คำสั่อง งอคกาำบรบหาำบสัวนตำำรปรบำสัำททงอ
ทีง 87/2560
เบืงงอ แำวอำ่อ้ คณะาบบมาำบนหเคบำะากคนำมเสัียง อเาียง นา่ราำบรฏหรำ่ หอำตทีงง ำจจะเาหดผปรบะโยชตกทร่ ซ้งต
รบะจำรีอรรบะมำณ พ.ศ. 2560
..................................................................................
ด้น ยคณะบ่ ฐ มตำบี มี ม ำห เ มืง ง น่ ตทีง 5 มำบำคม 2559 ใา้ า ตวน ยอำตเข้ ำ บว น มาำบรบะเมห ต
คุณธบบมแปะคนำมโรบว อใสัใตาำบดำเตห ต อำตขงอาตวน ยอำตภำคบ่ฐ (Integrity and Transparency
Assessment:ITA) ซึงอเร็ตเาณฑกาำบรบะเมหตทีงำ้งอาำบใา้าตวนยอำตขงอบ่ฐยาบะด่ราำบดำเตหตขงอาตวนยอำต
โดยมีรบะเมหตใตด้ำตาำบำวงำ้ำตาำบทุจบหำใตงอคกาบเาีงยนา่ราำบดำเตหตอำต เบืงงอผปรบะโยชตกท่รซ้งตขงอ
าตวนยอำต โดยมีาำบรบะเมหตาป่าฐำตเชหอรบะจ่าษก (Evidence Based) ใา้มีาำบดำเตหตาำบนหเคบำะากคนำม
เสัีงยอเาีงยนา่ราำบรฏหร่ำหอำตำบนจสังรได้ าำบแา้ไขรัญาำาำบาบะทำผหดนหต่ยขงอเจ้ำาต้ำทีงบ่ฐทีงเร็ตรัญาำ
สัำค่ญแปะพรรวงย ตงาจำาตี้ ย่อตำคนำมเสัีงยอเาีงยนา่ราำบรฏหร่ำหอำตทีงงำจเาหดผปรบะโยชตกท่รซ้งตทีงได้ตี้มำ
าำาตดเร็ตคูวมืงร้งอา่ตผปรบะโยชตกท่รซ้งตขงองอคกาำบรบหาำบสัวนตำำรปรบำสัำททงอ เพืงงเร็ตแตนทำอแปะ
ยึดถืงรฏหร่ำหได้ งอคกาำบรบหาำบสัวนตำำรปรบำสัำททงอ จึอแำวอำ่้อคณะาบบมาำบนหเคบำะากคนำมเสัีงยอเาีงยนา่ร
าำบรฏหร่ำหอำตทีงงำจจะเาหดผปรบะโยชตกท่รซ้งต รบะจำรีอรรบะมำณ พ.ศ. 2560 ด่อตี้
1. ตำอสัำนบงด คอสัาุป
รป่ด งรำ.
รบะธำตคณะาบบมาำบ
2. ตำยงำตำจช่ย พ่ชบำตุ
า่นาต้ำสัำต่ารป่ด งรำ.
าบบมาำบ
3. ตำอริยะดำ ผปดี
ผู้งำตนยาำบางอคป่อ
าบบมาำบ
4. ตำยรบะสัหทธห์ าำญยหงอ
ผู้งำตนยาำบางอชวำอ
าบบมาำบ
5. ตำอณ่ฐธยำตก จำบ่ำตก
ต่านหเคบำะากตโยรำยแปะแผต าบบมาำบ
6. ตำอนตหดำ งุดเขียน
ต่าทบ่พยำาบรุคคป
เปขำตุาำบ
ท่้อตี้ ำ่้อแำวร่ดตี้เร็ตำ้ตไร
สั่งอ ณ น่ตทีง 15 เดืงต มีตำคม พ.ศ. 2560

(ตำยคำบณ พูตช่ย)
ตำยางอคกาำบรบหาำบสัวนตำำรปรบำสัำททงอ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
สร 81601/

สานักปลัด

โทร. กด 104
วันที่ 18 เดือน เมษายน

พ.ศ. 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุม

.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง
เรื่องเดิม
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)
ได้ดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ 2562 เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิด
การ ปรับ ปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่ว ยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุ ม
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติ
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการ
ประเมินตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง ได้แต่งตั้งคณะทางานตามคาสั่งองค์การบริหารส่วน
ตาบลปราสาททอง ที่ 87/2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีหน้าที่ในการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและกาหนด
แนวทาง มาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อส่งเสริมป้องกันการเกิดการทุจริตในหน่วยงานสนองตามนโยบายรัฐบาล
ข้อเท็จจริง
องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิด การทุจริตในหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ในวันที่ 22
มีนาคม ๒๕๖2 เวลา ๑๐.2๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุม

(นางสาวรอด คงสกุล)
ประธานคณะกรรมการ

4. นายประสิทธิ์ หาญยิ่ง
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
5. นางณัฐธยาน์ จารัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ
6. นางวนิดา อุดเขียว
นักทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
การประชุมในวันนี้จึงขอให้คณะกรรมการทุกคนช่วยกันพิจารณาความเสี่ยงที่ได้
กาหนดไว้เมื่อปีที่แล้วเมื่อมีความเสี่ยงใดที่มีการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิก และช่วยกัน
คิดวิเคราะห์ค้นหามาตรการ แนวทางต่างๆในการส่งเสริมป้องกันการเกิดการทุจริต
ในหน่วยงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเท่าเทียมกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานกาประชุมครัง้ ที่แล้ว
-รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 7 เมษายน 2560-

มติทปี่ ระชุม

รับรองเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง
เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล มีคุณธรรมและความโปร่ง
ใส่ มีการตรวจสอบและมาตรการป้องกันการเกิดการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน
ทั้งที่มี ลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนาไปสู่การปรับปรุง
แก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงาน จึงให้เสนอที่ประชุม
ได้พิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนและการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง รายละเอียดตาม
เอกสารเป็นความเสี่ยงเดิม เมื่อปี 2560 นามาติดตามปรับปรุงแก้ไขในปีนี้
ดังต่อไปนี้

นางสาวรอด คงสกุล
ประธานกรรมการ

ประเด็น
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดโครงการ/
กิจกรรม

มีการทับซ้อนอย่างไร
การเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือ
เป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย

มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ
ส่วนตัว
การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์
เข้าทางาน

โอกาสเกิด ระดับของ มาตรการป้องกันความเสีย่ ง
การทุจริต ผลกระทบ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(1/4)
(1-4)
2
4
-เปรียบเทียบร้านค้าในการ
จัดซื้อวัสดุ
-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ
หรือการจ้าง
2
4
-พิจารณาพื้นที่ที่ประสบ
ปัญหาและมีความจาเป็น
ลาดับแรก
1
4
-มีการประกาศรับสมัครและ
ดาเนินการคัดเลือกอย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได้

ประเด็น
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน

โอกาสเกิด ระดับของ มาตรการป้องกันความเสีย่ ง
การทุจริต ผลกระทบ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(1/4)
(1-4)
การปฏิบัติหน้าที่โดย กรณีจ่ายเงินสดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1
4
-ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ย
มิชอบของเจ้าหน้าที่ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ แต่งตั้ง
ยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและ
เจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ให้ผู้รับเบี้ย
ผู้ป่วยเอดส์ มารับเบี้ยตรง
มารับเงินตรงตามกาหนดจ่ายเงิน
วันที่กาหนดและเซ็นชื่อรับ
แต่ถ้าผู้รับเบี้ยไม่สามารถมารับได้ใน
เงินทุกครั้ง
วันที่จ่ายเงิน อาจทาให้มีเงินสดอยู่
-เจ้าหน้าที่รายงานผลการ
ในมือเจ้าหน้าที่ได้
จ่ายเบี้ยทุกครั้งที่ออก
จ่ายเงิน
การลงชื่อเข้า-ออก
การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง
1
4
-ใช้สมุดลงเวลาปฏิบัติ
เวลาปฏิบัติหน้าที่
ราชการ
-มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น
การลงพื้นที่ตรวจสอบ การใช้ทรัพยากรมากเกินความ
2
4
-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ
ข้อเท็จจริง(Case)
จาเป็นในแต่ละภารกิจ เช่นน้ามัน
-มีการรายงานทุกครั้ง
-การใช้รถ
มากเกินความจาเป็น
-สร้างจิตสานึก คุณธรรม
-การใช้คน
จริยธรรม
-ใช้งานตามความเป็นจริง
มีมาตรการประหยัดพลังงาน
การออกใบอนุญาต หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติ
1
1
-ผู้ปฏิบัติต้องทาตามกฎ
หรือการรับรองสิทธ์ หรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือ
ระเบียบโดยมีความเป็น
ใบอนุญาตนั้นๆ
กลาง
การนาทรัพย์สินของ เช่นการใช้อุปกรณ์สานักงานต่างๆ
2
4
-มีการทาทะเบียนควบคุม
ราชการมาใช้ในเรื่อง รถ ไฟฟ้า ฯลฯ
การใช้งานและการเบิกจ่าย
ส่วนตัว
อย่างเคร่งครัด

