
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ             ส ำนกังำนปลดั   องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลกู่กำสิงห์ โทร/โทรสำร 043-501740                               

ที่   รอ 78201/- วนัที่    
เร่ือง   รายงานผลการวเิคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีอาจจะเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 

เรียน นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

 1.เร่ืองเดิม 

  ดว้ยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวนัท่ี 5 มาราคม 2559 ใหห้น่วยงานเขา้ร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซ่ึง
เป็นเกณฑก์ารประเมินท่ีตอ้งการใหห้น่วยงานของรัฐยกระดบัการด าเนินของหน่วยงาน โดยมีประเมินใน
ดา้นการต่อตา้นการทุจริตในองคก์รเก่ียวกั บการด าเนินงาน เร่ืองผลประโยชน์ทบัซอ้นของหน่วยงาน โดยมี
การประเมินหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ (Evidence Based) ใหมี้การด าเนินการวเิคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานตรวจสอบได ้การแกไ้ขปัญหาการกระท าผดิวนิยัของเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาส าคญัและพบบ่อย 
นอกจากน้ี ย ังน าความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีไดน้ี้มาก าหนดเป็นคู่มือ
ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ เพื่อเป็นแนวทางและยดึถือปฏิบติัได ้

 2.ข้อเทจ็จริง 

  องคก์ารบริหารส่วนต าบล กู่กาสิงห์  ไดด้ าเนินการป้องกนัผลประโ ยชน์ทบัซอ้น ผา่น
กิจกรรมต่างๆดงัน้ี 

  2.1 การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  ไดมี้การประกาศแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
บริหารงานโดยนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล กู่กาสิงห์  (นายบุญสี  สมพงษผ์ึ้ง )ไดป้ระกาศเจตจ านงวา่จะ
เป็นแบบอยา่งท่ีดินในการและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปร่งใส่ ในการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล กู่กาสิงห์  และใหค้  ามัน่ท่ีจะน าพาคณะ
ผูบ้ริหาร สาม าชิกสภา พนกังานส่วนต าบล พนกังานครู ลู กจา้งประจ า พนกังานจา้งและบุคลากรในสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนต าบล กู่กาสิงห์ทุกคน ใหป้ฏิบติัราชการดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ยติุธรรม ควบคู่กบัการ
บริหารจดัการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้าง การเงินและบญัชี โดยท่ีในปัจจุบนั
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่ายเงิน การจดัซ้ือจดัจา้ง มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ตามนโยบาย ท าใหบุ้คลากรผูป้ฏิบติังานขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าว ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาด
ในการปฏิบติังานได ้จึงไดจ้ดัส่งเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง การเงินและบญัชี เขา้รับการอบรมเพื่อลด
ขอ้ผดิพลาดจากการปฏิบติังาน และลดโอกาสท่ีมีความเยงในเร่ืองผลประโยชน์ทบัซอ้นได ้
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  2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพื่อใหบุ้คลากรในสังกดัองคก์ารบริการส่วนต าบลหมอเมือง 
ไดเ้ขา้ใจเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินและการยกระดบัการท างาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลกัฐานประกอบการ
ประเมินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์จึงไดจ้ดัส่งเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม ซกัซอ้มท าความเขา้ใจ
เร่ืองดงักล่าว 

