
 
 
 
 

ค ำสั่งองอคกาำบรบหาำบสัวนตำ ำรปรบำสัำททงอ 
ทีง   87/2560 

เบืงงอ แำวอำ่อ้คณะาบบมาำบนหเคบำะากคนำมเสัีงยอเาีงยนาร่าำบรฏหรำ่หอำตทีงงำจจะเาหดผปรบะโยชตกทร่ซง้ต 
รบะจ ำรอีรรบะมำณ  พ.ศ. 2560 

..................................................................................  
  ด้นยคณะบ่ฐมตำบีมีมำหเมืงงน่ตทีง 5 มำบำคม 2559 ใา้าตวนยอำตเข้ำบวนมาำบรบะเมหต
คุณธบบมแปะคนำมโรบวอใสัใตาำบด ำเตหตอำตขงอาตวนยอำตภำคบ่ฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment:ITA) ซึงอเร็ตเาณฑกาำบรบะเมหตทีงำ้งอาำบใา้าตวนยอำตขงอบ่ฐยาบะด่ราำบด ำเตหตขงอาตวนยอำต 
โดยมีรบะเมหตใตด้ำตาำบำวงำ้ำตาำบทุจบหำใตงอคกาบเาีงยนา่ราำบด ำเตหตอำต เบืงงอผปรบะโยชตกท่รซ้งตขงอ
าตวนยอำต โดยมีาำบรบะเมหตาป่าฐำตเชหอรบะจ่าษก (Evidence Based) ใา้มีาำบด ำเตหตาำบนหเคบำะากคนำม
เสัีงยอเาีงยนา่ราำบรฏหร่ำหอำตำบนจสังรได้ าำบแา้ไขรัญาำาำบาบะท ำผหดนหต่ยขงอเจ้ำาต้ำทีงบ่ฐทีงเร็ตรัญาำ
สั ำค่ญแปะพรรวงย ตงาจำาตี้ ย่อต ำคนำมเสัีงยอเาีงยนา่ราำบรฏหร่ำหอำตทีงงำจเาหดผปรบะโยชตกท่รซ้งตทีงได้ตี้มำ
า ำาตดเร็ตคูวมืงร้งอา่ตผปรบะโยชตกท่รซ้งตขงองอคกาำบรบหาำบสัวนตำ ำรปรบำสัำททงอ เพืงงเร็ตแตนทำอแปะ
ยึดถืงรฏหร่ำหได้  งอคกาำบรบหาำบสัวนตำ ำรปรบำสัำททงอ จึอแำวอำ่้อคณะาบบมาำบนหเคบำะากคนำมเสัีงยอเาีงยนา่ร
าำบรฏหร่ำหอำตทีงงำจจะเาหดผปรบะโยชตกท่รซ้งต รบะจ ำรีอรรบะมำณ พ.ศ. 2560  ด่อตี้ 

1. ตำอสัำนบงด  คอสัาุป   รป่ด งรำ.   รบะธำตคณะาบบมาำบ 
2. ตำยง ำตำจช่ย พ่ชบำตุ า่นาต้ำสั ำต่ารป่ด งรำ.  าบบมาำบ 
3. ตำอริยะดำ  ผปดี  ผู้ง ำตนยาำบางอคป่อ  าบบมาำบ 
4. ตำยรบะสัหทธห์  าำญยหงอ ผู้ง ำตนยาำบางอชวำอ  าบบมาำบ 
5. ตำอณ่ฐธยำตก  จำบ่ำตก  ต่านหเคบำะากตโยรำยแปะแผต าบบมาำบ 
6. ตำอนตหดำ  งุดเขียน  ต่าทบ่พยำาบรุคคป  เปขำตุาำบ 

  ท่้อตี้ ำ่้อแำวร่ดตี้เร็ตำ้ตไร 

สั่งอ    ณ    น่ตทีง  15  เดืงต   มีตำคม  พ.ศ. 2560 
 
 

 
(ตำยค ำบณ  พูตช่ย) 

ตำยางอคกาำบรบหาำบสัวนตำ ำรปรบำสัำททงอ 
 

 
 



บนัทกึขอ้ความ 

 
ส่วนราชการ                  ส านักปลัด     โทร. กด 104                                                             
ที่        สร 81601/             วันที ่   18    เดือน   เมษายน            พ.ศ.  2562                           
เรื่อง  ขอเชิญประชุม                                                                                                         .      
 

