
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช โทร ๐-๓๒๖๙-๔๖๑๙ 

ที ่  ปข 7๓๔๐๑/ วันที ่    ๓  เมษายน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน/การทุจริต    
        ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.256๓ ส าหรับระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 1.เรื่องเดิม 

  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA)               
ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการด าเนินของหน่วยงาน โดยมีประเมินในด้านการ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการด าเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีก ารประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ได้ การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังน าความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงพระราม เพ่ือเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้ 

 2.ข้อเท็จจริง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ได้ด าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/การทุจริต                
ผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้ 

  2.1 การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ได้ประกาศเจตจ านงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี ในการและความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส่ ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไชยราช และให้ค าม่ันที่จะน าพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้างและ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่
กับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบาย ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพ่ือลดข้อผิดพลาด
จากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

  2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment:ITA) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริการส่วนต าบลไชยราชได้เข้าใจเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมินและการยกระดับการท างาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมท าความเข้าใจเรื่องดังกล่าว 

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   2.4.1 การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้ 



 
 

- ๒ - 

    - การจัดท าคู่มือ ได้ท า คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระท าที่
เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระ
เกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
    - การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการน าคู่มือกังกล่าว 
ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจ าเดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซด์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไชยราช 
   2.4.2 การด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับ
ซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และ
สามารถสรุปข้อมูลการสิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไชยราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ ได้ดังนี ้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน/การทุจริต 

ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-4) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน/การทุจริต 

การจัดซื้อจดัจ้าง หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านทีต่นเอง
สนิทหรือเป็นญาติหรือร้านท่ีตนเองคุยได้
ง่าย 

4 4 -ปรับเปลีย่นร้านค้าในการจัดซื้อวสัด ุ

-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง 

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเจ้าหน้าท่ีคุ้นเคยเป็นการส่วนตัว 

4 4 -พิจารณาพื้นที่ท่ีประสบปญัหาและมี
ความจ าเป็นล าดับแรก 

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบคุคลที่เป็นเครือญาติหรอืบุคคล
ที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าท างาน 

4 4 -มีการประกาศรับสมัครและด าเนนิการ
คัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได ้

การน าทรัพยส์ินของ
ราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

เช่นการใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ รถ 
ไฟฟ้า ฯลฯ 

4 4 -มีการท าทะเบียนควบคุมการใช้งานและ
การเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด                          

การปฏิบัตหิน้าท่ีโดย
มิชอบของเจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ีที่ไมไ่ด้น าเงินท่ีลูกหนี้กองทุน
ต่างๆฝากมาช าระให้กับการเงิน แต่กลับ
น าเงินไปใช้ส่วนตัว 

4 4 -ประชาสัมพันธ์ใหลู้กหนี้กองทุนต่างๆ 
มาช าระเงินด้วยตนเองและรับใบเสร็จทุก
ครั้ง 

การลงช่ือ เข้า-ออก 
เวลาปฏิบตัิหน้าที ่

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง 4 4 -มีสมุดขออนุญาตไปพ้ืนท่ีอื่น 

การลงพื้นที่
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง(Case) 

การใช้จัดสรรทรัพยากรน าไปใช้มากเกิน
ความจ าเป็นในแตล่ะภารกิจ เช่นน ามัน
มากเกินความเกินความจ าเป็น 

4 4 -มีการบันทึกการใช้ต่างๆ 

-มีการรายงานทุกครั้ง 



 
 

- ๓ - 

-การใช้รถ 

-การใช้คน 

-สร้างจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม 

-ใช้งานตามความเป็นจริง 

การจัดประชุม ดูงาน 
สัมมนา ต่างๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงการมสีัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ
เจ้าของกิจการหรือผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกับ
สถานท่ี 

2 1 -สถานท่ี มีความเหมาะสมกับ
งบประมาณ 

-วิทยาการมีความรู้ความเหมาะสมกับ
งานหรือโครงการนั้นๆ 

การออกใบอนุญาต
หรือการรับรองสิทธ์ 

หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มญีาติหรือคน
รู้จักท่ีมายื่นขอใบรับรองหรือใบอนุญาต
นั้นๆ 

3 3 -ผู้ปฏิบัตติ้องท าตามกฎระเบียบโดยมี
ความเป็นกลาง 

  2.5 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 256๓ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วม
ขับเคลื่อนการด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการ
และด าเนินการสร้างจิตส านึกพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรในสังกัดรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบอย่างจริงจังโดยมี
กระบวนการด าเนินการที่ส าคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะน าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทรุจริต ประจ าปี 256๓ ดังนี้ 
   2.5.1 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน
และปราบปรามการทรุจริตให้กับพนักงานส่วนต าบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชให้ทั่วถึง
และครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน           
การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
   2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นกลไกลในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับ
การฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑใ์หม่ๆ 
   2.5.3การจัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม                 
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะน าไปสู่การทุจริต 
ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง 
มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 
   2.5.4 การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้              
ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
ผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปล่อยทุรจิตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 

 3.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 



 
 

- ๔ - 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ด าเนินการตามแนว
ข้อ 2.4 ต่อไป 

 
 
                    ปกรณ์   เจรญิเชื้อ 

      (นายปกรณ์   เจริญเชื้อ) 
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

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

ณฐพล   ภูมิรินทร์ 
                                                                     (นายณฐพล   ภูมิรินทร์) 

                              ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 
 
ความเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

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

 
  ประทีป   ทั่งศรี 

                   (นายประทีป   ทั่งศรี) 
                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 



แบบ ปค. ๑ 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ   การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ            
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน           
และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การก ากับดูแลของ 
นายอ าเภอบางสะพานน้อย 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปไดด้ังนี้ 

  ส านักงานปลัด อบต. มี ๕ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ 
๑. กิจกรรมด้านงานสารบรรณและธุรการ 
๒. กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ

ข้อบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม 
๓. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔. กิจกรรมการจัดท าประชาคม 
๕. กิจกรรมการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

กองคลัง    มี ๓ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ 

๑. กิจกรรมด้านการเงิน  
๒. กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้  
๓. กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

กองช่าง    มี ๑ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ 

๑. กิจกรรมด้านงานออกแบบและควบคุมอาคาร 

 

- ๒ - 



 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มี ๓ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ 

๑. การจัดเก็บขยะในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
๒. ปัญหาด้านยาเสพติด 
๓. ปัญหาด้านโรคระบาดในชุมชน 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มี ๕ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ 

๑. กิจกรรมพัฒนาเครื่องเล่นกลางแจ้งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒. กิจกรรมการพัฒนาบริเวณรอบนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓. กิจกรรมการจัดหาเครื่องกรองน้ า 
๔. กิจกรรมการจัดท าแผนซ้อมหนีไฟ 
๕. กิจกรรมส่งเสริมทางด้านกีฬาและนันทนาการ 

ผลการประเมิน จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุม           
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินผลการควบคุมในปีต่อไป 

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง               
การควบคุมภายใน รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน                  
มาพร้อมนี้แล้ว 

 
 
 
 

              (นายประทีป     ท่ังศรี) 
                                        ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

                                        วันที ่๑๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 