นางสาวรอด คงสกุล
ประธานกรรมการ

มีการทับซ้อนอย่างไร

คณะกรรมการท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่

นายอานาจชัย พัชรานุ จากข้อมูลข้างต้น ประเด็นความเสี่ยง การจัดโครงการ/กิจกรรมกรรมการ
มีป ระโยชน์ ทับซ้อน เรื่องมีการเลื อกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่
คุ้นเคยเป็นการส่ วนตัว โอกาสเกิดการทุจริต 1 จาก (1-4) ผมมีความเห็นว่าควร
ยกเลิกประเด็นนี้ เนื่องจากปัจจุบันในการพิจารณาคัดเลือกพื้นจัดโครงการ/กิจกรรม
ผู้บริหารให้เน้นตามมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านและความพร้อมของหมู่บ้านความ
ร่วมมือของมวลชนแต่ละหมู่ซึ่งแตกต่างกัน ประเด็นนี้ หน่วยงานเราก็ถือปฏิบัติได้
ครบทุก สานัก/กอง แล้ว จึงเห็นควรยกเลิกการติดตาม
มติที่ประชุม
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นางปิยะดา ผลดี

มติที่ประชุม

จากข้อมูลข้างต้น ที่ ขอเพิ่มระดับคะแนนโอกาสเกิดการทุจรติ จาก 1 เป็น 2 ใน
ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องมีปริมาณงานจัดซื้อจัดจ้างจานวนมาก ทาให้มีโอกาส
สูงที่ เจ้าหน้าที่จะเลือกใช้บริการร้านตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้
ง่าย ประเด็นนี้ ขอให้ผู้บริหารได้ กาชับทุกสานัก/กอง เข้มงวดในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้
ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
3.2 มาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจรติในองค์กร

นางสาวรอด คงสกุล
ประธานกรรมการ
นางวนิดา อุดเขียว
เลขานุการ

ขอให้คณะกรรมการได้พิจารณาแนวทางมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดการทุจริตและ
เสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานจากที่ ฝ่ายเลขานุการได้รวมจากทุกสานักกอง
ตามแนวทางในตัวชี้วัดการประเมิน ITA ปี 2562 ให้ฝ่ายเลขานุการ เสนอต่อไป
มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตในองค์กรและสร้างความ
โปร่งใส ที่ได้รวบรวมจากแต่ละสานักกอง มีดังนี้
1.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
-ให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-ดาเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบ egp ให้ครบ 6 ขั้นตอน
-ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
-ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการ
จัดซื้อจัดจ้างกับองค์การบริหารส่วนตาบล
-ให้หัวหน้าหน่วยงาน กากับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
แนวทางให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
-เข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานของ อบต. ในการจัดทาแผน
โครงการงานวันสาคัญ กิจกรรมต่าง ๆ
-เข้าร่ว มกิจ กรรม และโครงการต่างๆ โดยการลงทะเบียนเข้าร่ว มการตรวจสอบ
ตรวจรับงานในส่วนของภาคประชาชน
-เข้าร่วมตรวจสอบ ตรวจรับงานในส่วนภาคประชาชน
-เข้าร่วมประเมินผลงานโดยวิธีการตอบแบบสอบถามในโครงการต่างๆ
-เข้าร่วมการติดตามงาน ของ อบต. จะมีการแต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชน
3.มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ

-บุคลากรของ อบต. ต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือ
ให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
-บุคลากรของ อบต.จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน
หรือประโยชน์ของ อบต. หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ อบต. หรือประโยชน์
ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ลักษณะอื่นใด
-บุคลากรของ อบต. จะต้องไม่เสนอว่าจะทาให้ สัญญาว่าจะทาให้หรือรับสินจาก
เจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่
กระทาการหรือประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย
-เมื่ อ ผู้ ใ ดพบเห็ นการกระท าที่ เ ข้า ข่ า ยเป็น การรับ หรื อ ให้ สิ น บน จะต้ อ งรายงาน
ผู้บังคับบัญชาหรื อตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิ ดชอบของ
อบต.ทันที
-อบต. คานึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องบุคลากรที่ ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน
โดยจะไม่ดาเนินการด้านลบต่อบุคลากรผู้นั้น
-การจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุ กชนิด
การดาเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมาย
4.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
-กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีการควบคุม กากับ
ติ ด ตาม สนั บ สนุ น และขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกั น การขั ด กั น ระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา
-กาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ สอดส่องและร่วมกันป้องกันการกระทา
ที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
-กาหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับ ดังนี้
1) การไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
2) การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆ
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
3) การไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด ในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงาน
4) การไม่นาข้อมูลความลับของหน่วยงาน ไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์
ของพวกพ้องและครอบครัว
5)
การไม่นาเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด ๆ ของหน่วยงานไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
6) การไม่ใช้เวลางาน ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
7)
การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับ
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติชั่วคราวหรือถาวร

