บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงขุย
ที่ พช ๗๑๒๐1 /

วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖3

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชนทับซ0อนประจําป1งบประมาณ 2563
(ครึ่งป1แรก)
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลดงขุย
เรื่องเดิม
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให0หนวยงานเข0ารวมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเปPนเกณฑ
การประเมินที่ต0องการให0หนวยงานของรัฐยกระดับการดําเนินงานของหนวยงานโดยมีการประเมินในด0านการตอต0าน
การทุจริตในองคกรเกี่ยวกับการดําเนินงานเรื่องผลประโยชนทับซ0อนของหนวยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ(Evidence Based) ให0มีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได0 การแก0ไข
ปWญหาการกระทําผิดวินัยของเจ0าหน0าที่รัฐ ที่เปPนปWญหาสําคัญและพบบอย นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซ0อนที่ได0นี้มากําหนดเปPนคูมือป[องกันผลประโยชนทับซ0อนขององคการบริหารสวน
ตําบลดงขุย เพื่อเปPนแนวทางและยึดถือปฏิบัติได0
ข0อเท็จจริง
องคการบริหารสวนตําบลดงขุย ได0ดําเนินการป[องกันผลประโยชนทับซ0อน ผานกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
2.1 การสร0างจิตสํานึกและปลูกฝWงให0บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไมกระทําการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ได0มีการประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร0างคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงานโดยนายกองคการ
บริหารสวนตําบลดงขุย ได0ประกาศเจตจํานงวาจะเปPนแบบอยางที่ดีในการและความโปรงใส ปราศจากการทุจริต เพื่อ
เสริมสร0างคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลดงขุย และให0คํามั่นที่
จะนําพาคณะผู0บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลดงขุย และให0คํามั่นที่นะนําพา
คณะผู0บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจ0างและบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลดงขุย
ทุกคน ให0ปฏิบัติราชการด0วยความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม ควบคูกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และรวมมือกัน
อํานวยความสะดวกแกประชาชน
2.2 กฎระเบี ย บและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ย วกั บ การจัด ซื้ อจั ด จ0 า ง การเงิ น และบั ญ ชี โดยที่ ในปW จ จุ บั น
กฎระเบี ยบและข0 อบั งคับ ตาง ๆ ที่เ กี่ยวข0องกับการเบิกจายเงิน การจั ดซื้อจัดจ0 าง มีการปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงตาม
นโยบาย ทํ า ให0 บุ คลากรผู0 ป ฏิ บั ติ งานขาดความรู0 ความข0 า ใจในเรื่ องดั งกลาว ซึ่ งอาจทํ า ให0 เ กิ ด ข0 อผิ ด พลาดในการ
ปฏิบั ติงานได0 จึ งได0จั ดสงเจ0า หน0 าที่ ปฏิ บัติ งานเกี่ย วกั บการจัด ซื้อจัด จ0า ง การเงิน และบั ญชี ข0 ารั บการอบรมเพื่ อลด
ข0อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความขัดแย0งในเรื่องผลประโยชนทับซ0อนได0
2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment:ITA) เพื่อให0บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลดงขุย เข0าใจเกี่ยวกับเกณฑการ
ประเมินและการยกระดับการทํางาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให0สอดคล0องกับหลักเกณฑ
จึงได0จัดสงเจ0าหน0าที่เกี่ยวข0องเข0ารวมประชุมซักซ0อมทําความเข0าใจเรื่องดังกลาว

