
 บันทึกขอความ 
สวนราชการ             สํานักงานปลัด                                   

ที่   อท 53501/- วันท่ี   12   พฤศจิกายน 2561 

เรื่อง   รายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชนทับซอน ประจําป

.............งบประมาณ พ.ศ.2561……. 

เรียน นายกเทศมนตรตีาํบลไผดําพัฒนา 

 1.เรื่องเดิม 

  ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 5 มกราคม 2559 ใหหนวยงานเขารวมการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) 
ซึ่งเปนเกณฑการประเมินท่ีตองการใหหนวยงานของรัฐยกระดับการดําเนินของหนวยงาน โดยมีประเมินในดาน
การตอตานการทุจริตในองคกรเกี่ยวกับการดําเนินงาน เรื่องผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน โดยมีการ
ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based) ใหมีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบได การแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอย 
นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนที่ไดนี้มากําหนดเปนคูมือ
ปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลหมอเมือง เพื่อเปนแนวทางและยึดถือปฏิบัติได 

 2.ขอเท็จจริง 

  เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ไดดําเนินการปองกันผลประโยชนทบัซอน ผานกิจกรรมตางๆดังนี้ 

  2.1 การสรางจิตสํานึกและปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไมกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ไดมีการประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคณุธรรม และความโปรงใสในการบริหารงาน
โดยนายกเทศมนตรีตําบลไผดําพัฒนา (นายไพโรจน  พวงศิริ)ไดประกาศเจตจํานงวาจะเปนแบบอยางที่ดีความ
โปรงใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส ในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา และใหคําม่ันที่จะนําพาคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานครู 
ลูกจางประจํา พนักงานจางและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ทุกคน ใหปฏิบัติราชการดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม ควบคูกับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและรวมมือและอํานวย
ความสะดวกแกประชาชน 

  2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงนิและบัญชี โดยที่ในปจจุบัน
กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเบิกจายเงนิ การจัดซื้อจัดจาง มีการปรับปรงุเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบาย ทําใหบุคลากรผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว ซึ่งอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได จึงไดจัดสงเจาหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงินและบัญชี เขารับการอบรมเพื่อลด
ขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเยงในเรื่องผลประโยชนทับซอนได 

  2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพื่อใหบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  
ไดเขาใจเกี่ยวกับเกณฑการประเมินและการยกระดับการทํางาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการ
ประเมินใหสอดคลองกับหลักเกณฑ จึงไดจัดสงเจาหนาที่ที่เก่ียวของเขารวมประชุมซักซอมทําความเขาใจเรื่อง
ดังกลาว 
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2.4 การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
   2.4.1 การใหความรูในรูแบบตางๆ ดังน้ี 
    -การจัดทําคูมือ ไดทํา คูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน เพื่อสรางความเขาใจแกบุคคลากรและใหหลีกเลี่ยงการ
กระทําท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอน โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชนทับซอน 
และสาระเก่ียวกับประเภทหรือรูปแบบท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอน และกรณีตัวอยางการทุจริตในรูปแบบ
ตางๆ 
    -การจัดการความรู (Knowledge management) โดยการนําคูมือดังกลาว 
ถายทอดผานกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรูในประชุมประจําเดือน และเผยแพรในเว็ปไซดของเทศบาล
ตําบลไผดําพัฒนา 
   2.4.2 การดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน
ทับซอน จากการวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง 
ต่ํา และสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชนทับซอนของ
เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดดังนี้ 
การวิเคราะหความเส่ียงผลประโยชนทับซอน 

ประเด็น
ผลประโยชนทับ

ซอน 

มีการทับซอนอยางไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-4) 

มาตรการปองกันความ
เสี่ยงผลประโยชนทับ

ซอน 

การจัดซื้อจัดจาง หัวหนา/จนท.พัสดุเลือกซื้อรานที่
ตนเองสนิทหรือเปนญาติหรือรานท่ี
ตนเองคยุไดงาย 

4 4 -ปรับเปลี่ยนรานคาใน
การจัดซื้อวัสดุ 

-เขมงวดในการตรวจรับ
พัสดุหรือการจาง 

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพื้นท่ีในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเจาหนาที่คุนเคยเปนการ
สวนตัว 

4 4 -พิจารณาพื้นที่ที่ประสบ
ปญหาและมีความจําเปน
ลําดับแรก 

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบุคคลท่ีเปนเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนเองไดรับผลประโยชนเขา
ทํางาน 

4 4 -มีการประกาศรบัสมัคร
และดําเนินการคัดเลือก
อยางโปรงใสและ
ตรวจสอบได 

การนําทรัพยสิน
ของราชการมาใช
ในเรื่องสวนตัว 

เชนการใชอุปกรณสํานักงานตางๆ 
รถ ไฟฟา ฯลฯ 

4 4 -มีการทําทะเบียน
ควบคุมการใชงานและ
การเบิกจายอยาง
เครงครดั                         
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ประเด็น
ผลประโยชนทับ

ซอน 

มีการทับซอนอยางไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-5) 

