
 บันทึกขอความ 
สวนราชการ         สํานักงานปลัด    เทศบาลตําบลรูสะมิแล                               

ที ่  ปน 53201/309 วันท่ี    24  มีนาคม  2565 

เรื่อง   รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชนทับซอน  

...............ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565……………………………………………………………………………………….……. 
  

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 

 1.เรื่องเดิม 

  ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ใหหนวยงานเขารวมการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment:ITA) ซึ่งเปนเกณฑการประเมินที่ตองการใหหนวยงานของรัฐยกระดับการดําเนินของหนวยงาน 
โดยมีประเมินในดานการตอตานการทุจริตในองคกรเก่ียวกับการดําเนินงาน เรื่องผลประโยชนทับซอนของ
หนวยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based) ใหมีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได การแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและ
พบบอย นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนที่ไดนี้มากําหนดเปน
คูมือปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพ่ือเปนแนวทางและยึดถือปฏิบัติได 

 2.ขอเท็จจริง 
  เทศบาลตําบลรูสะมิแล  ไดดําเนินการปองกันผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆดังนี ้
  2.1 การสรางจิตสํานึกและปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไมกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ไดมีการประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารงาน
โดยนายก นางอนงค  คารวนันทน นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล ไดประกาศเจตจํานงวา จะเปนแบบอยางที่ดี
ในการและความโปรงใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส ในการ
บริหารงานของเทศบาลตําบลรูสะมิแล และใหคํามั่นที่จะนําพาคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล 
พนักงานครู ลูกจางประจํา พนักงานจาง และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลรูสะมิแลทุกคน ใหปฏิบัติราชการ
ดวยความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม ควบคูกับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและรวมมือและ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน 

  2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง การเงินและบัญชี โดยที่ใน
ปจจุบันกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเบิกจายเงิน การจัดซื้อจัดจาง มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทําใหบุคลากรผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว ซึ่งอาจทําใหเกิด
ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานได จึงไดจัดสงเจาหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงินและบัญชี เขารับการ
อบรมเพ่ือลดขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเยงในเรื่องผลประโยชนทับซอนได 

  2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดองคการบริการสวนตําบลหมอ
เมือง ไดเขาใจเกี่ยวกับเกณฑการประเมินและการยกระดับการทํางาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมินใหสอดคลองกับหลักเกณฑ จึงไดจัดสงเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุมซักซอมทํา
ความเขาใจเรื่องดังกลาว 
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2.4 การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
      2.4.1 การใหความรูในรูแบบตางๆ ดังนี ้
     - การจัดทําคูมือ ไดทํา คูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหาร
จัดการผลประโยชนทับซอน เพื่อสรางความเขาใจแกบุคคลากรและใหหลีกเลี่ยงการกระทําที่ เขาขาย
ผลประโยชนทับซอน โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชนทับซอน และสาระ
เก่ียวกับประเภทหรือรูปแบบที่เขาขายผลประโยชนทับซอน และกรณตัีวอยางการทุจริตในรูปแบบตางๆ 
      - การจัดการความรู (Knowledge management) โดยการนําคูมือดังกลาว ถายทอดผาน
กระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรูในประชุมประจําเดือน และเผยแพรในเว็ปไซดของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
      2.4.2 การดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทีอ่าจเกิดประโยชนทับซอน  
               - จากการวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 4 ระดับ สูงมาก สูง ปาน
กลาง ต่ํา และสามารถสรุปขอมูลการสิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชนทับซอน
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไดดังนี ้
การวิเคราะหความเสี่ยงผลประโยชนทับซอน 
 

ประเด็น
ผลประโยชนทับ

ซอน 

มีการทับซอนอยางไร โอกาสเกดิ
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-4) 

มาตรการปองกันความ
เสี่ยงผลประโยชนทับ

ซอน 

การจัดซื้อจัดจาง หัวหนา/จนท.พัสดุเลือกซื้อรานที่
ตนเองสนิทหรือเปนญาติหรือรานที่
ตนเองคุยไดงาย 

4 4 -ปรับเปลี่ยนรานคาใน
การจัดซื้อวัสดุ 

-เขมงวดในการตรวจรับ
พัสดุหรือการจาง 

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเจาหนาที่คุนเคยเปนการ
สวนตัว 

4 4 -พิจารณาพื้นที่ที่ประสบ
ปญหาและมีความจําเปน
ลําดับแรก 

 

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบุคคลที่เปนเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนเองไดรับผลประโยชนเขา
ทํางาน 

4 4 -มีการประกาศรับสมัคร
และดําเนินการคัดเลือก
อยางโปรงใสและ
ตรวจสอบได 

การนําทรัพยสิน
ของราชการมาใช
ในเรื่องสวนตัว 

เชนการใชอุปกรณสํานักงานตางๆ 
รถ ไฟฟา ฯลฯ 

4 4 -มีการทําทะเบียน
ควบคุมการใชงานและ
การเบิกจายอยาง
เครงครัด      
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ประเด็น
ผลประโยชนทับ