2.4 การวเิคราะห์ความเส่ียงเกีย่วกบัการปฏิบัติงานทีอ่าจเกดิผลประโยชน์ทบัซ้อน 
       2.4.1 การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี ้
    - การจดัท าคู่มือ ไดท้  า คู่มือการพฒันาส่งเสริมการปฏิบติัตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม การบริหารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น เพื่อสร้างความเขา้ใจแก่บุคคลากรและใหห้ลีกเล่ียงการ
กระท าท่ีเขา้ข่ายผลประโยชน์ทบัซอ้น โยมีสาระส าคญัเก่ียวกบัแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทบัซอ้น 
และสาระเก่ียวกบัประเภทหรือรูปแบบท่ีเขา้ข่ายผลประโยชน์ทบัซอ้น และกรณีตวัอยา่งการทุ จริตในรูปแบบ
ต่างๆ 
    - การจดัการความรู้ (Knowledge management) โดยการน าคู่มือกงักล่าว 
ถ่ายทอดผา่นกระบวนการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ในประชุมประจ าเดือน และเผยแพร่ในเวป็ไซ ตข์ององคก์าร
บริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 
   2.4.2 การด าเนินการวเิคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีอาจเกิดประโยชน์
ทบัซอ้น จากการวเิคราะห์ความเส่ียงสามารถจ าแนกระดบัความเส่ียงออกเป็น 4 ระดบั สูงมาก สูง ปานกลาง 
ต ่า และสามารถสรุปขอ้มูลการสิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีอาจเกิดประโยชน์ทบัซอ้นของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ ไดด้งัน้ี 
การวเิคราะห์ความเส่ียงผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ประเด็น
ผลประโยชน์ทบั

ซ้อน 

มีการทบัซ้อนอย่างไร โอกาสเกดิ
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-4) 

มาตรการป้องกนัความ
เส่ียงผลประโยชน์ทบั

ซ้อน 

การจดัซ้ือจดัจา้ง หวัหนา้/จนท.พสัดุเลือกซ้ือร้านท่ี
ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านท่ี
ตนเองคุยไดง่้าย 

4 4 -ปรับเปล่ียนร้านคา้ใน
การจดัซ้ือวสัดุ 

-เขม้งวดในการตรวจรับ
พสัดุหรือการจา้ง 
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การจดัโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพื้นท่ีในการจดัโครงการ/
กิจกรรมเจา้หนา้ท่ีคุน้เคยเป็นการ
ส่วนตวั 

4 4 -พิจารณาพื้นท่ีท่ีประสบ
ปัญหาและมีความ
จ าเป็นล าดบัแรก 

 

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบุคคลท่ีเป็นเครือญาติหรือ
บุคคลท่ีตนเองไดรั้บผลประโยชน์
เขา้ท างาน 

4 4 -มีการประกาศรับสมคัร
และด าเนินการคดัเลือก
อยา่งโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

การน าทรัพยสิ์น
ของราชการมาใช้
ในเร่ืองส่วนตวั 

เช่นการใชอุ้ปกรณ์ส านกังานต่างๆ 
รถยนตส่์วนกลาง  อุปกรณ์ไฟฟ้า /
ประปา ฯลฯ 

4 4 -มีการท าทะเบียน
ควบคุมการใชง้านและ
การเบิกจ่ายอยา่ง
เคร่งครัด                          

ประเด็น
ผลประโยชน์ทบั

ซ้อน 

มีการทบัซ้อนอย่างไร โอกาสเกดิ
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-5) 

มาตรการป้องกนัความ
เส่ียงผลประโยชน์ทบั

ซ้อน 

การปฏิบติัหนา้ท่ี
โดยมิชอบของ
เจา้หนา้ท่ี 

การปฏิบติังานดา้นต่าง ๆท่ีเก่ียวกบั
การเบิก-จ่าย เงิน ใหย้ดึระเบียบ 
กฎหมาย 

4 4 -ประชาสัมพนัธ์ให้
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ
ไดป้ฎิบติัตามระเบียบ
กฎหมายโดยเคร่งครัด 

การลงช่ือ เขา้-
ออก เวลาปฏิบติั
หนา้ท่ี 

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง 4 4 มีสมุดขออนุญาตไป
พื้นท่ีอ่ืน 

การลงพื้นท่ี
ตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง(Case) 

-การใชร้ถ 

การใชจ้ดัสรรทรัพยากรน าไปใช้
มากเกินความจ าเป็นในแต่ละภารกิจ 
เช่นน ามนัมากเกินความเกินความ
จ าเป็น 