เรยีน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

  เรื่องเดมิ 
    ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  
ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)  ประจ าปีงบประมาณ 2562 เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิด
การ ปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุม
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติ
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการ
ประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง  ได้แต่งตั้งคณะท างานตามค าสั่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลปราสาททอง ที่ 87/2560  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยมีหน้าที่ในการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและก าหนด
แนวทาง มาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือส่งเสริมป้องกันการเกิดการทุจริตในหน่วยงานสนองตามนโยบายรัฐบาล 

  ข้อเท็จจริง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดการทุจริตในหน่วยงาน     ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 ในวันที่ 22 
มีนาคม ๒๕๖2 เวลา ๑๐.2๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าประชุม 

 
 

      (นางสาวรอด  คงสกุล) 
      ประธานคณะกรรมการ 

 
 







    4. นายประสิทธิ์  หาญยิ่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง         กรรมการ 
      5. นางณัฐธยาน์  จารัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการ 
   6. นางวนิดา  อุดเขียว  นักทรัพยากรบุคคล         เลขานุการ 
   การประชุมในวันนี้จึงขอให้คณะกรรมการทุกคนช่วยกันพิจารณาความเสี่ยงที่ได้ 

ก าหนดไว้เมื่อปีที่แล้วเมื่อมีความเสี่ยงใดที่มีการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิก และช่วยกัน
คิดวิเคราะห์ค้นหามาตรการ แนวทางต่างๆในการส่งเสริมป้องกันการเกิดการทุจริต
ในหน่วยงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเท่าเทียมกัน 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

ระเบยีบวาระที ่2 เรื่องรับรองรายงานกาประชมุครัง้ที่แลว้ 
   -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560  วันที่ 7 เมษายน 2560- 
 
มตทิีป่ระชมุ  รับรองเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบยีบวาระที ่3  เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 
3.1 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน               
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

นางสาวรอด  คงสกุล  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มีคุณธรรมและความโปร่ง
ประธานกรรมการ          ใส่ มีการตรวจสอบและมาตรการป้องกันการเกิดการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนในหน่วยงาน 

 ทั้งท่ีมี ลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่ 
เกี่ยวข้องกับการทุจริต  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุง
แก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงาน  จึงให้เสนอท่ีประชุม
ได้พิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์         
ทับซ้อนและการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง รายละเอียดตาม
เอกสารเป็นความเสี่ยงเดิม เมื่อปี 2560 น ามาติดตามปรับปรุงแก้ไขในปีนี้  
ดังต่อไปนี้ 

 
ประเด็น 

ผลประโยชนท์บัซอ้น 
มีการทบัซ้อนอยา่งไร โอกาสเกดิ

การทจุรติ
(1/4) 

ระดบัของ
ผลกระทบ

(1-4) 

มาตรการป้องกนัความเสีย่ง
ผลประโยชนท์บัซอ้น 

การจัดซื้อจัดจ้าง การเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือ
เป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย 

2 4 -เปรียบเทียบร้านค้าในการ
จัดซื้อวัสดุ 
-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ
หรือการจ้าง 

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพ้ืนที่ในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ
ส่วนตัว 

2 4 -พิจารณาพ้ืนที่ที่ประสบ
ปัญหาและมีความจ าเป็น
ล าดับแรก 

การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์        
เข้าท างาน 

1 4 -มีการประกาศรับสมัครและ
ด าเนินการคัดเลือกอย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 
 



