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เรื่อง   รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจําปี
.............งบประมาณ พ.ศ.2562……. 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 

 1.เรื่องเดิม 

  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดําเนินของหน่วยงาน 
โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเก่ียวกับการดําเนินงาน เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดําเนินการวิเคราะห์ความเส่ียง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสําคัญและ
พบบ่อย นอกจากน้ี ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้น้ีมากําหนดเป็น
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง เพ่ือเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้ 

 2.ข้อเท็จจริง 

  องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ได้ดําเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรม
ต่างๆดังน้ี 

  2.1 การสร้างจิตสํานึกและปลูกฝงัใหบ้คุลากรมีคณุธรรมจริยธรรมไม่กระทาํการทจุรติและ
ประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
โดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ได้ประกาศเจตจํานงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความ
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส่ ในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง และให้คํามั่นที่จะนําพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานครู ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองคก์ารบริหารส่วนตําบลโค้งยางทุกคน ให้ปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ร่วมมือและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ใน
ปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทําให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทําให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการ
อบรมเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

  2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริการส่วนตําบลโค้งยาง 
ได้เข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทํางาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการ
ประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทําความเข้าใจเรื่อง
ดังกล่าว 
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2 .4  การ วิ เค ราะห์ ความ เสี่ ย ง เกี่ ย วกั บ การ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   2.4.1 การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้ 
    -การจัดทําคู่มือ ได้ทํา คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคคลากรและให้หลีกเลี่ยงการ
กระทําที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โยมีสาระสําคัญเก่ียวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบ
ต่างๆ 
    -การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนําคู่มือกังกล่าว 
ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจําเดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซด์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลโค้งยาง 
   2.4.2 การดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์
ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง 
ตํ่า และสามารถสรุปข้อมูลการสิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ดังน้ี 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเดน็
ผลประโยชนท์บั

ซ้อน 

มีการทบัซ้อนอย่างไร โอกาสเกดิ
การทจุรติ

(1/4) 

ระดบัของ
ผลกระทบ

(1-4) 

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชนท์บั

ซ้อน 

การจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อรา้นที่
ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่
ตนเองคุยได้ง่าย 

4 4 -ปรับเปลี่ยนรา้นค้าใน
การจัดซื้อวัสดุ 

-เข้มงวดในการตรวจรับ
พัสดุหรือการจ้าง 

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพ้ืนที่ในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ
ส่วนตัว 

4 4 -พิจารณาพ้ืนที่ที่ประสบ
ปัญหาและมคีวามจําเป็น
ลําดับแรก 

 

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า
ทํางาน 

4 4 -มีการประกาศรับสมัคร
และดําเนินการคัดเลือก
อย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

การนําทรัพย์สิน
ของราชการมาใช้
ในเรื่องส่วนตัว 

เช่นการใช้อุปกรณ์สํานักงานต่างๆ 
รถ ไฟฟ้า ฯลฯ 

4 4 -มีการทําทะเบียน
ควบคุมการใช้งานและ
การเบิกจ่ายอย่าง
เคร่งครัด                     
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ประเดน็
ผลประโยชนท์บั

ซ้อน 

มีการทบัซ้อนอย่างไร โอกาสเกดิ
การทจุรติ

(1/4) 

ระดบัของ
ผลกระทบ

(1-5) 

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชนท์บั

ซ้อน 

การปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้นําเงินที่ลูกหน้ี
กองทุนต่างๆฝากมาชําระให้กับ
การเงิน แต่กลบันําเงินไปใช้ส่วนตัว 

4 4 -ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหน้ี
กองทุนต่างๆ มาชําระ
เงินด้วยตนเองและรับ
ใบเสร็จทุกครั้ง 

การลงช่ือ เข้า-
ออก เวลาปฏิบัติ
หน้าที่ 

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง 4 4 -มีสมุดขออนุญาตไป
พ้ืนที่อ่ืน 

การลงพ้ืนที่
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง(Case) 

-การใช้รถ 

-การใช้คน 

การใช้จัดสรรทรัพยากรนําไปใช้มาก
เกินความจําเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น
นํามันมากเกินความเกินความจําเป็น 

4 4 -มีการบันทึกการใช้ต่างๆ 

-มีการรายงานทุกคร้ัง 

-สร้างจิตสํานึก คุณธรรม 
จริยธรรม 

-ใช้งานตามความเป็น
จริง 

การจัดประชุม ดู
งาน สัมมนา 
ต่างๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วน
เก่ียวข้องกับสถานที่ 

2 1 -สถานที ่มีความ
เหมาะสมกับงบประมาณ 

-วิทยาการมีความรู้ความ
เหมาะสมกับงานหรือ
โครงการน้ันๆ 

การออก
ใบอนุญาตหรือ
การรับรองสิทธ์ 

หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติ
หรือคนรู้จักทีม่าย่ืนขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตนั้นๆ 

3 3 -ผู้ปฏิบัติต้องทําตาม
กฎระเบียบโดยมีความ
เป็นกลาง 
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  2.5 การจัดทําแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปี 2562 

  องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วม
ขับเคลื่อนการดําเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุรจิตประพฤติชอบในหน่วยงาน
ราชการและดําเนินการสร้างจิตสํานึกพนักงานส่วนตําบลและบุคลากรในสังกัดรังเกียจการทรุจริตทุกรูปแบ
อย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดําเนินการที่สําคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะท่ีจะนําไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทรุจริต ประจําปี 2562 ดังน้ี 

   2.5.1 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกันและปราบปรามการทรุจริตให้กับพนักงานส่วนตําบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้ง
ยาง ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนว
ทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

   2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นกลไกลในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ 
กฎเกณฑ์ใหม่ๆ 

   2.5.3การจัดทําคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การ
บริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนําไปสู่การทุจริต 
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 

   2.5.4 การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจใน
นโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปล่อยทุรจิตเพ่ือให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 

 3.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ดําเนินการตาม
แนวข้อ 2.4 ต่อไป 

 รายละเอียดตามตัวอย่างเอกสารที่แนบมาพร้อมน้ี 
 
 
 
        รัตนา  จริลานนท ์

(นางสาวรัตนา  จิรลานนท์) 
            หัวหน้าสาํนักปลัด 

/ความเห็นของปลัด... 
 



 - ๕ -
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 

................................เพ่ือโปรดทราบ.....................................................................................................................
      

          สมจิตร  ย้ิมดี 
                                                      (นางสมจิตร  ย้ิมดี) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 
 
 
ความเห็นขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 

..............................ทราบ......................................................................................................................................
      
        ณรงค์  เต้ียงสูงเนิน 

(นายณรงค์  เต้ียงสูงเนิน) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 

 


