
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักปลัดฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่ามโทร 0 4249 0905.  

ท่ีบก   ๘๐๓๐๑/    วันท่ี   24   มีนาคม   ๒๕63                             .  

เร่ือง รายงานผลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม 

 เร่ืองเดิม 
 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) แจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integruty and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ท้ังนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องเปิดระบบ ITAS เพื่อนำเข้าข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น 
 

 ข้อเท็จจริง 
 สำนักงานปลัด  ขอรายงานผลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชน์ทับ
ซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม  เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการ
ทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพื่อให้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโสกก่าม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต  โดยสามารถจำแนกระดับความเส่ียงออกเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก  สูง  ปานกลาง ต่ำ  
ต่ำมาก  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ผลการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ประจำปี 2563 
 

กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการทุจริต 

โอกาสเกิด
การทุจริต 

(1-5) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-5) 

ค่าความ
เสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการปอ้งกันความเสี่ยง
การทุจริต 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง 
-หัวหน้าหรือเจ้าหน้าท่ีพัสดุเลือกซื้อ
ร้านที่ตนเองสนิทเป็นญาติหรือร้าน
ที่ตนเองคุ้นเคย 

4 4 16 สูง -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ 
-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ
หรือการจ้าง 

2. การจัดโครงการ/กิจกรรม 
-มี ก า ร เลื อ ก พ้ื น ที่ ใ น ก า ร จั ด
โครงการ/กิจกรรมที่ เจ้ าห น้าที่
คุ้นเคยเป็นส่วนตัว 

3 3 9 ปานกลาง -พิจารณาพ้ืนที่ที่ประสบปัญหา
และมีความจำเป็นลำดับแรก 

3. การบริหารงานบุคคล 
-มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์
เข้าทำงาน 

3 4 12 สูง -มีการประกาศรับสมัครและ
ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

4 . กา รน ำท รัพ ย์ สิ น ขอ งทา ง
ราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว 
- การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ 
เช่น รถ ไฟฟ้า วัสดุสำนักงาน ฯลฯ 

3 3 9 ปานกลาง -มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการ
ใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่าง
เคร่งครัด 
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กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ
การทุจริต 

โอกาสเกิด
การทุจริต 

(1-5) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-5) 

ค่าความ
เสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
การทุจริต 

5. การจัดประชุมสัมมนาต่างๆ 
-ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับสถานที ่

3 3 9 ปานกลาง -วิทยากรมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับงานหรือโครงการ
น้ันๆ 
-สถานที่มีความเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

6. รออกใบอนุญาตหรือรับรองสิทธิ์ 
-เจ้าหน้าที่ที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มาย่ืน
ขอใบรับรองหรือใบอนุญาตน้ันๆ 

3 3 9 ปานกลาง -ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบ
โดยมีความเป็นกลาง 

7. การให้บริการประชาชน 
-เจ้ า ห น้ าที่ จ ะ พิ จ า รณ า ให้ ค วา ม
ช่วยเหลือหรือให้บริการแก่บุคคลที่เป็น
ญาติหรือใกล้ชิดสนิทสนมก่อน 

    -จัดระบบตามคิว ก่อน-หลัง เพ่ือ
ลดปัญหาระบบอุปถัมภ์ 
-บั งคับ ใช้กฎหมาย ระเบี ยบ
อย่างเคร่งครัด 

8. การรับของตอบแทน 
-เจ้าหน้าที่ใช้หน้าท่ีรับผิดชอบช่วยเหลือ
ผู้รับบริการให้มีการดำเนินการน้ันๆได้
สะดวก 

3 4 12 สูง -ให้มีการจัดทำประกาศเกี่ยวกับ
มาตรรับของขวัญ 
-ใ ห้ มี ก า ร จั ด ก า ร ภ า ย ใ น
สำนักงานโดยการจัดทำรายงาน
เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 

 
ข้อเสนอแนะ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่าง
มาก  และคาดหวังว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่ามจะเป็นกลไกลท่ีสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย  และ
ร่วมมือสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตโดยยึดถือหรือมุ่งมั่นท่ีจะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์ท้องถิ่น   มีการ
บริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  และเพื่อให้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เห็นควรนำมาตรการป้องกันความเส่ียงไปใช้กับผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด 
ดังต่อไปนี้ 

1. จัดทำหรือปรับปรุงคู่มือป้องกันความเส่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน  และประชุมช้ีแจงผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติตามคู่มือ 

2. แสดงเจตจำนงว่าจะร่วมกันปฏิบัติตามคู่มือ 
3. ติดตามความเส่ียงจากความคุมภายในและรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ 
4. ปลูกฝังจิตสำนึกผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม 
5. ผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติตนตามค่านิยม  ไม่ปฏิบัติในลักษณะเส่ียงต่อการทำผลประโยชน์ทับ

ซ้อน และให้มีความเช่ือว่าผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าวเป็นภัยต่อระบบราชการ  ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 

6. เปิดเผยเอกสารท่ีกฎหมายกำหนด 
7. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
8. ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี 
9. ผู้บริหารต้องมีคุณธรรม ไม่ยึดถือผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม 
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10.  ไม่ปกป้องผู้กระทำความผิด 
11.  มีกลไกลการตรวจสอบท่ีใช้ได้จริง 
12.  สร้างกลุ่มหรือจัดต้ังคณะทำงานเพื่อส่งเสริมเรื่องการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
13.  ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ รวมถึงการร่วมตรวจสอบอันจะนำมา

ซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนท่ีมีความเข้มแข็งในดารเฝ้าระวังการทุจริต 
 

ข้อพิจารณา 
1. เห็นควรแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  ตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. เห็นควรนำรายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่ามต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
     

ลงช่ือ........................................................ 
( นายพรมรินทร์  ไปนาน ) 

                                                              หัวหน้าสำนักปลัด 
  
ความเห็น...........................................................       
      ลงช่ือ.......................................................... 

      ( นายประดิษฐ์  มูลราช ) 
       รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม 

 
 
ความเห็น...........................................................       
      ลงช่ือ.......................................................... 

 ( นายประเสริฐ  ต้ังอุปละ ) 
                ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม 

 
 

ความเห็น .......................................................... 
      ลงช่ือ.............................................................                   

                          ( นายคูณ  อุ่นคำ ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม 

 
 
 