 
ประเด็น 

ผลประโยชนท์บัซอ้น 
มีการทบัซ้อนอยา่งไร โอกาสเกดิ

การทจุรติ
(1/4) 

ระดบัของ
ผลกระทบ

(1-4) 

มาตรการป้องกนัความเสีย่ง
ผลประโยชนท์บัซอ้น 

การปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบของเจ้าหน้าที่ 

กรณีจ่ายเงินสดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        
ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ให้ผู้รับเบี้ย 
มารับเงินตรงตามก าหนดจ่ายเงิน  
แต่ถ้าผู้รับเบี้ยไม่สามารถมารับได้ใน
วันที่จ่ายเงิน อาจท าให้มีเงินสดอยู่ 
ในมือเจ้าหน้าที่ได้ 

1 4 -ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ มารับเบี้ยตรง
วันที่ก าหนดและเซ็นชื่อรับ
เงินทุกครั้ง 
-เจ้าหน้าที่รายงานผลการ
จ่ายเบี้ยทุกครั้งที่ออก
จ่ายเงิน 

การลงชื่อเข้า-ออก 
เวลาปฏิบัติหน้าที่ 

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง 1 4 -ใช้สมุดลงเวลาปฏิบัติ
ราชการ 
-มีสมุดขออนุญาตไปพ้ืนที่อ่ืน 

การลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง(Case) 
-การใช้รถ 
-การใช้คน 

การใช้ทรัพยากรมากเกินความ
จ าเป็นในแต่ละภารกิจ เช่นน้ ามัน
มากเกินความจ าเป็น 

2 4 -มีการบันทึกการใช้ต่างๆ 
-มีการรายงานทุกครั้ง 
-สร้างจิตส านึก คุณธรรม 
จริยธรรม 
-ใช้งานตามความเป็นจริง       
มีมาตรการประหยัดพลังงาน 

การออกใบอนุญาต
หรือการรับรองสิทธ์ 

หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติ
หรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตนั้นๆ 

1 1 -ผู้ปฏิบัติต้องท าตามกฎ 
ระเบียบโดยมีความเป็น
กลาง 

การน าทรัพย์สินของ
ราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

เช่นการใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ 
รถ ไฟฟ้า ฯลฯ 

2 4 -มีการท าทะเบียนควบคุม
การใช้งานและการเบิกจ่าย
อย่างเคร่งครัด                          

 
 
 

นางสาวรอด  คงสกุล  คณะกรรมการท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานกรรมการ   

นายอ านาจชัย พัชรานุ  จากข้อมูลข้างต้น ประเด็นความเสี่ยง การจัดโครงการ/กิจกรรมกรรมการ 
 มีประโยชน์ทับซ้อน เรื่องมีการเลือกพ้ืนที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่
คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว โอกาสเกิดการทุจริต 1 จาก (1-4)  ผมมีความเห็นว่าควร
ยกเลิกประเด็นนี้ เนื่องจากปัจจุบันในการพิจารณาคัดเลือกพ้ืนจัดโครงการ/กิจกรรม
ผู้บริหารให้เน้นตามมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านและความพร้อมของหมู่บ้านความ
ร่วมมือของมวลชนแต่ละหมู่ซึ่งแตกต่างกัน ประเด็นนี้ หน่วยงานเราก็ถือปฏิบัติได้
ครบทุก ส านัก/กอง แล้ว  จึงเห็นควรยกเลิกการติดตาม 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 



นางปิยะดา ผลดี จากข้อมูลข้างต้นที่ ขอเพ่ิมระดับคะแนนโอกาสเกิดการทุจรติ จาก 1 เป็น 2 ใน
ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง  เนื่องมีปริมาณงานจัดซื้อจัดจ้างจ านวนมาก ท าให้มีโอกาส
สูงที่ เจ้าหน้าที่จะเลือกใช้บริการร้านตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้
ง่าย ประเด็นนี้ ขอให้ผู้บริหารได้ ก าชับทุกส านัก/กอง เข้มงวดในเรื่องดังกล่าวเพ่ือให้
ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

