสรางความรูความเขาใจในนโยบายผูบริหารซ่ึงเนนการ
ปลอดทุจริตเพ่ือใหเกิดพลังท่ีเขมแข็งในการชวยกันปองกันการทุจริต 
3.ขอเสนอแนะ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาใหองคการบริหารสวนตำบลเวอ ดำเนินการตามแนวขอ 2.4 ตอไป 

 

 

 

(นายชัยบัณฑิต อุนฤทธิ์) 

นิติกร 

 

 

 

ความเห็น................................................... 

 

 

(นายนพดล สาระฆัง) 

หัวหนาสำนักปลัด 
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ความเห็น................................................... 

 

 

(นายพิศิษฐ ชื่นบุญเพ่ิม) 

ปลัดองคการบริหารสวนตำบลเวอ 

 

 

 

 

ความเห็น.................................................... 

 

 

(นายรัตนชัย จันทรเพ็ญ) 

นายกองคการบริหารสวนตำบลเวอ 

 

 

 
 


