
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด                                   

ที่   นฐ 74101 /155 วันที่    2  ตุลาคม  2562 

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปี  
       งบประมาณ พ.ศ.2563 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 1.เร่ืองเดิม 

  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 5 มาราคม 2559 ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินท่ีต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการด าเนินของหน่วยงาน 
โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการด าเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาส าคัญและ
พบบ่อย นอกจากนี้ ยังน าความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้มาก าหนดเป็น
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือ
ปฏิบัติได้ 

 2.ข้อเท็จจริง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ได้ด าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่าน
กิจกรรมต่างๆดังนี้ 

  2.1 การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม (นายอนุชา  กุลดิลก)ได้ประกาศเจตจ านงว่าจะเป็น
แบบอย่างท่ีดีในเรื่องความซื่อสัตย์และความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใส่ ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม และให้ค ามั่นท่ีจะน าพาคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกระพังโหมทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการ
บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง  การเงินและบัญชี โดยท่ีใน
ปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มี การปรับปรุง
เปล่ียนแปลงตามนโยบาย ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการ
อบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสท่ีมีความเยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

  2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริการส่วนต าบลทุ่ง
กระพังโหม ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการท างาน รวมท้ังเตรียมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมท า
ความเข้าใจเรื่องดังกล่าว 



 
 

- ๒ - 

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   2.4.1 การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้ 
    -การจัดท าคู่มือ ได้ท า คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคคลากรและให้หลีกเล่ียงการ
กระท าท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบ
ต่างๆ 
    -การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการน าคู่มือดังกล่าว 
ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ในการประชุมประจ าเดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซด์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
   2.4.2 การด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชน์
ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเส่ียงสามารถจ าแนกระดับความเส่ียงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง 
ต่ า และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ดังนี้ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-4) 

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้บริหาร/หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อ
ร้านท่ีตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือ
ร้านท่ีตนเองคุยได้ง่าย 

4 4 -ปรับเปล่ียนร้านค้าใน
การจัดซื้อวัสดุ 

-เข้มงวดในการตรวจรับ
พัสดุหรือการจ้าง 

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพื้นท่ีในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเจ้าหน้าท่ีคุ้นเคยเป็นการ
ส่วนตัว 

4 4 -พิจารณาพื้นท่ีท่ีประสบ
ปัญหาและมีความจ าเป็น
ล าดับแรก 

 

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบุคคลท่ีเป็นเครือญาติหรือ
บุคคลท่ีตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า
ท างาน 

4 4 -มีการประกาศรับสมัคร
และด าเนินการคัดเลือก
อย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

การน าทรัพย์สิน
ของราชการมาใช้
ในเรื่องส่วนตัว 

เช่นการใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ 
รถอบต. ไฟฟ้า ฯลฯ 

4 4 -มีการท าทะเบียน
ควบคุมการใช้งานและ
การเบิกจ่ายอย่าง
เคร่งครัด                          
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ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-5) 

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

การปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ได้น าเงินท่ีลูกหนี้ต่างๆ
ฝากมาช าระให้กับการเงิน แต่กลับ
น าเงินไปใช้ส่วนตัว 

4 4 -ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้
ต่างๆ มาช าระเงินด้วย
ตนเองและรับใบเสร็จทุก
ครั้ง 

การลงช่ือ เข้า-
ออก เวลาปฏิบัติ
หน้าท่ี 

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง 4 4 -ใช้ระบบสแกน
ลายนิ้วมือ 

-มีสมุดขออนุญาตไป
พื้นท่ีอื่น 

การลงพื้นท่ี
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง(Case) 

-การใช้รถ 

-การใช้คน 

การใช้จัดสรรทรัพยากรน าไปใช้มาก
เกินความจ าเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น
น ามันมากเกินความเกินความจ าเป็น 

4 4 -มีการบันทึกการใช้ต่างๆ 

-มีการรายงานทุกครั้ง 

-สร้างจิตส านึก คุณธรรม 
จริยธรรม 

-ใช้งานตามความเป็น
จริง 

การจัดประชุม ดู
งาน สัมมนา 
ต่างๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถานท่ี 

2 1 -สถานท่ี มีความ
เหมาะสมกับงบประมาณ 

-วิทยาการมีความรู้ความ
เหมาะสมกับงานหรือ
โครงการนั้นๆ 

การออก
ใบอนุญาตหรือ
การรับรองสิทธ์ 

หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าท่ีมีญาติ
หรือคนรู้จักท่ีมายื่นขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตนั้นๆ 

3 3 -ผู้ปฏิบัติต้องท าตาม
กฎระเบียบโดยมีความ
เป็นกลาง 
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  2.5 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2563 

  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเป็นหน่วยของรัฐท่ี
ร่วมขับเคล่ือนการด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุรจิตประพฤติชอบในหน่วยงาน
ราชการและด าเนินการสร้างจิตส านึกพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรในสังกัดรังเกียจการทรุจริตทุกรูปแบ
อย่างจริงจังโดยมีกระบวนการด าเนินการท่ีส าคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะท่ีจะน าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทรุจริต ประจ าปี 2563 ดังนี้ 

   2.5.1 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและ
การป้องกันและปราบปรามการทรุจริตให้กับพนักงานส่วนต าบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
กระพังโหม ให้ท่ัวถึงและครอบคลุมท้ังหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนว
ทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

   2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกลในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมท้ังการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ 
กฎเกณฑ์ใหม่ๆ 

   2.5.3  การจัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การ
บริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเส่ียงท่ีจะน าไปสู่การทุจริต 
ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ท่ี
เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 

   2.5.4 การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีส่ือรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจใน
นโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปล่อยทุรจิตเพื่อให้เกิดพลังท่ีเข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 

 3.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนต าบล ทุ่งกระพังโหม 
ด าเนินการตามแนวข้อ 2.4 ต่อไป 

  
 
 
 
                 จีราพร  รัตนบุญ 

(นางสาวจีราพร  รัตนบุญ) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 
 



 
 

- ๕ - 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

.............................................................................................................................................................................
      
                                              จ.อ.     สนิท  ชมเทศ 

   (สนิท  ชมเทศ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 
 
ความเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

............................................................................................................................................................................
      
                                                        อนุชา  กุลดิลก 

(นายอนุชา  กุลดิลก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

 


