
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ (ส านักปลัดฯ) โทร. 0-7329-9927 ต่อ 12                   .         
ที่        ยล 75601/-                                วันที ่          มีนาคม  2564                                  .                         

เรื่อง   รายงานผลการการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าป ีพ.ศ.  ๒๕๖4       
         (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564)                                                                . 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 

  1. เรื่องเดิม 
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕9 ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการด าเนินของหน่วยงาน โดยมีการ
ประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการด าเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ   
การปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย 
นอกจากนี้ ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลละแอ เพ่ือเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได ้

2. ข้อเท็จจริง  
องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ ได้ด าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ 

ดังนี้ 
๒.๑ การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริต       

และประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 
โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละแอได้ประกาศเจตจ านงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินงานและ         
ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส่ ในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลละแอ และให้ค ามั่นที่จะน าพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง
และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลละแอทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม 
ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกันอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

๒.๒ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน   
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจั ดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง         
ตามนโยบาย ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรม         
เพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและลดโอกาสที่มีความเยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

๒.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริการส่วนต าบลละแอเข้าใจเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมินและการยกระดับการท างาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมท าความเข้าใจเรื่องดังกล่าว 

๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
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๒.๔.๑ การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้  

- การจัดท าคู่มือ ได้จัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐาน         
ทาง จริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยง             
การกระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ  

- การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการน าคู่มือดังกล่าว 
ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจ าเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลละแอ 

๒.๔.๒ การด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน 
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และสามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหาร        
ส่วนต าบลละแอ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564) ได้ดังนี้ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็นผล 
ประโยชน์ทับซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร 
โอกาสเกิด 
การทุจริต 

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(1-4) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อพัสดุ เลือกซื้อร้านที่ตนเอง
สนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่คุยได้ง่าย 

4 4 - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ
จัดซื้อวัสดุ 
- เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ
หรือการจ้าง 

การจัดโครงการ/กิจกรรม มีการเลือกพ้ืนที่ในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ
ส่วนตัว 

2 1 - พิจารณาพ้ืนที่ที่ประสบ
ปัญหาและมีความจ าเป็น
ล าดับแรก 

การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า
ท างาน 

4 4 - มีการประกาศรับสมัครและ
ด าเนินการคัดเลือกอย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

การน าทรัพย์สิน 
ของราชการมาใช้ส่วนตัว 

เช่น การใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ 
รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ 

3 3 - มีการท าทะเบียนควบคุม
การใช้งานและการเบิกจ่าย
อย่างเคร่งครัด 

การลงชื่อ เข้า - ออก  
เวลาปฏิบัติหน้าที่ 

การลงเวลาไม่ตรงเวลาตามความเป็น
จริง 

4 4 - ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ 
- มีสมุดขออนุญาตไปพ้ืนที่
อ่ืน 

การลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง (Case) 
 - การใช้รถ 
 - การใช้คน 

การจัดสรรทรัพยากรน าไปใช้มากเกิน
ความจ าเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น 
น้ ามันมากเกินความจ าเป็น 

2 2 - มีการบันทึกการใช้ต่างๆ   
มีการรายงานทุกครั้ง 
- สร้างจิตส านึก คุณธรรม
จริยธรรม 
- ใช้งานตามความเป็นจริง 
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ประเด็นผล 
ประโยชน์ทับซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร 
โอกาสเกิด 
การทุจริต 

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(1-4) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจัดประชุม ศึกษาดูงาน 
สัมมนาต่างๆ 

ผู้ รั บผิ ดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถานที่ 

2 1 - สถานที่มีความเหมาะสมกับ
งบประมาณ 
- วิทยากรมีความรู้ ความ
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ง า น ห รื อ
โครงการนั้นๆ 

การออกใบอนุญาตหรือการ
รับรองสิทธิ์ 

หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติ
หรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตนั้นๆ 

2 2 - ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบโดยมีความเป็น
กลาง 

๒.๕ การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วม 

ขับเคลื่อนการด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุรจิตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการ 
และด าเนินการสร้างจิตส านึกพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรในสังกัด โดยมีกระบวนการที่ส าคัญ เป็นแนวทาง     
และข้อเสนอแนะที่จะน าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๒.๕.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ให้กับพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลละแอให้ทั่วถึง      
และครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน        
การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

๒.๕.๒ การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นกลไกลในการป้องกัน      
และปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง     
เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ 

๒.๕.๓ การจัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม           
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะน าไปสู่การทุจริต     
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง 
มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 

๒.๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร      
ซึ่งเน้นการปลอดทุจริต เพ่ือให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 

3. ข้อเสนอแนะ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนต าบลละแอ ด าเนินการ           

ตามแนวข้อ ๒.๔ ต่อไป 

 

             (นางสาวไรวินท์  สังขภญิโญ) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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                  (นางปาสีซ๊ะ วงค์สันติศาสน์) 
             หัวหน้าส านักปลัดฯ 

 
ความเห็นปลัด อบต.ละแอ  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
      

                  (นางดารินา  สะมะแอ) 
             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 

ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 
  เห็นชอบ 
  ไม่เห็นชอบ 
  อ่ืนๆ   ........................................................................ .............................................................. 

     

                             (นายอิสมาแอ เจ๊ะเลาะ) 
                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละแอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