3.2 มาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจรติในองค์กร 
 
นางสาวรอด  คงสกุล  ขอให้คณะกรรมการได้พิจารณาแนวทางมาตรการเพ่ือป้องกันการเกิดการทุจริตและ 
ประธานกรรมการ  เสริมสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานจากที่ ฝ่ายเลขานุการได้รวมจากทุกส านักกอง 
   ตามแนวทางในตัวชี้วัดการประเมิน ITA  ปี 2562 ให้ฝ่ายเลขานุการ เสนอต่อไป 
นางวนิดา  อุดเขียว        มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตในองค์กรและสร้างความ 
    เลขานุการ  โปร่งใส ที่ได้รวบรวมจากแต่ละส านักกอง มีดังนี้  
   1.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

  -ให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
-ด าเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบ egp ให้ครบ 6 ขั้นตอน 
 -ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
-ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ยินยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการ
จัดซื้อจัดจ้างกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
-ให้หัวหน้าหน่วยงาน  ก ากับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชา                 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
แนวทางให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 
-เข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของ อบต. ในการจัดท าแผน 
โครงการงานวันส าคัญ กิจกรรมต่าง ๆ  
-เข้าร่วมกิจกรรม และโครงการต่างๆ โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมการตรวจสอบ 
ตรวจรับงานในส่วนของภาคประชาชน 

 -เข้าร่วมตรวจสอบ ตรวจรับงานในส่วนภาคประชาชน 
-เข้าร่วมประเมินผลงานโดยวิธีการตอบแบบสอบถามในโครงการต่างๆ 

  -เข้าร่วมการติดตามงาน ของ อบต. จะมีการแต่งตั้งตัวแทนภาคประชาชน 
 
3.มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ 



-บุคลากรของ อบต. ต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือ
ให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
-บุคลากรของ อบต.จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพ่ือประโยชน์ส่วนตน
หรือประโยชน์ของ อบต. หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ อบต. หรือประโยชน์
ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ลักษณะอ่ืนใด 
-บุคลากรของ อบต. จะต้องไม่เสนอว่าจะท าให้ สัญญาว่าจะท าให้หรือรับสินจาก
เจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่
กระท าการหรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 
-เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงาน
ผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
อบต.ทันท ี
-อบต. ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องบุคลากรที่   ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน  
โดยจะไม่ด าเนินการด้านลบต่อบุคลากรผู้นั้น 
-การจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด
การด าเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมาย 
4.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
-ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีการควบคุม ก ากับ
ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา 
-ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ สอดส่องและร่วมกันป้องกันการกระท า
ที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
-ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับ ดังนี้ 
1) การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
2) การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆ 

ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
3) การไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือ

ผลประโยชน์อื่นใด ในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงาน 
4) การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงาน ไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์

ของพวกพ้องและครอบครัว 
5) การไม่น าเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด ๆ ของหน่วยงานไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
6) การไม่ใช้เวลางาน ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
7) การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับ
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติชั่วคราวหรือถาวร  



8) การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้
โทษ การพจิารณาตัดสิน อนุมัติโครงการ การด าเนินจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นเหตุในการ
เลือกปฏิบัติ 
 -ก าหนดให้การด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความ
เหมาะสมต่อผู้บริหารและบุคลากรซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดที่เกี่ยวกับการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
-การสนับสนุนยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความซื่อตรง
ซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
5.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 -แนวทางการพัฒนาและพิจารณาเนื้อหาในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

1.1) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรใน
หน่วยงาน 
1.2) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
1.3) ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความม่ันคงปลอดภัยบน
เว็บไซต์ 
  -แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 
2.1) ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 
 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
 (2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
 (3) ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 
   (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และ
นโยบาย 

 (5) แผนงาน โครงการ ความกาวหน้าของการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 (6) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 (7) อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
2.2) ระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน  
2.3) ก าหนดกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล 

  -กรณีเหตุการณ์ส าคัญ ฉุกเฉิน/เร่งด่วนเกิดข้ึนในพ้ืนที่ต าบลปราสาททอง และมี
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของต าบล ให้หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ดังกล่าว  รายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน 

6.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 



-ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนของคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือ
การให้บริการประชาชน 

  -ผู้บั งคับบัญชาทุกระดับชั้ นต้องก ากับ  ดู แลและตรวจสอบการ ปฏิบัติ ง านของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการประชาชน เพ่ือให้
การใช้ดุลพินิจเป็นไปด้วยความถูกต้อง กรณีที่พบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจที่อาจไม่
ถูกต้อง  ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามคู่มือดังกล่าว 
-ทุกส านักกองที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องแสดงคู่มือการให้บริการประชาชนไว้ 
ณ ที่ท าการของหน่วยงานและประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือให้สาธารณชนรับทราบ 
-ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานพิจารณา ตรวจสอบหรือทบทวนให้คู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือ
การให้บริการประชาชนเป็นปัจจุบันและเผยแพร่ให้สาธารณรับทราบ  
-ทุกส านัก/กองควรส่งเสริมวิธีการต่างๆ เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
เช่น การใช้เทคโนโลยี การพิจารณาร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการ  การน าแนวทางการ
มีส่วนร่วมหรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามความเหมาะสม 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
นางสาวรอด  คงสกุล     มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่    ถ้าไม่มี     มอบหมาย 
 ประธานกรรมการ        ส านักปลัดน าข้อมูลความเสี่ยงแจ้งเวียนพนักงานและจัดท าประกาศมาตรการป้องกัน 

หรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจรติในองค์กร ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปราสาททอง  แจ้งเวียน พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาสัมพันธ์ให้ประ 

นายค ารณ  พูนชัย     จากที่ทุกท่านได้ช่วยคิดระดมสมอง เสนอปัญหา แนวทางการการด าเนินต่างเกี่ยวกับ 
 นายก อบต.            ปฏิบัติใน องค์กร ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริต พบว่ามีหลากหลายปัญหาหลากหลาย 
   แนวทางท่ีทุก ฝ่ายจะต้องร่วมมือ กันในการขับเคลื่อนเพื่อให้การปฏิบัติราชการของ 
   ขององค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง เป็นไปด้วยความ ซื่อสัตว์ สุจริต โปร่งใส 
   ไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมาย  จึงขอฝากให้คณะกรรมการทุกท่านได้ขับเคลื่อนกิจกรรม 
   เรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ต่อเนื่องทุกๆปี ตามนโยบายรัฐบาล 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
    -ไม่มี- 

ปดิประชุม     เวลา 12.00 น. 
 
 
 

                                          (ลงชื่อ)......................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                  (นางวนิดา  อุดเขียว) 
                                         เลขานุการ 

 
 

      (ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                     (นางสาวรอด  คงสกุล) 

                              ประธานกรรมการ 



 

บนัทกึขอ้ความ 

 
ส่วนราชการ                  ส านักปลัด     โทร. กด 104                                                              
ที่        สร 81601/             วันที ่   25    เดือน   เมษายน            พ.ศ.  2562                           
เรื่อง  รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและ
มาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจรติในองค์กร ประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ. 2562                                                                                           
. 
เรยีน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 

   เรื่องเดิม 

  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง ที่ 87/2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มีหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและก าหนดแนวทางมาตรการการป้องกันการเกิดการ
ทุจริตในหน่วยงาน นั้น 

   ข้อเท็จจริง 

  คณะกรรมการฯ ได้ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนประจ าปี 2562 และก าหนดมาตรการส่งเสริมป้องกันการทุจริต ตามแนวทางในการ
ประมาณคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจ าปี 2562   ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2562  ลงวันที่ 19 เมษายน 2562  โดยสรุปดังนี้ 
 