-22.4 การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซ0อน
2.4.1 การให0ความรู0ในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้
- การจั ด ทํ า คู มื อ ได0 จั ด ทํ า คู มื อ การพั ฒ นาสงเสริ มการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานทาง
จริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชนทับซ0อน เพื่อสร0างความเข0าใจแกบุคลากรและให0หลีกเลี่ยงการกระทําที่เข0า
ขายผลประโยชนทับซ0อน โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับแนวคิด ความหมายของผลประโยชนทับซ0อน และสาระเกี่ยวกับ
ประเภทหรือรูปแบบที่เข0าขายผลประโยชนทับซ0อน และกรณีตัวอยางการทุจริตในรูปแบบตาง ๆ
- การจั ดการเรียนรู0 (Knowledge management) โดยการนํ าคู มือดั งกลาว
ถายทอดผานกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู0ในการประชุมประจําเดือน และเผยแพรในเว็บไซตขององคการบริหาร
สวนตําบลดงขุย
2.4.2 การดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดประโยชนทับ
ซ0อน จากการวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปPน 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา และ
สามารถสังเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชนทับซ0อนขององคการบริหาร
สวนตําบล ประจําป1งบประมาณ 2563 (ครึ่งป1แรก) ได0ดังนี้
ประเด็น
ผลประโยชน
ทับซ0อน

การวิเคราะหความเสี่ยงผลประโยชนทับซ0อน
มีการทับซ0อนอยางไร
โอกาสเกิด
ระดับของผลกระทบ
(1-4)
การทุจริต(1/4)

การจัดซื้อจัดจ0าง การจัดซื้อพัสดุ เลือกซื้อร0านที่
ตนเองสนิทหรือเปPนญาติหรือ
ร0านที่ตนเองคุยได0งาย

4

4

การจัดโครงการ/ มีการเลือกพื้นที่ในการจัด
กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมเจ0าหน0าที่
คุ0นเคยเปPนการสวนตัว
การบริหารงาน มีการรีบบุคคลที่เปPนเครือญาติ
บุคคล
หรือบุคคลทีต่ นเองได0รับ
ผลประโยชนเข0าทํางาน

2

1

4

4

การนําทรัพยสิน
ของราชการมาใช0
ในเรื่องสวนตัว

3

3

4

4

2

2

เชน การใช0อุปกรณสํานักงาน
ตาง ๆ รถยนต เครื่องตัดหญ0า
ฯลฯ

การลงชื่อเข0าออก การลงเวลาไมตรงตามความ
เวลาปฏิบตั ิหน0าที่ เปPนจริง
การลงพื้นที่
ตรวจสอบ
ข0อเท็จจริง(Case)
-การใช0รถ
-การใช0คน

การใช0จัดสรรทรัพยากร
นําไปใช0มากเกินความจําเปPนใน
แตละภารกิจ เชน น้ํามันมาก
เกินความจําเปPน

มาตรการป[องกัน
ความเสี่ยง
ผลประโยชนทับซ0อน
-ปรับเปลีย่ นร0านค0าใน
การจัดซื้อวัสดุ
- เข0มงวดในการตรวจรับ
พัสดุหรือการจ0าง
-พิจารณาพื้นที่ที่ประสบ
ปWญหาและมีความ
จําเปPนลําดับแรก
-มีการประกาศรับสมัคร
และดําเนินการคัดเลือก
อยางโปรงใสและ
ตรวจสอบได0
-มีการทําทะเบียน
ควบคุมการใช0งานและ
การเบิกจายอยาง
เครงครัด
-ใช0ระบบสแกน
ลายนิ้วมือมีสมุดขอ
อนุญาตไปพื้นที่อื่น
-มีการบันทึกการใช0ตางๆ
-มีการรายงานทุกครั้ง
-สร0างจิตสํานึก คุณธรรม
จริยธรรม
-ใช0งานตามความเปPน
จริง

ประเด็น
ผลประโยชน
ทับซ0อน

มีการทับซ0อนอยางไร

โอกาสเกิด
การทุจริต(1/4)

ระดับของผลกระทบ
(1-4)

มาตรการป[องกัน
ความเสี่ยง
ผลประโยชนทับซ0อน

การจัดประชุม
ศึกษาดูงาน
สัมมนาตาง ๆ

ผู0รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ
ที่ใกล0ชิดกับเจ0าของกิจการหรือ
ผู0มีสวนเกี่ยวข0องกับสถานที่