8)
การไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้
โทษ การพิจารณาตัดสิน อนุมัติโครงการ การดาเนินจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นเหตุในการ
เลือกปฏิบัติ
-กาหนดให้ ก ารด าเนิ น การทางวิ นั ย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความ
เหมาะสมต่อผู้บริหารและบุคลากรซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระทาความผิดที่เกี่ยวกับการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
-การสนับ สนุ นยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความซื่อตรง
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี ธ รรมาภิ บ าลในการปฏิ บั ติ ง าน สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนิ น การเพื่อป้ องกันการทุจริตและการขั ดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
5.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
-แนวทางการพัฒนาและพิจารณาเนื้อหาในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.1) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดย
คานึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรใน
หน่วยงาน
1.2) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
1.3) ให้ความสาคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยบน
เว็บไซต์
-แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่
2.1) ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่
(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
(2) สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
(3) ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และ
นโยบาย
(5) แผนงาน โครงการ ความกาวหน้าของการดาเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
(6) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
(7) อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2.2) ระบุวิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.3) กาหนดกลไกการกากับติดตามการดาเนินงานเผยแพร่ข้อมูล
-กรณีเหตุการณ์สาคัญ ฉุกเฉิน/เร่งด่วนเกิดขึ้นในพื้นที่ตาบลปราสาททอง และมี
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตาบล ให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ดังกล่าว รายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน
6.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

-ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนของคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือ
การให้บริการประชาชน
-ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ชั้ น ต้ อ งก ากั บ ดู แ ลและตรวจสอบการ ปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการประชาชน เพื่อให้
การใช้ดุล พินิ จ เป็ น ไปด้ว ยความถูกต้อง กรณีที่พบว่าผู้ ใต้บังคับบัญชาใช้ดุล พินิจที่อาจไม่
ถูกต้อง ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามคู่มือดังกล่าว
-ทุกสานักกองที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องแสดงคู่มือการให้บริการประชาชนไว้
ณ ที่ทาการของหน่วยงานและประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้สาธารณชนรับทราบ
-ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานพิจารณา ตรวจสอบหรือทบทวนให้คู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือ
การให้บริการประชาชนเป็นปัจจุบันและเผยแพร่ให้สาธารณรับทราบ
-ทุกสานัก/กองควรส่งเสริมวิธีการต่างๆ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
เช่น การใช้เทคโนโลยี การพิจารณาร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการ การนาแนวทางการ
มีส่วนร่วมหรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม
นางสาวรอด คงสกุล
ประธานกรรมการ
นายคารณ พูนชัย
นายก อบต.

ระเบียบวาระที่ 4
ปิดประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี มอบหมาย
สานักปลัดนาข้อมูลความเสี่ยงแจ้งเวียนพนักงานและจัดทาประกาศมาตรการป้องกัน
หรื อ ลดความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด การทุ จรติ ใ นองค์ ก ร ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ปราสาททอง แจ้งเวียน พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาสัมพันธ์ให้ประ
จากที่ทุกท่านได้ช่วยคิดระดมสมอง เสนอปัญหา แนวทางการการดาเนินต่างเกี่ยวกับ
ปฏิบัติใน องค์กร ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริต พบว่ามีหลากหลายปัญหาหลากหลาย
แนวทางที่ทุก ฝ่ายจะต้องร่วมมือ กันในการขับเคลื่อนเพื่อให้การปฏิบัติราชการของ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง เป็นไปด้วยความ ซื่อสัตว์ สุจริต โปร่งใส
ไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมาย จึงขอฝากให้คณะกรรมการทุกท่านได้ขับเคลื่อนกิจกรรม
เรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ต่อเนื่องทุกๆปี ตามนโยบายรัฐบาล
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
-ไม่มีเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)......................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางวนิดา อุดเขียว)
เลขานุการ
(ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวรอด คงสกุล)
ประธานกรรมการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
สร 81601/

