
 

                                                   

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 
 

ที่ ศก 7720๑/                                                  วันที่    ๑    เดือน เมษายน    พ.ศ. 2564 
 

เร่ือง   รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
      

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- 

1. เรื่องเดิม 
     ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) 
ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยมีการประเมินใน
ด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการด าเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานโดยมีการประ
เมนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
ตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย 
นอกจากนี้ ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม เพ่ือเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้ 
 

 ๒.ข้อเท็จจริง 
      องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม ได้ด าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ  
ดังนี้ 
 

      ๒.๑ การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม ได้ประกาศเจตจ านงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในความโปร่งใสปราศจากการ
ทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 
และให้ค ามั่นที่จะน าพาคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียมทุกคน ให้ปฏิบัติ ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม 
ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 

      ๒.๒ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี  โดยที่ในปัจจุบัน 
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบาย ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพ่ือลดข้อผิดพลาด
จากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
 

      ๒.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียมได้เข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการท างาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมท าความเข้าใจเรื่องดังกล่าว 

 
 



 

 

 

-๒- 

      ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

           ๒.๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

   การจัดท าคู่มือ ได้ท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม   
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระท าท่ีเข้าข่าย
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนและสาระเกี่ยวกับ
ประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 

   การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการน าคู่มือดังกล่าวถ่ายทอดผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจ าเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ค าเนียม 

  ๒.๔.๒ การด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน 
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก มาก ปานกลาง ต่ า และ
สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าเนียม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดังนี ้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
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เช่น การใช้วัสดุ ,
อุปกรณ์ส านักงาน
ต่างๆ  

 
๔ 

 
๔ 

 
มีการท าทะเบียน
ควบคุมการใช้งาน
และการเบิกจ่าย
อย่างเคร่งครัด 
 

 

      ๒.๕ การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี ๒๕๖๔ 

       องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่
ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ราชการและด าเนินการสร้างจิตส านึกพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรในสังกัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่าง
จริงจังโดยมีกระบวนการด าเนินการที่ส าคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะน าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี ๒๕๖๔  ดังนี้ 



 

 

 

-๓- 

   ๒.๕.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานส่วนต าบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียมให้
ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการ
ปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 

   ๒.๕.๒ การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับ
การฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ 
 

   ๒.๕.๓ การจัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมการ
บริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะน าไปสู่การทุจริตความ
เสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆที่เกิดข้ึนจริง มี
การวิเคราะห์ปัจจัยการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 
 

   ๒.๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
ผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 
 

 ๓. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม ด าเนินการตาม
แนวทางข้อ ๒.๔ ต่อไป 
 

 รายละเอียดตามตัวอย่างเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

                                                                        
  ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                                               



                          


