
บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  
ท่ี   ศก ๘๔๘๐1/                                       วันท่ี 1 พฤษภาคม 256๓                         
เร่ือง  รายงานผลการวิเคราะหความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิดผลประโยชนทับซอน ประจําป  

งบประมาณ  พ.ศ.256๓                                                                                                           
   

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 

 1.เรื่องเดิม 

  ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(สํานักงานป.ป.ช.)    
ไดมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment:ITA) ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ.2557 เปนตนมา ตอมาคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 
2561 ใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 โดยใชแนวทางและเคร่ืองมือการประเมินตามท่ี
สํานักงานป.ป.ช.กําหนด ซ่ึงในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ในปงบประมาณ พ.ศ.256๓ หนวยงานตองมีการประเมินความเส่ียงทุจริต เชนความเส่ียงตอการเกิดผลประโยชน
ทับซอนและดําเนินการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะตอไป   

 2.ขอเท็จจริง 

  องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิไดดําเนินการปองกันผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรม
ตางๆดังน้ี 

  2.1 การสรางจิตสํานึกและปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไมกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ไดมีการประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารงาน
โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ไดประกาศเจตจํานงวาจะเปนแบบอยางท่ีดีในการและความ
โปรงใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส ในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ และใหคําม่ันท่ีจะนําพาคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล 
พนักงานครู ลูกจางประจํา พนักงานจางและบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิทุกคน ให
ปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ยุติธรรม ควบคูกับการบริหารจัดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
และรวมมือและอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

  2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงินและบัญชี โดยท่ีใน
ปจจุบันกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายเงิน การจัดซ้ือจัดจาง มีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงตามนโยบาย ทําใหบุคลากรผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในเร่ืองดังกลาว ซ่ึงอาจทําใหเกิด
ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานได จึงไดจัดสงเจาหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง การเงินและบัญชี เขารับการ
อบรมเพ่ือลดขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสท่ีมีความเยงในเร่ืองผลประโยชนทับซอนได 

  2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
ไดเขาใจเก่ียวกับเกณฑการประเมินและการยกระดับการทํางาน รวมท้ังเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการ
ประเมินใหสอดคลองกับหลักเกณฑ ซ่ึงผลการประเมิน ITA ขององคการบริการสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.256๒ ไดคะแนน 7๕.๕๙ อยูในระดับ B 

/๒.๔ การวิเคราะห... 
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2.4 การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
   2.4.1 การใหความรูในแบบตาง  ๆดังน้ี 
    -การจัดทําและประกาศใช มาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือสรางความเขาใจแก
บุคคลากร ใหหลีกเล่ียงการกระทําท่ีเขาขายการทุจริตตาง  ๆเชนการกระทําท่ีเปนผลประโยชนทับซอน 
            -การจัดการความรู (Knowledge management:Km) มีการถายทอด
มาตรฐานทางจริยธรรม ผานกระบวนการแลกเปล่ียนการเรียนรูในประชุมประจําเดือน และเผยแพรในเว็ปไซด
ขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
   2.4.2 การดําเนินการวิเคราะหความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน จากการวิเคราะหความเส่ียงสามารถจําแนกระดับความเส่ียงออกเปน 4 ระดับ สูงมาก สูง 
ปานกลาง ตํ่า และสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชนทับ
ซอนขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๓ ไดดังน้ี 
 

การวิเคราะหความเสี่ยงผลประโยชนทับซอน 
ประเด็นผลประโยชน

ทับซอน 
มีการทับซอนอยางไร โอกาสเกิด

การทุจริต
(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ(1-4) 

มาตรการปองกันความ
เส่ียงผลประโยชนทับ

ซอน 
การจัดซ้ือจัดจางใน
การจัดโครงการ/ 
กิจกรรม 

ผูดําเนินโครงการเลือกจัดซ้ือ/จัด
จางรานท่ีตนเองสนิทหรือเปน
ญาติหรือรานท่ีตนเองคุยไดงาย 

4 4 -ปรับเปล่ียนรานคาในการ
จัดซ้ือวัสดุ 
-เขมงวดในการตรวจรับ
พัสดุหรือการจาง 

การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลท่ีเปนเครือญาติ
หรือบุคคลท่ีมีความสัมพันธ
ใกลชิดกับพนักงานเจาหนาท่ี 

