
บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  
ที ่                                         วันที่   มีนาคม  2564                         
เรื่อง  รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปี  

งบประมาณ  พ.ศ.2564                                                                                                            
   

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

 1.เรื่องเดิม 

  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ส านักงานป.ป.ช.)    
ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment:ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรี              
ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงานป.ป.ช.ก าหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น
ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและด าเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป   

 2.ข้อเท็จจริง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงได้ด าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรม
ต่างๆดังนี้ 

  2.1 การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง ได้ประกาศเจตจ านงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส่ ในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนแพง และให้ค ามั่นที่จะน าพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 

  2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบาย ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การ เงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพ่ือลด
ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

  2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการท างาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการ
ประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ซึ่งผลการประเมิน ITA ขององค์การบริการส่วนต าบลโพนแพง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้คะแนน 81.19 อยู่ในระดับ B 
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2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   2.4.1 การให้ความรู้ในแบบต่างๆ ดังนี้ 
    -การจัดท าและประกาศใช้ มาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่
บุคคลากร ให้หลีกเลี่ยงการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตต่างๆ เช่นการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 
              -การจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดมาตรฐานทางจริยธรรม ผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจ าเดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
   2.4.2 การด าเนินการวิ เคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง 
ปานกลาง ต่ า และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดังนี ้
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ประเด็นผลประโยชน์
ทับซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด
การทุจริต    

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ  

(1-4) 

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจัดซื้อจดัจ้างใน
การจัดโครงการ/ 
กิจกรรม 

ผู้ด าเนินโครงการเลือกจดัซื้อ/จดัจา้งร้านท่ี
ตนเองสนิทหรือเป็นญาตหิรือร้านที่ตนเอง
คุยได้ง่าย 

4 4 -ปรับเปลีย่นร้านค้าในการ
จัดซื้อวัสด ุ

-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ
หรือการจ้าง 

การบริหารงานบุคคล มีการรับบคุคลที่เป็นเครือญาติหรอืบุคคล
ทีม่ีความสมัพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 

4 4 -มีการประกาศรับสมัครและ
ด าเนินการคดัเลือกอย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได ้

การน าทรัพยส์ินของ
ราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

เช่นการใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ รถ 
ไฟฟ้า คอมพิวเตอรฯ์ลฯ 

4 4 -มีการท าทะเบียนควบคุม
การใช้งานและการเบิกจ่าย
อย่างเคร่งครัด                          

การปฏิบัตหิน้าท่ีโดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ีที่ไมไ่ด้น าเงินท่ีลูกหนี้กองทุน
ต่างๆฝากมาช าระให้กับการเงิน แต่กลับ
น าเงินไปใช้ส่วนตัว 

4 4 -ประชาสัมพันธ์ใหลู้กหนี้
กองทุนต่างๆ มาช าระเงิน
ด้วยตนเองและรับใบเสร็จ
ทุกครั้ง 

การใช้รถยนต์
ส่วนกลาง  

การใช้ทรัพยากรมากเกินความจ าเป็นใน
แต่ละภารกิจ เช่น น้ ามันมากเกินความ
จ าเป็น 

4 4 -มีการบันทึกการใช้ต่างๆ 

-มีการรายงานทุกครั้ง 

-สร้างจิตส านึก คุณธรรม 
จริยธรรม 

-ใช้งานตามความเป็นจริง 
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  2.5 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2564 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วม
ขับเคลื่อนการด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงาน
ราชการและด าเนินการสร้างจิตส านึกแก่พนักงานส่วนต าบลและบุคลากรในสังกัดต่อต้านการทุจริตทุก           
รูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการด าเนินการที่ส าคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะน าไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2564 ดังนี้ 
   2.5.1 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนต าบล และ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประชุมประจ าเดือนการ
ประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
   2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นกลไกในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฏเกณฑ์
ใหม่ๆ 
   2.5.3 การจัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การ
บริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะน าไปสู่การทุจริต 
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 
   2.5.4 การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
ผู้บริหารซึ่งเน้นการปลอดทุจรติเพ่ือให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 
 3.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง ด าเนินการตาม
แนวข้อ 2.4 ต่อไป 

 
ลงชื่อ  ..................... ......................... 

         (นายบรรชา ตุ้มอ่อน) 
                      นิติกรช านาญการ 
 

ความเห็นของปลัด อบต .โพนแพง  
- เห็นควรพิจารณา 

 

ลงชื่อ ....................................................... 
( นางสาวนวลจันทร์  ไวยพัฒน์ )  

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
2. ความเห็นของนายก .อบต./ผู้อนุมัติ  

( / )  อนุมัติ/ลงนามให้แล้ว   (  )  ไมอ่นุมัติ  เพราะ............................. 
  
        ลงชื่อ 

(  นายปิยะศักด์ิ   สุริยนต์   ) 
                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 


