
 

     บันทึกขอความ 
สวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ สํานักปลัด โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๗๐๗ ๓๔๘          .  
ท่ี   สน 7๗๓0๑/                                  วันท่ี  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๕              . 
เร่ือง   รายงานผลการประเมินวิเคราะหความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิดผลประโยชนทับซอน  . 
 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 

   1. เร่ืองเดิม 
  ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดใหความรวมมือกับ สํานักงาน ป.ป.ช. ประจํา
จังหวัดสกลนคร ดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนตนมา ตอมานายกรัฐมนตรี ไดมี
มติเม่ือวันท่ี ๔ มกราคม 256๕ ใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ โดยใชแนวทางและเคร่ืองมือการประเมิน
ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด ซ่ึงการประเมินความเส่ียงทุจริต เชน ความเส่ียงตอการเกิดผลประโยชนทับซอน
และดําเนินการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ ถือเปนสวนหน่ึงของการประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
256๕ ดวย ดังความรายละเอียดแจงแลว น้ัน 
   2.ขอเท็จจริง 
  สํานักปลัด โดยงานิติการ จึงขอสรุปการดําเนินการกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ดังน้ี
  2.1 การสรางจิตสํานึกและปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไมกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรสูรย นายกองคการบริหารสวนตําบล
ดงมะไฟ ไดแถลงนโยบายดังกลาวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ จึงถือวาไดมีการประกาศแสดง
เจตจํานงสุจริต และนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหนาท่ี เสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการ
บริหารงาน โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดเปนผูนําบุคลากรทุกระดับกลาวปฏิญาณตนรวมกัน 
เม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานหนาเสาธง องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ประกาศเจตจํานงวาทุก
คนจะเปนแบบอยางท่ีดีในการและความโปรงใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปรงใส ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ และใหคําม่ันท่ีจะนําพาคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานจางและ
บุคลากรทุกระดับในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ทุกคน ใหบริหารราชการและปฏิบัติงานดานการ
ใหบริการประชาชน ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยุติธรรม ควบคูกับการบริหารจัดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
เกิดการรวมมือรวมใจและอํานวยความสะดวกเพ่ือความผาสุขของประชาชนในระดับพ้ืนท่ีสืบไป  

  2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง เน่ืองจากปจจุบันกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ เก่ียวของกับการเบิกจายเงิน การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ การเงินและบัญชี ไดมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปตามนโยบายของรัฐบาล ทําใหผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจเร่ืองดังกลาว ซ่ึงอาจ
เปนสาเหตุทําใหเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานได จึงสงเสริมเจาหนาท่ีดานการจัดซ้ือจัดจาง การเงินและบัญชี 
เขารับการอบรมภายใตสถานการณและมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือรายแรงโคโรนาไวรัส 
๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ เพ่ือแกไขปญหาและลดขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและชวยลดโอกาสเส่ียงท่ีจะเกิด
ความแยงในเร่ืองผลประโยชนทับซอนได 
  2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดเขาใจ
เก่ียวกับเกณฑการประเมินและการยกระดับการทํางาน พรอมท้ังเพ่ือยกระดับผลการประเมิน ITA ขององคการ
บริการสวนตําบลดงมะไฟ โดยไมควรตํ่ากวาผลในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ได ๙๖.๕๗ คะแนน อยูระดับ AA
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2.4 การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
    2.4.1 การใหความรูในแบบตาง  ๆดังน้ี 
   - การจัดทําและประกาศใช มาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือสรางความเขาใจแกบุคลากร 
ใหหลีกเล่ียงการกระทําท่ีเขาขายการทุจริตตาง  ๆเชนการกระทําท่ีเปนผลประโยชนทับซอน  
  - การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) มีการถายทอดมาตรฐานทางจริยธรรม 
ผานกระบวนการแลกเปล่ียนการเรียนรูในประชุมประจําเดือน และเผยแพรในเว็ปไซดขององคการบริหารสวน
ตําบลดงมะไฟ 
    2.4.๒ การดําเนินการวิเคราะหความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับ
ซอน จากการวิเคราะหความเส่ียงสามารถจําแนกระดับความเส่ียงออกเปน 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า 
และสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชนทับซอนขององคการ
บริหารสวนตําบลดงมะไฟ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดดังตอไปน้ี 
 

การวิเคราะหความเสี่ยงผลประโยชนทับซอน 
ประเด็น 

ผลประโยชนทับซอน 
มีผลประโยชนทับซอนอยางไร 

โอกาสเกิดการ
ทุจริต(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ(1-4)