4 4 -มีการประกาศรับสมัคร
และดําเนินการคัดเลือก
อยางโปรงใสและ
ตรวจสอบได 

การนําทรัพยสินของ
ราชการมาใชในเร่ือง
สวนตัว 

เชนการใชอุปกรณสํานักงานตาง  ๆ
รถ ไฟฟา คอมพิวเตอรฯลฯ 

4 4 -มีการทําทะเบียนควบคุม
การใชงานและการ
เบิกจายอยางเครงครัด                         

การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ
ชอบของเจาหนาท่ี 

เจาหนาท่ีท่ีไมไดนําเงินท่ีลูกหน้ี
กองทุนตางๆฝากมาชําระใหกับ
การเงิน แตกลับนําเงินไปใช
สวนตัว 

4 4 -ประชาสัมพันธใหลูกหน้ี
กองทุนตาง  ๆมาชําระเงิน
ดวยตนเองและรับใบเสร็จ
ทุกคร้ัง 

การลงข่ือเขา-ออก
เวลาปฏิบัติหนาท่ี 

การลงเวลาไมตรงกับความเปน
จริง 

๔ ๔ - ใชระบบแสกนลายน้ิวมือ 
-มีสมุดขออนุญาตออก
พ้ืนท่ี 

การใชรถยนต
สวนกลาง 

การใชทรัพยากรมากเกินความ
จําเปนในแตละภารกิจ เชน นํ้ามัน
มากเกินความจําเปน 

4 4 -มีการบันทึกการใชตาง  ๆ
-มีการรายงานทุกคร้ัง 
-สรางจิตสํานึก คุณธรรม 
จริยธรรม 
-ใชงานตามความเปนจริง 

 

 /๒.๕ การจัดทําแผน... 
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  2.5 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป 256๔ 

  องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเปนหนวยของรัฐท่ีรวม
ขับเคล่ือนการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติชอบในหนวยงาน
ราชการและดําเนินการสรางจิตสํานึกแกพนักงานสวนตําบลและบุคลากรในสังกัดตอตานการทุจริตทุก           
รูปแบบอยางจริงจัง โดยมีกระบวนการดําเนินการท่ีสําคัญเปนแนวทางและขอเสนอแนะท่ีจะนําไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป 256๔ ดังน้ี 

   2.5.1 สงเสริมใหมีการรณรงคและสรางความตระหนักใหกับพนักงานสวนตําบล 
และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ใหมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ใหท่ัวถึงและครอบคลุมท้ังหนวยงานอยางตอเน่ือง โดยผานกระบวนการฝกอบรม การประชุม
ประจําเดือนการประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผูบริหารและการเผยแพรประชาสัมพันธ 

   2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือเปนกลไกในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอน รวมท้ังการจัดสงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง
เขารับการฝกอบรม เพ่ือใหการปฏิบัติงานถูกตอง มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสอดคลองกับระเบียบ กฎเกณฑ
ใหมๆ 

   2.5.3 การจัดทําคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การ
บริหารจัดการผลประโยชนทับซอน โดยผานกระบวนการวิเคราะหประเด็นความเส่ียงท่ีจะนําไปสูการทุจริต 
ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนจริง มีการวิเคราะหปจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบตอประชาชน 

   2.5.4 การสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย ใหเกิดความรวมมือเปนผูเฝาระวัง การแจงเบาะแส และมีส่ือรณรงคสรางความรูความเขาใจใน
นโยบายผูบริหารซ่ึงเนนการปลอดทุจริตเพ่ือใหเกิดพลังท่ีเขมแข็งในการชวยกันปองกันการทุจริต 

 3.ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณา 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาใหองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ดําเนินการตาม
แนวขอ 2.4 ตอไป 
 
        (นายอริยะเดช   สายแกว) 
              นิติกรชํานาญการ 

ความเห็นหัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

-เพ่ือโปรดทราบและพิจารณาใหดําเนินการตามแนวขอ 2.4……………………………………………………… 

       
            (นายสุทิน   วิจิรัมย) 
                       หัวหนาสํานักงานปลัด  

/ความเห็น...
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ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

-เพ่ือโปรดทราบและพิจารณาใหดําเนินการตามแนวขอ 2.4……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………..…………………………..……………………………………… 
 
 
               (นายเฉลียว   แกวหิน) 
      ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 

ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตําบล 

-ทราบ/ดําเนินการตามแนวขอ 2.4 ตอไป……………………………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

 
              
                      (นายภูริต   อภิรักษวรการ) 
                 นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
 
 