1.การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประเด็น 

ผลประโยชนท์บัซอ้น 
มีการทบัซ้อนอยา่งไร โอกาสเกดิ

การทจุรติ
(1/4) 

ระดบัของ
ผลกระทบ

(1-4) 

มาตรการป้องกนัความเสีย่ง
ผลประโยชนท์บัซอ้น 

การจัดซื้อจัดจ้าง การเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือ
เป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย 

2 4 -เปรียบเทียบร้านค้าในการ
จัดซื้อวัสดุ 
-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ
หรือการจ้าง 

การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์        
เข้าท างาน 

1 4 -มีการประกาศรับสมัครและ
ด าเนินการคัดเลือกอย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

การน าทรัพย์สินของ
ราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

เช่นการใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ 
รถ ไฟฟ้า ฯลฯ 

2 4 -มีการท าทะเบียนควบคุม
การใช้งานและการเบิกจ่าย
อย่างเคร่งครัด                          

การน าทรัพย์สินของ
ราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

เช่นการใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ 
รถ ไฟฟ้า ฯลฯ 

2 4 -มีการท าทะเบียนควบคุม
การใช้งานและการเบิกจ่าย
อย่างเคร่งครัด                          

การปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบของเจ้าหน้าที่ 

กรณีจ่ายเงินสดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        
ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ให้ผู้รับเบี้ย 

1 4 -ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ มารับเบี้ยตรง 
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ประเด็น 
ผลประโยชนท์บัซอ้น 

มีการทบัซ้อนอยา่งไร โอกาสเกดิ
การทจุรติ

(1/4) 

ระดบัของ
ผลกระทบ

(1-4) 

มาตรการป้องกนัความเสีย่ง
ผลประโยชนท์บัซอ้น 

การปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบของเจ้าหน้าที่ 

มารับเงินตรงตามก าหนดจ่ายเงิน  
แต่ถ้าผู้รับเบี้ยไม่สามารถมารับได้ใน
วันที่จ่ายเงิน อาจท าให้มีเงินสดอยู่ 
ในมือเจ้าหน้าที่ได้ 

  วันที่ก าหนดและเซ็นชื่อรับเงิน
ทุกครั้ง 
-เจ้าหน้าที่รายงานผลการจ่าย
เบี้ยทุกครั้งที่ออกจ่าย 

การลงชื่อเข้า-ออก 
เวลาปฏิบัติหน้าที่ 

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง 1 4 -ใช้สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ 
-มีสมุดขออนุญาตไปพ้ืนที่อ่ืน 

การลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง(Case) 
-การใช้รถ 
-การใช้คน 

การใช้จัดสรรทรัพยากรน าไปใช้มาก
เกินความจ าเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น
น ามันมากเกินความเกินความจ าเป็น 

2 4 -มีการบันทึกการใช้ต่างๆ 
-มีการรายงานทุกครั้ง 
-สร้างจิตส านึก คุณธรรม 
จริยธรรม 
- มีมาตรการประหยัดพลังงาน 

การออกใบอนุญาต
หรือการรับรองสิทธ์ 

หวัหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติ
หรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตนั้นๆ 

1 1 -ผู้ปฏิบัติต้องท าตามกฎ 
ระเบียบโดยมีความเป็นกลาง 

 
 

2.มาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจรติในองค์กร 
 1.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
          2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

3.มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและ
ประพฤติมิชอบ 

           4.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
           5.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
            6.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 
   

เห็นควรแจ้งเวียนพนักงานส่วนต าบลทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
       

เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

          (นางสาวรอด  คงสกุล) 
                           ประธานคณะกรรมการ 
  
          - แจ้งเวียนพนักงานส่วนต าบล 
       และพนักงานจ้างถือปฏิบัติ 
     
   
              (นายค ารณ พูนชัย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปราสาททอง 
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