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 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ    โทร   ๐-๔๕52-5992                                   

ท่ี   อจ ๗๓01/- วันท่ี   ๕   เมษายน   ๒๕๖๔ 

เร่ือง   รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ 

 1. เรื่องเดิม 
  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินทีต่้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการด าเนินของหน่วยงาน 
โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการด าเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการด าเนินการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหา
ส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้   
มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ เพื่อเป็นแนวทางและ
ยึดถือปฏิบัติได้ 
 2.ข้อเท็จจริง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ ได้ด าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้ 
  2.1 การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
บริหารงานโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ ได้ประกาศเจตจ านงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
สร้างความโปร่งใส ปราศจากการทุจรติ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ และให้ค ามั่นที่จะน าพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล โนนโพธ์ิทุกคน ให้
ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ใน
ปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการ
อบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเเยง้ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
  2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริการส่วนต าบล      
โนนโพธ์ิ ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการท างาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการ 



/ประเมินใหส้อดคล้อง... 

-๒- 

ประเมินใหส้อดคล้องกบัหลักเกณฑ์ จงึได้จัดสง่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซอ้มท าความเข้าใจเรื่อง
ดังกล่าว 

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   2.4.1 การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังน้ี 
    -การจัดท าคู่มือ ได้ท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคคลากรและให้หลีกเลี่ยงการ
กระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบ
ต่างๆ 
    -การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการน าคู่มือดังกล่าว 
ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจ าเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ 
   2.4.2 การด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบั ติงานที่อาจเกิด
ประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง 
ปานกลาง ต่ า และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์    
ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ได้ดังนี ้
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การวิเคราะหค์วามเสี่ยงผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ประเด็นผลประโยชน์      
ทับซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิดการ
ทุจริต(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ(1-4) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์    
ทับซ้อน 

การจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้า/จนท.พสัดุเลือกซือ้ร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ
หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย 

3 4 -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซือ้วัสด ุ

-เข้มงวดในการตรวจรบัพัสดหุรอืการจ้าง 

การจัดโครงการ/กจิกรรม มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กจิกรรมเจ้าหน้าที่
คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว 

2 3 -พิจารณาพื้นที่ทีป่ระสบปญัหาและมีความ
จ าเป็นล าดับแรก 

 

การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลทีเ่ป็นเครือญาติหรอืบุคคลที่ตนเองได้รับ
ผลประโยชน์เข้าท างาน 

3 4 -มีการประกาศรบัสมัครและด าเนินการคัดเลือก
อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได ้

การน าทรัพย์สินของราชการ
มาใช้ในเรื่องส่วนตัว 

เช่นการใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ 4 3 -มีการท าทะเบียนควบคุมการใช้งานและการ
เบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด                          

การปฏิบัตหิน้าที่ โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที ่

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้น าเงินทีลู่กหนีก้องทุนต่างๆ ฝากมาช าระ
ให้กับการเงิน แต่กลบัน าเงินไปใช้ส่วนตัว 

3 3 -ประชาสัมพันธ์ให้ลกูหนี้กองทุนต่างๆ มาช าระ
เงินด้วยตนเองและรับใบเสรจ็ทุกครั้ง 

/ ประเด็นผล... 



    

 

  /2.5 การจัดท าแผน. 

 

ประเด็นผลประโยชน์      
ทับซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิดการ
ทุจริต(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ(1-5) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์    
ทับซ้อน 

การลงช่ือ เข้า-ออก เวลา
ปฏิบัติหน้าที ่

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจรงิ 2 3 -หัวหน้าส่วนราชการตรวจลายมือช่ือ 

-มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น 

การใช้ทรัพยากร การใช้จัดสรรทรพัยากรน าไปใช้มากเกินความจ าเป็นในแต่
ละภารกจิ เช่น น้ ามันมากเกินความเกินความจ าเป็น 

2 3 -มีการบันทึกการใช้ต่างๆ 

-มีการรายงานทุกครัง้ 

-สร้างจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม 

-ใช้งานตามความเป็นจรงิ 

การจัดท าโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน การจัดประชุม 
และ สัมมนา ต่างๆ 

ผู้รบัผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกบัเจ้าของกจิการ
หรือผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกับสถานที ่

2 1 -สถานที่ มีความเหมาะสมกับงบประมาณ 

-วิทยาการมีความรู้ความเหมาะสมกบังานหรือ
โครงการนั้นๆ 

การออกใบอนุญาตหรอืการ
รับรองสิทธ์ 

หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติหรอืคนรู้จกัที่มายื่นขอ
ใบรับรองหรือใบอนญุาตนั้นๆ 

