
บนัทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ  สาํนกัปลดั  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเขาสมอคอน อาํเภอทา่วุง้ จงัหวดัลพบุร ี 
ที+ ลบ @ABCD/    วนัทีF    

เรื+อง  รายงานผลการวเิคราะหค์วามเสีFยงเกีFยวกบัการปฏบิตังิานทีFอาจจะเกดิผลประโยชน์ทบัซอ้น  

        ประจาํปีงบประมาณ OPAO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เรียน  นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเขาสมอคอน  

 1. เรื+องเดิม  

 ตามทีF สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(สาํนกังาน ป.ป.ช.) ไดม้ี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and 

Transparency Assessment :ITA) ตั kงแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.OPP@ เป็นต้นมา ต่อมาคณะรฐัมนตรไีด้มมีติ

เมืFอวนัทีF OB มกราคม OPAD ให้หน่วยงานภาครฐัทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมนิคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ในปีงบประมาณ พ.ศ.OPAD – OPAp โดยใชแ้นวทางและ

เครืFองมอืการประเมนิตามทีFสาํนักงาน ป.ป.ช. กําหนด ซึFงในการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั ในปีงบประมาณ พ.ศ.OPAO หน่วยงานตอ้งมกีารประเมนิความเสีFยงทุจรติ 

เชน่ ความเสีFยงต่อการเกดิผลประโยชน์ทบัซอ้นและดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะต่อไป 

 7. ข้อเทจ็จริง 

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเขาสมอคอน ไดด้าํเนินการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น ผา่นกจิกรรมต่าง 

ๆ ดงันีk  

 O.D การสรา้งจติสาํนึกและปลกูฝังใหบุ้คลากรมคีณุธรรมจรยิธรรมไมก่ระทาํการทุจรติและประพฤตมิิ

ชอบ ได้มีการแสดงเจตจํานงสุจรติ เสรมิสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบรหิารงานโดยนายก

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเขาสมอคอน ไดป้ระกาศเจตจาํนงวา่จะเป็นแบบอยา่งทีFดใีนการแสดงความโปรง่ใส

และปราศจากการทุจรติ เพืFอเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและความโปรง่ใส ในการบรหิารงานขององคก์าร

บรหิารส่วนตําบล เขาสมอคอน  และให้คํามั FนทีFจะนําพาคณะผู้บรหิาร สมาชกิสภา พนักงานส่วนตําบล 

พนักงานครู ลูกจา้งประจํา พนักงานจา้ง และบุคลากรในสงักดัองค์การบรหิารส่วนตําบลเขาสมอคอน ให้

ปฏบิตัหิน้าทีFราชการดว้ยความซืFอสตัย์ สุจรติ ยุตธิรรม ควบคู่กบัการบรหิารจดัการทีFมปีระสทิธภิาพและ

รว่มมอื อาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

 O.O กฎระเบยีบและแนวปฏบิตัเิกีFยวกบัการจดัซืkอจดัจา้ง  โดยทีFในปัจจุบนั งานการเงนิและบญัช ีมี

กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีFเกีFยวขอ้งกบัการเบกิเงนิ การจดัซืkอจดัจา้ง มกีารปรบัปรุงเปลีFยนแปลง

นโยบาย ทาํใหบุ้คลากรผูป้ฏบิตังิานขาดความรู ้ความเขา้ใจในเรืFองดงักลา่ว ซึFงอาจทาํใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดใน

การปฏบิตังิานได ้จงึไดจ้ดัสง่เจา้หน้าทีFเพืFอเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรการจดัซืkอจดัจา้ง การเงนิการบญัช ีเขา้

รบัการอบรมเพืFอลดขอ้ผดิพลาดจากการปฏบิตังิาน และลดโอกาสทีFมคีวามผดิพลาดในเรืFองผลประโยชน์ทบั

ซอ้นได ้ 

 O.B การประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั  (Intergrity and 

Transparency Assessment :ITA) เพืFอให้บุคลากรในสงักดัองค์การบรหิารส่วนตําบลเขาสมอคอน เขา้ใจ

เกีFยวกบัเกณฑก์ารประเมนิและการยกระดบัการทาํงาน รวมทั kงเตรยีมเอกสารหลกัฐานประกอบการประเมนิ



ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ซึFงผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.OPAO ไดค้ะแนน AA.AP อยูใ่นระดบั C 

 2.4  การวเิคราะหค์วามเสีFยงเกีFยวกบัการปฏบิตังิานทีFอาจเกดิผลประโยชน์ทบัซอ้น  

  O.p.D การใหค้วามรูแ้บบต่าง ๆ ดงันีk  

   - การจดัทาํและประกาศใชม้าตรฐานทางจรยิธรรม เพืFอสรา้งความเขา้ใจแก่

บุคลากร ใหห้ลกีเลีFยงการกระทาํทีFเขา้ขา่ยการทุจรติต่าง ๆ เชน่ การกระทาํทีFเป็ไนผลประโยชน์ทบัซอ้น  

   - การจดัการความรู ้(Knowledge management :KM) มกีารถ่ายทอดมาตรฐาน

ทางจรยิธรรม ผา่นกระบวนการแลกเปลีFยนการเรยีนรูใ้นการประชมุ ประจาํเดอืน และเผยแพรใ่นเวป็ไซต์

ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเขาสมอคอน  

  O.p.O การดาํเนินการวเิคราะหค์วามเสีFยงเกีFยวกบัการปฏบิตังิานทีFอาจเกดิผลประโยชน์ทบั

ซอ้น จากการวเิคราะหค์วามเสีFยง สามารถจาํแนกระดบัความเสีFยงออกเป็น p ระดบั คอื D. เสีFยงสงูมาก    

O. เสีFยงสงู     B  เสีFยงปานกลาง    p. เสีFยงตํFา  และสามารถสรปุขอ้มลูการวเิคราะหค์วามเสีFยงเกีFยวกบัการ

ปฏบิตังิานทีFอาจเกดิประโยชน์ทบัซอ้นขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเขาสมอคอน ประจาํปีงบประมาณ 

OPAO ไดด้งันีk  

                                         การวเิคราะหค์วามเสีFยงผลประโยชน์ทบัซอ้น 

ประเดน็
ผลประโยชน์ทบั

ซอ้น 
มกีารทบัซอ้นอยา่งไร 

โอกาส
เกดิการ

ทุจรติ (D-
4) 

ระดบัของ
ผลกระทบ 

(1-4) 

 
   มาตรการป้องกนัความเสีFยงฯ 

การจดัซืkอจดัจา้งใน
การจดัโครงการ/
กจิกรรม 

ผูด้าํเนินโครงการเลอืกจดัซืkอ/
จดัจา้งรา้นทีFตนเองมสีาย
สมัพนัธท์ีFด ีหรอืรา้นทีFให้
สว่นลด 

4  
(เสีFยงตํFา) 

4  
(เสีFยงตํFา) 

เขม้งวดในการตรวจรบัพสัดุ 
หรอืการจา้ง 

การบรหิารงาน
บุคคล 

มกีารรบับุคคลทีFเป็นเครอื
ญาต ิหรอืบุคคลทีFมี
ความสมัพนัธใ์กลช้ดิเขา้
ทาํงานมาเป็นพนกังาน 
ลกูจา้ง 

4  
(เสีFยงตํFา) 

4  
(เสีFยงตํFา) 

มกีารรบัสมคัร และเผยแพร่
ประกาศรบัสมคัรฯ บนชอ่งต่าง 
ๆ หลายชอ่งทาง 

การนําทรพัยส์นิของ
ราชการมาใชใ้น
เรืFองสว่นตวั 

เชน่ การนําโน้ตบุค มาใช้
สว่นตวั การนํารถสว่นกลาง
ไปใช ้

4  
(เสีFยงตํFา) 

4  
(เสีFยงตํFา) 

มกีารทาํทะเบยีนคมุการใชง้าน
และการเบกิจา่ยอยา่งเครง่ครดั 

การใชร้ถยนต์
สว่นกลาง 

ใชร้ถยนตส์ว่นกลางมากเกนิ
ความจาํเป็นและออกนอก
เสน้ทางบอ่ย 

4  
(เสีFยงตํFา) 

4  
(เสีFยงตํFา) 