มาตรการปองกันความเส่ียง
ผลประโยชนทับซอน 

การจัดซ้ือจัดจางใน
การจัดโครงการ/ 
กิจกรรม 

ผูดําเนินโครงการเลือกจัดซ้ือหรือ
จัดจางรานท่ีตนเองสนิทหรือเปน
ญาติหรือรานท่ีตนเองคุยไดงาย 

4 ๓ -ปรับเปล่ียนรานคาในการจัดซ้ือวัสดุ 
-เขมงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการ
ตรวจรับการจาง 

การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลท่ีเปนเครือญาติหรือ
บุคคลท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับ
พนักงานเจาหนาท่ี 

4 ๒ -มีการประกาศรับสมัครและดําเนินการ
คัดเลือกอยางโปรงใสและตรวจสอบได 

การนําทรัพยสินของ
ราชการมาใชในเร่ือง
สวนตัว 

เชน การใชอุปกรณสํานักงานตาง  ๆ
รถราชการ ไฟฟา คอมพิวเตอรฯลฯ 

๒ ๑ -มีการทําทะเบียนควบคุมการใชงาน
และการเบิกจายอยางเครงครัด                         

การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ
ชอบของเจาหนาท่ี 

เจาหนาท่ีท่ีไมไดนําเงินท่ีลูกหน้ี
กองทุนตาง  ๆฝากมาชําระใหกับ
การเงิน แตกลับนําเงินไปใชสวนตัว 

๑ 4 -สถานการณปกติควรประชาสัมพันธ
ลูกหน้ีกองทุนตาง  ๆใหมาชําระเงินดวย
ตนเอง/รับใบเสร็จทุกคร้ัง/โควิดใชแอปฯ

การใชรถยนต
สวนกลาง  

การใชทรัพยากรมากเกินความ
จําเปนในแตละภารกิจ เชน นํ้ามัน
มากเกินความจําเปน 

๑ ๒ -มีการบันทึกการใชตาง  ๆ
-มีการรายงานทุกคร้ัง 
-เสริมสรางจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม 
-ใชงานตามความเปนจริง 

  2.5 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป 2565 
  องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเปนหนวยของรัฐท่ีรวม
ขับเคล่ือนการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติชอบในหนวยงาน
ราชการและดําเนินการสรางจิตสํานึกแกพนักงานสวนตําบลและบุคลากรในสังกัดตอตานการทุจริตทุก           
รูปแบบอยางจริงจัง โดยมีกระบวนการดําเนินการท่ีสําคัญเปนแนวทางและขอเสนอแนะท่ีจะนําไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป 2565 ดังน้ี 
    2.๕.1 สงเสริมใหมีการรณรงคสรางความตระหนักแกพนักงานสวนตําบลและบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ใหมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหท่ัวถึง
และครอบคลุมท้ังหนวยงานอยางตอเน่ืองแบบบูรณาการดําเนินการ โดยผานกระบวนการฝกอบรม การประชุม
ประจําเดือนการประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผูบริหารและการเผยแพรประชาสัมพันธ
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    2.๕.๒ กําหนดแนวทางและมาตรการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือใหเปนกลไกท่ีดีในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต หรือผลประโยชนทับซอน รวมท้ัง จัดสงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางเขารับ
การฝกอบรม เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานถูกตอง มีประสิทธิภาพโปรงใสและสอดคลองกับระเบียบกฏเกณฑใหมๆ
    2.๕.๓ การจัดทําคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหาร
จัดการผลประโยชนทับซอน โดยผานกระบวนการวิเคราะหประเด็นความเส่ียงท่ีจะนําไปสูการทุจริต ความเส่ียง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง มีการ
วิเคราะหปจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบตอประชาชน 
    2.๕.๔ การสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ใหเกิดความรวมมือเปนผูเฝาระวัง การแจงเบาะแส และมีส่ือรณรงคสรางความรูความเขาใจในนโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน ซ่ึงเนนการปลอดทุจริตเพ่ือใหเกิดพลังท่ีเขมแข็งในการชวยกันปองกันการทุจริต 
 

  3. ขอเสนอแนะเพ่ือพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาใหองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ดําเนินการตาม
แนวขอ 2.4 ตอไป 

ลงช่ือ     ผูรายงาน 
(    นายณัฐ สุขลํ้าคณา ) 

ตําแหนง   นิติกร   
 

 

ความเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตน                     .                         . 

 
ลงช่ือ      

(  นายอดุลย เวียงสมุทร ) 
ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด อบต.  
 

 

ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบล                   . 
 

        ลงช่ือ      
( นางสาวอรอุมา  ไตรภพ ) 

ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติราชการแทน 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 

 

คําส่ัง/ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ                . 
 
 

             (นางสาวสุภาวดี ตระกูลศรสูรย) 
           นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 

เพ่ือโปรดพิจารณา 

เห็นควรพิจารณา 