ซอน 

มีการทับซอนอยางไร โอกาสเกดิ
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-5) 

มาตรการปองกันความ
เสี่ยงผลประโยชนทับ

ซอน 

การปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบของ
เจาหนาที่ 

เจาหนาที่ที่ไมไดนําเงินที่ลูกหนี้
กองทุนตางๆฝากมาชําระใหกับ
การเงิน แตกลับนําเงนิไปใชสวนตัว 

4 4 -ประชาสัมพันธใหลูกหนี้
กองทุนตางๆ มาชําระ
เงินดวยตนเองและรับ
ใบเสร็จทุกครั้ง 

การลงชื่อ เขา-
ออก เวลาปฏิบัติ
หนาที่ 

การลงเวลาไมตรงตามความเปนจริง 4 4 -ใชระบบสแกน
ลายนิ้วมือ 

-มีสมุดขออนุญาตไป
พ้ืนที่อ่ืน 

การลงพ้ืนที่
ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง(Case) 

-การใชรถ 

-การใชคน 

การใชจัดสรรทรัพยากรนําไปใชมาก
เกินความจําเปนในแตละภารกิจ เชน
นํามันมากเกินความเกินความจําเปน 

4 4 -มีการบันทึกการใชตางๆ 

-มีการรายงานทุกครั้ง 

-สรางจิตสํานึก คุณธรรม 
จริยธรรม 

-ใชงานตามความเปน
จริง 

การจัดประชุม ดู
งาน สัมมนา 
ตางๆ 

ผูรับผิดชอบโครงการมีสัมพันธที่
ใกลชิดกับเจาของกิจการหรือผูมีสวน
เก่ียวของกับสถานที่ 

2 1 -สถานที่ มีความ
เหมาะสมกับงบประมาณ 

-วิทยาการมีความรูความ
เหมาะสมกับงานหรือ
โครงการนั้นๆ 

การออก
ใบอนุญาตหรือ
การรับรองสิทธ 

หัวหนาหนวยงาน เจาหนาที่มีญาติ
หรือคนรูจักที่มายื่นขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตนั้นๆ 

 

3 3 -ผูปฏิบัติตองทําตามกฏ
ระเบียบโดยมีความเปน
กลาง 
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  2.5 การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามารทุจริต ประจําป 2565 

  เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเปนหนวยของรัฐที่รวมขับเคลื่อนการ
ดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติชอบในหนวยงานราชการและ
ดําเนินการสรางจิตสํานึกของพนักงานและบุคลากรในสังกัดรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบอยางจริงจังโดยมี
กระบวนการดําเนินการที่สําคัญเปนแนวทางและขอเสนอแนะท่ีจะนําไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทรุจรติ ประจําป 2564 ดังนี ้

  2.5.1 สงเสริมใหมีการรณรงคและสรางความตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและการปองกันและ
ปราบปรามการทรุจริตใหกับพนักงานสวนตําบล และบุคลากรของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ใหทั่วถึงและ
ครอบคลุมทั้งหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยผานกระบวนการฝกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การ
มอบนโยบายของผูบริหารและการเผยแพรประชาสัมพันธ 

  2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือเปนกลไกลในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอนได รวมทั้งการจัดสงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางเขา
รับการฝกอบรม เพ่ือใหการปฏิบัติงานถูกตอง มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสอดคลองกับระเบียบ กฏเกณฑ
ใหมๆ 

  2.5.3 การจัดทําคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหาร
จัดการผลประโยชนทับซอน โดยผานกระบวนการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงที่จะนําไปสูการทุจริต ความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏบิัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน กรณศึีกษาการทุจริตในรูปแบบตางๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการ
วิเคราะหปจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบตอประชาชน 

  2.5.4 การสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะผูใหบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ใหเกิดความรวมมือเปนผูเฝาระวัง การแจงเบาะแส และมีสื่อรณรงคสรางความรูความเขาใจในนโยบายผูบริหาร 
ซึ่งเนนการปลอยทุรจิตเพ่ือใหเกิดพลังที่เขมแข็งในการชวยกันปองกันการทุจริต 

 3.ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณา 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาใหเทศบาลตําบลรูสะมิแล ดําเนินการตามแนวขอ 
2.4 ตอไป 

 รายละเอียดตามตัวอยางเอกสารที่แนบมาพรอมนี ้

 
    ลงชื่อ..................................................................... 

(นางสาวเฉลิมพร  แซตั้ง) 
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
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(นางสาวแวรอสนะห  บาแม) 

   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน   
                          หวัหนาสํานักปลัด 

 
(นางสาวเนตรชนก  ดําลอง) 

รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

 
(นายบันเทิง  ลองจันทร) 

ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 
 
 

ความเห็นนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
 
 อนุมัติ   ไมอนุมัติ 

 
(นางอนงค  คารวนันทน) 

นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 

 
 

 
 

 
 
 

 