2

1

การออก
ใบอนุญาตหรือ
การรับรองสิทธิ์

หัวหน0าหนวยงานเจ0าหน0าที่มี
ญาติหรื
หรือคนรู0จักที่มายื่นขอ
ใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ

2

2

-สถานที่มีความ
เหมาะสมกับ
งบประมาณ
-วิทยากรมีความรู0ความ
เหมาะสมกับงานหรือ
โครงการนั้น ๆ
ผู0ปฏิบัตติ 0องทําตามกฏ
ระเบียบโดยมีความเปPน
กลาง

2.5 การจัดทําแผนปฏิบัติการป[องกันการทุจริต 4 ป1 พ.ศ.2561-2564
2564
องคการบริหารสวนตําบลดงขุย ได0เล็งเห็นถึงความสําคัญในการเปP
เปPนหนวยงานของรัฐที่มีสวนรวม
ขับเคลื่อนการดําเนินการตามมาตรการในการป[องกันและแก0ไขปWญหาการทุ
หาการทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงานราชการ
และดําเนินการสร0างจิตสํานึกพนักงานสวนตําบลและบุคลากรในสังกัด โดยมีกระบวนการที่สําคัญเปPนแนวทางและ
ข0อเสนอแนะที่นําไปปรับปรุ
บปรุงแผนปฏิบัติการป[องกันการทุจริต 4 ป1 พ.ศ.2561-2564 ดังนี้
2.5.1 สงเสริ
สง มให0มีการรณรงคและสร0างความตะหนั
ตะหนักคุณธรรม จริยธรรม และการป[องกัน
และปราบปรามการทุจริตให0กับพนักงานสวนตําบลและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดงขุย ให0ทั่วถึงและ
ครอบคลุมทั้งหนวยงานอยางตอเนื
นอยางตอเนื่อง โดยผานกระบวนการฝnกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบ
นโยบายของผู0บริหารและการเผยแพรประชาสัมพันธ
2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ0าง เพื่อเปPนกลไกลในการป[องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชนทับซ0อนได0 รวมทั้งการจัดสงเจ0าหน0าที่ผู0เกี่ยวข0องกับการจัดซื้อจัดจ0างเข0
ง ารับการ
ฝnกอบรม เพื่อให0การปฏิบัติงานถูถูกต0อง มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสอดคล0องกับระเบียบ กฎเกณฑใหม ๆ
2.5.3 การจัดทําคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหาร
จัดการผลประโยชนทับซ0อน โดยผานกระบวนการวิเคราะหประเด็
คราะห
นความเสี่ยงที่จะนํ
จะนําไปสูการทุจริตความเสี่ยงเกี่ยวกั
ว บ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทั
ยชนทับซ0อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะหปWจจัย
การเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบตอประชาชน
2.5.4 การสร0างการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะผู0ให0บริการและผู0มีสวนได0สวนเสีย
ให0เกิดความรวมมือเปPนผู0เฝ[าระวั
าระวัง การแจ0งเบาะแส และมีสื่อรณรงคสร0างความรู0ความเข0าใจในนโยบายผู
ใจในนโยบาย 0บริหาร ซึ่งเน0น
การปลอดทุจริตเพื่อให0เกิดพลังที่เข0มแข็งในการชวยกันป[องกันการทุจริต
3.ข0ข0อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให0องคการบริหารสวนตําบลดงขุย ดําเนินการตาม
แนวทางข0อ 2.4 ตอไป

(นายเดชา ประทุมขันธ)
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงขุย

ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงขุย
- ทราบ เห็นควรดํดําเนินการตามเสนอ
(นายมิตร ศรีบุรินทร)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงขุย
ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนตําบลดงขุย
- ทราบ ดําเนินการตามเสนอ
(นายมิตร ศรีบุรินทร)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหน0าที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงขุย

