
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานปลัด อบต.  โทร. ๐42-315963                                      

ที ่ นภ 72901/ วันที ่    7     มีนาคม   ๒๕62   

เรื่อง   การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปีงบประมาณ 2562 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

๑. เรื่องเดิม 
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  5  มกราคม  2559  ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการด าเนินขงหน่วยงานโดยมีการประเมินในการ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการด าเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  โดยมีการประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence Based)  ให้มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้  การ
แก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย  นอกจากนี้  ยังน าความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้ 

2.ข้อเท็จจริง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  ได้ด าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ผ่านกิจกรรมต่าง 

ๆ  ดังนี้ 
2.1  การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  ได้มีการประกาศแสดงเจตจ านงสุจริต  เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานโดย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  ได้ประกาศเจตจ านงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใส  
ปราศจากการทุจริต  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและความโปร่งใส  ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหว้า  และให้ค ามั่นที่จะน าพาคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าทุกคน  ให้ปฏิบัติราชการด้วนความซื่อสัตย์  
สุจริต  ยุติธรรม  ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือกันอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

2.2  กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซ้อจัดจ้าง  การเงินและบัญชีโดยที่ในปัจจุบัน
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน  การจัดซื้อจัดจ้าง  มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบาย  ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว  ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได้  จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพ่ือลด
ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและลดโอกาสที่มีความแยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้  

2.3  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  เข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการท างาน  รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์  จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมท าความเข้าใจเรื่องดังกล่าว 

2.4  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2.4.1  การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  ดังนี้ 
  -  การจัดท าคู่มือ  ได้จัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรม  การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระท าที่เข้า
ข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนและสาระเกี่ยวกับ 
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ประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน  และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ  
                 -  การจัดการความรู้ (Knowledge management)  โดยการน าคู่มือดังกล่าว

ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจ าเดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซตข์ององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหว้า 

2.4.2  การด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน  
การการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น  4  ระดับ  สูงมาก  สูงปานกลาง  ต่ า และสามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทรุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหว้า  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ได้ดังนี้ 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

มีการทับซ้อน
อย่างไร 

โอกาสเกิดการทรุจริต 
(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(1-4) 

มาตรการป้องกัน
ความเสี่ยง

ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อพัสดุ 
เลือกซื้อร้นที่ตนเอง
สนิทหรือเป็นญาติ
หรือร้านที่ตนเองคุย
ได้ง่าย 

4 4 -ปรับเปลี่ยนร้านค้า
ในการจัดซื้อวัสดุ 
-เข้มงวดในการ
ตรวจรับพัสดุหรือ
การจ้าง         

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพ้ืนที่ใน
การจัดโครงการ/
กิจกรรม//
เจ้าหน้าทีท่ี่คุ้นเคย
เป็นการส่วนตัว 

3 3 -พิจารณาพ้ืนที่ที่
ประสบปัญหาและมี
ความจ าเป็นอันดับ
แรก 

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบุคคลที่
เป็นเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนเองได้รับ
ผลประโยชน์เข้า
ท างาน 

4 4 -มีการประกาศรับ
สมัครและ
ด าเนินการคัดเลือก
อย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

การน าทรัพย์สิน
ของราชการมาใช้ใน
เรื่องส่วนตัว 

เช่น  การใช้อุปกรณ์
ส านักงานต่าง ๆ 
รถยนต์ เครื่องตัด
หญ้า ฯลฯ 

4 4 -มีการท าทะเบียน
คบคุมการใช้งาน
และการเบิกจ่าย
อย่างเคร่งครัด 
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ประเด็น

ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

มีการทับซ้อน
อย่างไร 

โอกาสเกิดการทรุจริต 
(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(1-4) 

มาตรการป้องกัน
ความเสี่ยง

ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

การลงชื่อ เข้า – 
ออก เวลาปฏิบัติ
ราชการ 

การลงเวลาไม่ตรง
ตามความเป็นจริง 

4 4 -ใช้ระบบสแกน
ลายนิ้วมือ 
-มีสมุดขออนุญาต
ไปพื้นที่อ่ืน  

การลงพ้ืนที่
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง( Case) 
-การใช้รถ 
-การใช้คน 

การจัดสรร
ทรัพยากรน าไปใช้
มากเกินความ
จ าเป็นในแต่ละ
ภารกิจ เช่น น้ ามัน
มากเกินความ
จ าเป็น 

3 3 -มีการบันทึกการใช้
ต่าง ๆ 
-มีการรายงานทุก
ครั้ง.-สร้างจิตส านึก 
คุณธรรม จริยธรรม 
-ใช้งานตามความ
เป็นจริง 

การจัดประชุม
ศึกษาดูงานสัมมนา
ต่าง ๆ  

ผู้รับผิดชอบ
โครงการมีสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกับเจ้าของ
กิจการหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถานที่ 

2 2 -สถานที่มีความ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ 
-วิทยากรมีความรู้
ความเหมาะสมกับ
งานหรือโครงการ
นั้นๆ 

การออกใบอนุญาต
หรือการรับรองสิทธิ์ 

หัวหน้าหน่วยงาน 
เจ้าหน้าที่มีญาติ
หรือคนรู้จักที่มายื่น
ขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตนั้นๆ 

2 2 -ผู้ปฏิบัติต้องท า
ตามกฏระเบียบโดย
มีความเป็นกลาง 

 2.5 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทรุจริต  4  ปี  พ.ศ.2561-2564 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่
ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทรุจริตประพฤติชอบในหน่วยงาน
ราชการ  และด าเนินการสร้างจิตส านึกพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรในสังกัด  โดยมีกระบวนการที่ส าคัญเป็น
แนวทางและข้อเสนอแนะที่จะน าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564  ดังนี้ 

         2.5.1 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม  จริยธรรม  และการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ให้กับพนักงานส่วนต าบลแลบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  ให้
ทั่วถึงและครอบคลุม โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม  การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน  การมอบนโยบายของ
ผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
       2.5.2  การวางแนวทางและมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือเป็นกลไกลในการป้องกันและ
ปราบปรามการทรุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้  รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับ
การฝึกอบรม  เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  และสอดคล้องกับระเบียบกฏเกณฑ์ใหม่  
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              2.5.3  การจัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  การ
บริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะน าไปสู่การทุจริตความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง  มีการ
วิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต  การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 

             2.5.4  การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย  
ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง    การแจ้งเบาะแส  และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้ริหาร  ซึ่ง
เน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  

ด าเนินการตามแนวข้อ  2.4  ต่อไป 
  
 

         
               (นายศรีสุวรรณ   ช านหิัส) 
       หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
 
ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
………………………................................................. 
…………………………………………………………………… 
               (นายทองพูล    รัตน์เพ็ชร) 
           รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
……………………….......................................... 
…………………………………………………………….. 
 
             (นางสาวดวงรัตน์    ค าอ้าย) 
                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
 
ค าสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
......................................................................... 
......................................................................... 
 
      ลงชื่อ   
               (นายวิรัตน์    สุวอ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