4 4 -มีการบนัทึกการใช้
ต่างๆ 

-มีการรายงานทุกคร้ัง 

-สร้างจิตส านึก 
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-การใชค้น 
คุณธรรม จริยธรรม 

-ใชง้านตามความเป็น
จริง 

การจดัประชุม ดู
งาน สัมมนา 
ต่างๆ 

ผูรั้บผดิชอบโครงการมีสัมพนัธ์ท่ี
ใกลชิ้ดกบัเจา้ของกิจการหรือผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ี 

2 1 -สถานท่ี มีความ
เหมาะสมกบั
งบประมาณ 

-วทิยาการมีความรู้ความ
เหมาะสมกบังานหรือ
โครงการนั้นๆ 

การออก
ใบอนุญาตหรือ
การรับรองสิทธ์ 

หวัหนา้หน่วยงาน เจา้หนา้ท่ีมีญาติ
หรือคนรู้จกัท่ีมายืน่ขอใบรับรอง
หรือใบอนุญาตนั้นๆ 

3 3 -ผูป้ฏิบติัตอ้งท าตามกฏ
ระเบียบโดยมีความเป็น
กลาง 

 

 

 

 

  2.5 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2563 

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการเป็นหน่วยของรัฐท่ีร่วม
ขบัเคล่ือนการด าเนินการตามมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุรจิตประพฤติชอบในหน่วยงาน
ราชการและด าเนินการสร้างจิตส านึกพนกังานส่วนต าบลและบุคลากรในสังกดัรังเกียจการทรุจริตทุกรูปแบ
อยา่งจริงจงัโดยมีกระบวนการด าเ นินการท่ีส าคญัเป็นแนวทางและขอ้เสนอแนะท่ีจะน าไปปรับปรุง
แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทรุจริต ประจ าปี 256๓ ดงัน้ี 

   2.5.1 ส่งเสริมใหมี้การรณรงคแ์ละสร้างความตะหนกัคุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกนัและปราบปรามการทรุจริตใหก้บัพนกังานส่วนต าบล และบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบล กู่
กาสิงห์ ใหท้ัว่ถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง โดยผา่นกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนว
ทางการปฏิบติังาน การมอบนโยบายของผูบ้ริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
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   2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจดัซ้ือจดัจา้ง เพื่อเป็นก ลไกลในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทบัซอ้นได ้รวมทั้งการจดัส่งเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัซ้ือจดัจา้งเขา้รับการฝึกอบรม เพื่อใหก้ารปฏิบติังานถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคลอ้งกบั
ระเบียบ กฏเกณฑใ์หม่ๆ 

   2.5.3การจดัท าคู่มือการพฒันาส่ งเสริมการปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรม การ
บริหารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น โดยผา่นกระบวนการวเิคราะห์ประเด็นความเส่ียงท่ีจะน าไปสู่การทุจริต 
ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทบัซอ้น กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนจริง มีการวเิคราะห์ปัจจยัการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 

   2.5.4 การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผูใ้หบ้ริการและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย ใหเ้กิดความร่วมมือเป็นผูเ้ฝ้าระวงั การแจง้เบาะแส และมีส่ือรณรงคส์ร้างความรู้ความเขา้ใจใน
นโยบายผูบ้ริหาร ซ่ึงเนน้การปล่อยทุรจิตเพื่อใหเ้กิดพลงัท่ีเขม้แขง็ในการช่วยกนัป้องกนัการทุจริต 

 3.ข้อเสนอแนะเพือ่พจิารณา 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล กู่กาสิงห์  ด าเนินการ
ตามแนวขอ้ 2.4 ต่อไป 

 รายละเอียดตามตวัอยา่งเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
 

(นาราตรี  ศรีเคลือบ) 
              หวัหนา้ส านกัปลดั 
 

      (นางสุกญัญามณี  นนทวาสี) 
                   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 

       (นายบุญสี   สมพงษผ์ึ้ง) 
           นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกู่กาสิงห์ 

 
 

 
 