มกีารบนัทกึการใชง้านทุกครั kง 
จดัทาํรายงานทุกครั kงและใชง้าน
ตามความเป็นจรงิ 

การปฏบิตัหิน้าทีF
โดยมชิอบของ
เจา้หน้าทีF 

การนําเงนิทีFไดร้บัการชาํระ
หนีkต่าง ๆ ไปใชส้ว่นตวั 

4  
(เสีFยงตํFา) 

4  
(เสีFยงตํFา) 

ประชาสมัพนัธใ์หผู้ท้ีFมหีน้าทีF
ชาํระหนีk เขา้มาตดิต่อดว้ย
ตนเองเพืFอทีFจะไดร้บัใบเสรจ็ทุก
ครั kง 



  

 O.P การจดัทาํแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ประจาํปี OPAB 

  องคก์ารบรหิารสว่นตําบลเขาสมอคอน ไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญัในการเป็นหน่วยงานของ

รฐัทีFร่วมขบัเคลืFอนการดาํเนินการตามมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจรติประพฤตมิชิอบใน

หน่วยงานราชการ และดําเนินการสรา้งจติสํานึกแก่พนักงานส่วนตําบลและบุคลากรในสงักดัต่อต้านการ

ทุจรติทุกรปูแบบอย่างจรงิจงั โดยมกีระบวนการดาํเนินการทีFสาํคญัเป็นแนวทางและขอ้เสนอแนะทีFจะนําไป

ปรบัปรงุแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ประจาํปี OPAB ดงันีk  

  O.P.D ส่งเสรมิให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตําบล และ

บุคลากรขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเขาสมอคอน ใหม้คีณุธรรม จรยิธรรม เพืFอป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติให้ทั Fวถึงและครอบคลุม ทั kงหน่วยงานอย่างต่อเนืFอง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประชุม

ประจําเดือนการประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ ์

  O.P.O การวางแนวทางและมาตรกา การจดัซืkอจดัจ้าง เพืFอเป็นกลไกในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจรติ หรอืผลประโยชน์ทบัซอ้น รวมทั kงการจดัสง่เจา้หน้าทีFทีFเกีFยวขอ้งกบัการจดัซืkอจดัจา้ง 

เข้ารบัการฝึกอบรม เพืFอให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ 

กฎเกณฑใ์หม ่ๆ  

  O.P.B การจดัทําคู่มอืการพฒันาสง่เสรมิการปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรม การบรหิาร

จดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน โดยผ่านกระบวนการวเิคราะหป์ระเดน็ความเสีFยงทีFจะนําไปสู่การทุจรติความ

เสีFยงเกีFยวกบัการปฏบิตังิานทีFอาจเกดิผลประโยชน์ทบัซอ้น กรณีศกึษาการทุจรติในรปูแบบต่าง ๆ ทีFเกดิขึkน

จรงิ มกีารวเิคราะหปั์จจยัการเกดิการทุจรติ การเกดิผลกระทบต่อประชาชน 

  O.P.p การสรา้งการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผูร้บับรกิารและผูม้สี่วนไดส้่วน

เสยี ทาํใหเ้กดิความรว่มมอืเป็นผูเ้ฝ้าระวงั การแจง้เบาะแส และมสีืFอรณรงคส์รา้งความรูค้วามเขา้ใจนโยบาย

ผูบ้รหิารซึFงเน้นการปลอดทุจรติเพืFอใหเ้กดิพลงังานทีFเขม้แขง็ในการชว่ยป้องกนัการทุจรติ 

 <. ข้อเสนอแนะเพื+อพิจารณา 

  จงึเรยีนมาเพืFอโปรดทราบและพจิารณาใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเขาสมอคอน 

ดาํเนินการตามแนวทาง O.p ต่อไป  

        

       (นางสาวสริกิร  บุญคณู) 

            หวัหน้าสาํนกัปลดั 

       

ความเหน็ปลดั อบต. ................................................ 

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

                      

 (นางสาววชัรา  ทาํนองงาม) 

    ปลดั อบต.เขาสมอคอน     



       ความเหน็ นายก อบต. 

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

 ……………………………………………………………………….. 

 

 

              (นายเกษม  ประภากร) 

       นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเขาสมอคอน 