สานักปลัด

โทร. กด 104
วันที่ 25 เดือน เมษายน
พ.ศ. 2562
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและ
มาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจรติในองค์กร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
.
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง
เรื่องเดิม
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง ที่ 87/2560 ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มีหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและกาหนดแนวทางมาตรการการป้องกันการเกิดการ
ทุจริตในหน่วยงาน นั้น
ข้อเท็จจริง
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ ทั บ ซ้อนประจ าปี 2562 และกาหนดมาตรการส่ งเสริม ป้องกั นการทุจริต ตามแนวทางในการ
ประมาณคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจาปี 2562 ในคราวประชุมครั้งที่
1/2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 โดยสรุปดังนี้
1.การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น
มีการทับซ้อนอย่างไร
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน

โอกาสเกิด ระดับของ มาตรการป้องกันความเสีย่ ง
การทุจริต ผลกระทบ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(1/4)
(1-4)
การจัดซื้อจัดจ้าง
การเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือ
2
4
-เปรียบเทียบร้านค้าในการ
เป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
จัดซื้อวัสดุ
-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ
หรือการจ้าง
การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ
1
4
-มีการประกาศรับสมัครและ
บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์
ดาเนินการคัดเลือกอย่าง
เข้าทางาน
โปร่งใสและตรวจสอบได้
การนาทรัพย์สินของ เช่นการใช้อุปกรณ์สานักงานต่างๆ
2
4
-มีการทาทะเบียนควบคุม
ราชการมาใช้ในเรื่อง รถ ไฟฟ้า ฯลฯ
การใช้งานและการเบิกจ่าย
ส่วนตัว
อย่างเคร่งครัด
การนาทรัพย์สินของ เช่นการใช้อุปกรณ์สานักงานต่างๆ
2
4
-มีการทาทะเบียนควบคุม
ราชการมาใช้ในเรื่อง รถ ไฟฟ้า ฯลฯ
การใช้งานและการเบิกจ่าย
ส่วนตัว
อย่างเคร่งครัด
การปฏิบัติหน้าที่โดย กรณีจ่ายเงินสดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1
4
-ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ย
มิชอบของเจ้าหน้าที่ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ แต่งตั้ง
ยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและ
เจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ให้ผู้รับเบี้ย
ผู้ป่วยเอดส์ มารับเบี้ยตรง

2
ประเด็น
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน

มีการทับซ้อนอย่างไร

การปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบของเจ้าหน้าที่

มารับเงินตรงตามกาหนดจ่ายเงิน
แต่ถ้าผู้รับเบี้ยไม่สามารถมารับได้ใน
วันที่จ่ายเงิน อาจทาให้มีเงินสดอยู่
ในมือเจ้าหน้าที่ได้
การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง

โอกาสเกิด ระดับของ
การทุจริต ผลกระทบ
(1/4)
(1-4)

การลงชื่อเข้า-ออก
เวลาปฏิบัติหน้าที่
การลงพื้นที่ตรวจสอบ การใช้จัดสรรทรัพยากรนาไปใช้มาก
ข้อเท็จจริง(Case)
เกินความจาเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น
-การใช้รถ
นามันมากเกินความเกินความจาเป็น
-การใช้คน

1

4

2

4

การออกใบอนุญาต
หรือการรับรองสิทธ์

1

1

หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติ
หรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตนั้นๆ

มาตรการป้องกันความเสีย่ ง
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
วันที่กาหนดและเซ็นชื่อรับเงิน
ทุกครั้ง
-เจ้าหน้าที่รายงานผลการจ่าย
เบี้ยทุกครั้งที่ออกจ่าย
-ใช้สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ
-มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น
-มีการบันทึกการใช้ต่างๆ
-มีการรายงานทุกครั้ง
-สร้างจิตสานึก คุณธรรม
จริยธรรม
- มีมาตรการประหยัดพลังงาน
-ผู้ปฏิบัติต้องทาตามกฎ
ระเบียบโดยมีความเป็นกลาง

2.มาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจรติในองค์กร
1.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
3.มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและ
ประพฤติมิชอบ
4.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
5.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
6.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
เห็นควรแจ้งเวียนพนักงานส่วนตาบลทราบและถือปฏิบัติต่อไป
เพื่อโปรดพิจารณา
(นางสาวรอด คงสกุล)
ประธานคณะกรรมการ
- แจ้งเวียนพนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้างถือปฏิบัติ
(นายคารณ พูนชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง
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