3 3 -ผู้ปฏิบัติต้องท าตามกฏระเบียบโดยมีความเป็น
กลาง 

-4- 
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ผลการด าเนนิการประเมินความเสี่ยง 

 

ความเสี่ยง ปัจัยความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ โอกาสเกิด 

ผลกระทบ 

 

ระดับของ
ผลกระทบ 

การจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้า/จนท.พสัดุเลือกซือ้ร้านที่ตนเอง
สนิท หรือเป็นญาติ หรือร้าน ที่ตนเองคุย
ได้ง่าย 

3 

 

4 สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่         
เพื่อปอ้งกันการเกิดผลประโยชน์          
ทับซ้อน 

- ด าเนินการแล้ว            กองคลงั 

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว 

4 

 

3 
สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่         
เพื่อปอ้งกันการเกิดผลประโยชน์          
ทับซ้อน 

- ด าเนินการแล้ว กองคลงั 

การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลทีเ่ป็นเครือญาติหรอืบุคคล
ที่ตนเองไดร้ับผลประโยชน์เข้าท างาน 

3 

 

4 
สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่         
เพื่อปอ้งกันการเกิดผลประโยชน์          
ทับซ้อน 

- อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 

การน าทรัพย์สินของ
ราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

เช่น การใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ 
รถยนต์ รถจักรยานยนต์  อุปกรณ์ไฟฟ้า 
ฯลฯ 

4 

 

3 สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่         
และฝกึอบรม  

- อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 

/ ความเสี่ยง... 



 

ความเสี่ยง ปัจัยความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
โอกาสเกิด 
ผลกระทบ 

 

ระดับของ
ผลกระทบ 

การปฏิบัตหิน้าที่โดย   
มิชอบขอเจ้าหน้าที ่

เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้น าเงินทีลู่กหนีก้องทุน
ต่างๆ ฝากมาช าระให้กบัการเงิน แต่กลับ
น าเงินไปใช้ส่วนตัว 

3 3 -ประชาสัมพันธ์ให้ลกูหนี้กองทุน
ต่างๆ มาช าระเงินด้วยตนเองและ
รับใบเสร็จทุกครัง้ 

การปฏิบัตหิน้าที่ 
โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที ่

กองคลงั 

การลงช่ือ เข้า-ออก 
เวลาปฏิบัตหิน้าที ่

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจรงิ 2 

 

3 ประชุมช้ีแจงให้ทราบถงึการ
ปฎิบัติตามวินัยข้าราชการ 

- ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

การใช้ทรัพยากร การจัดสรรทรัพยากร การน าไปใช้มาก      
เกินความจ าเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น       
น้ ามันมากเกินความจ าเป็น 

2 3 สร้างจิตส านึก - ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

การจัดประชุม ดูงาน 
สัมมนา ต่างๆ 

ผู้รบัผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกบั
เจ้าของกิจการ หรือผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องกบั
สถานที ่

2 1 สร้างความเข้าใจเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

การออกใบอนุญาต 
หรือการรับรองสิทธ์ 

หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติ หรือ
คนรู้จักทีม่ายื่นขอใบรับรองหรอืใบอนญุาต
นั้นๆ 

3 3 ฝึกอบรมโดยหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง - อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กองช่าง 
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2.5 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 256๔ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วม
ขับเคลื่อนการด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ราชการและด าเนินการสร้างจิตส านึกพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรในสังกัดรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบ  
อย่างจริงจังโดยมีกระบวนการด าเนินการที่ส าคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะน าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 256๔ ดังนี ้
   2.5.1 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกันและปราบปรามการทรุจริตให้กับพนักงานส่วนต าบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล      
โนนโพธ์ิ ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศ     
แนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
   2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกลในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่ งใส และสอดคล้องกับ
ระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ 
   2.5.3 การจัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การ
บริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะน าไปสู่การทุจริต 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่
เกิดข้ึนจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 
   2.5.4 การสร้างการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจใน
นโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 

 3.ข้อเสนอแนะเพ่ือพิจารณา 

  เพื่อให้เป็นแนวทาง มาตรการและเพื่อเป็นกลไกลในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน เห็นควรด าเนินการตามแนวข้อ 2.4 ต่อไป   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา  

                
     จ.อ. 

( เพชรรงัสทิธ์ิ  สายธนู ) 
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 

/ความเห็นของปลัด… 
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- ความเห็นปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ
.............................................................................................................................................................................. 
 

 
( นายธนรัตน์  กาญจนาภา) 

                ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ 

- ความเห็นนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ 

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

 
                                              (นายประยงค์  พิมพ์หาญ) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธ์ิ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