มาตรการปองกันความ
เสี่ยงผลประโยชนทับ

ซอน 

การปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบของ
เจาหนาที่ 

เจาหนาที่ที่ไมไดนําเงินที่ลูกหนี้
กองทุนตางๆฝากมาชาํระใหกับ
การเงิน แตกลับนําเงินไปใชสวนตัว 

4 4 -ประชาสัมพันธใหลูกหนี้
กองทุนตางๆ มาชาํระ
เงินดวยตนเองและรับ
ใบเสรจ็ทุกครั้ง 

การลงชื่อ เขา-
ออก เวลาปฏิบัติ
หนาที ่

การลงเวลาไมตรงตามความเปนจริง 4 4 -ใชระบบสแกน
ลายนิ้วมือ 

-มีสมดุขออนุญาตไป
พื้นท่ีอื่น 

การลงพื้นที่
ตรวจสอบ
ขอเทจ็จริง(Case) 

-การใชรถ 

-การใชคน 

การใชจัดสรรทรัพยากรนําไปใชมาก
เกินความจําเปนในแตละภารกิจ เชน
นํามันมากเกินความเกินความจําเปน 

4 4 -มีการบันทึกการใชตางๆ 

-มีการรายงานทุกครั้ง 

-สรางจิตสาํนึก คุณธรรม 
จริยธรรม 

-ใชงานตามความเปน
จริง 

การจัดประชุม ดู
งาน สัมมนา 
ตางๆ 

ผูรับผิดชอบโครงการมีสัมพันธที่
ใกลชิดกับเจาของกิจการหรือผูมีสวน
เก่ียวของกับสถานท่ี 

2 1 -สถานท่ี มีความ
เหมาะสมกับงบประมาณ 

-วิทยาการมีความรูความ
เหมาะสมกับงานหรือ
โครงการนั้นๆ 

การออก
ใบอนุญาตหรือ
การรับรองสิทธ 

หัวหนาหนวยงาน เจาหนาที่มญีาติ
หรือคนรูจักที่มายื่นขอใบรับรองหรือ
ใบอนญุาตนั้นๆ 

3 3 -ผูปฏิบัติตองทําตามกฏ
ระเบียบโดยมคีวามเปน
กลาง 
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  2.5 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป 2561 

  เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเปนหนวยของรัฐท่ีรวมขับเคลื่อน
การดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทุรจิตประพฤติชอบในหนวยงานราชการและ
ดําเนินการสรางจิตสํานึกพนักงานสวนตําบลและบุคลากรในสังกัดรังเกียจการทรุจริตทุกรูปแบอยางจริงจังโดยมี
กระบวนการดําเนินการที่สําคัญเปนแนวทางและขอเสนอแนะที่จะนําไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทรุจริต ประจําป 2560 ดังนี้ 

   2.5.1 สงเสริมใหมีการรณรงคและสรางความตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและการ
ปองกันและปราบปรามการทรุจริตใหกับพนักงานสวนตําบล และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหมอ
เมือง ใหทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยผานกระบวนการฝกอบรม การประกาศแนว
ทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผูบรหิารและการเผยแพรประชาสัมพันธ 

   2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจาง เพื่อเปนกลไกลในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอนได รวมทั้งการจัดสงเจาหนาท่ีที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัด
จางเขารับการฝกอบรม เพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตอง มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสอดคลองกับระเบียบ 
กฏเกณฑใหมๆ 

   2.5.3การจัดทําคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การ
บริหารจัดการผลประโยชนทับซอน โดยผานกระบวนการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงที่จะนําไปสูการทุจริต 
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบตางๆ ที่
เกิดข้ึนจริง มีการวิเคราะหปจจัยการเกิดการทุจรติ การเกิดผลกระทบตอประชาชน 

   2.5.4 การสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะผูใหบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย ใหเกิดความรวมมือเปนผูเฝาระวัง การแจงเบาะแส และมีสื่อรณรงคสรางความรูความเขาใจใน
นโยบายผูบริหาร ซึ่งเนนการปลอยทุรจิตเพื่อใหเกิดพลังที่เขมแข็งในการชวยกันปองกันการทุจริต 

 3.ขอเสนอแนะเพื่อพจิารณา 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาใหเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ดําเนินการตามแนวขอ 
2.4 ตอไป 

 รายละเอียดตามตัวอยางเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ 
 

 
 

(นางกาญจนา  ผลสันต) 
         หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
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ความเห็นปลัดเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

.............................................................................................................................................................................
      

 

(นางสาวมิ่งขวัญ  สุทธิบูรณ) 
      ปลัดเทศบาลตาํบลไผดําพัฒนา 

 
 
ความเห็นรองนายกเทศมนตรีตําบลไผดําพัฒนา 

............................................................................................................................................................................
      

 

(นายวิรัตน  เรียนลึก) 
รองนายกเทศมนตรีตําบลไผดาํพัฒนา 

 
 

ความเห็นนายกเทศมนตรีตําบลไผดาํพัฒนา 

............................................................................................................................................................................
      

 

(นายไพโรจน  พวงศิร)ิ 
นายกเทศมนตรีตําบลไผดําพฒันา 

 


