
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 
ที ่ นศ ๗๓๖๐๑/99        วันที่  25 พฤษภาคม  2563 
เรื่อง  รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือน 

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 
 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

1. เร่ืองเดิม    
  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ 2561-2563 ซึ่งเป็นการประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับ
การดำเนินงานของหน่วยงานในด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส โดยมีเกณฑ์การประเมินในด้านการ
ป้องกันการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต                    
การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นำมากำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เพ่ือเป็นแนวทางและยึดปฏิบัติได ้

2. ข้อเท็จจริง  
    องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน      
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

   2.1 การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่กระทำการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหารงานโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ได้ประกาศเจตจำนงว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติงานและความโปร่งใส ประกาศการทุจริตเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาดทุกคน ให้ปฏิบัติราชการ
อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่
ประชาชน 

   2.2 กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินบัญชี โดยที่ใน
ปัจจุบัน กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการทำงานและลดโอกาสที่มีความเชื่อมโยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

   2.3 การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 
ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการ
ประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 



-2- 

   2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
    (1) การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
     -การจัดทำคู่มือ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ได้จัดทำคู่มือ
การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่
เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของประโยชน์ทับซ้อนและสาระ
เกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนและกรณีตัวอย่างทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
     -การจัดการความรู้ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุม
ประจำเดือนและเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 
    (2) การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ประโยชน์ทับซ้อนจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกไปเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก 
สูง ปานกลาง ต่ำและสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์              
ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ในรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
   การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร 
 

โอกาสเกิดการ
ทุจริต 
(1/4) 

 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(1-4) 
 

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจัดซื้อจัดจ้าง หั วห น้ า /จน ท .พั ส ดุ  
เลื อกซื้ อ /จ้ าง ร้านที่
ตน เองหรือ เป็ นญ าติ
หรือร้านที่ตนเองคุยได้
ง่าย 

4 4 -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง 
-เข้มงวดในการตรวจรับ
พัสดุหรือการจ้าง 

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบุคคลที่ เป็ น
เครือญาติหรือบุคคลที่
ต น เ อ ง ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์ เข้าทำงาน 

4 4 -มีการประกาศรับสมัคร
และดำเนินการคัดเลือก
อย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

การนำทรัพย์สินของ
ราชการมาใช้ใน
เรื่องส่วนตัว 

การใช้วัสดุอุปกรณ์
สำนักงาน รถยนต์
ส่วนกลางฯลฯ 

4 4 -มีการจัดทำทะเบียน
ควบคุมการใช้งานอย่าง
เคร่งครัด 

การลงชื่อเข้า-ออก
เวลาปฏิบัติหน้าที่ 

การลงเวลาไมต่รงกับ
ความเป็นจริง 

4 4 -ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ 
-มีสมุดขออนุญาตออกนอก
พ้ืนที 

การลงพ้ืนที่
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณี 
-การใช้รถ 
-การใช้คน 

การจัดสรรทรัพยากร
นำไปใช้มากเกินความ
จำเป็นในแต่ละภารกิจ
หรือใช้น้ำมันมากเกิน
ความเป็นจริง 

4 4 -มีการจดบันทึกการใช้รถ 
-มีการประชุมทุกครั้ง 
-สร้างจิตสำนึก คุณธรรม 
จริยธรรม 
-ใช้งานตามความจำเป็น 

การออกใบอนุญาต
หรือการรับรองสิทธิ์ 

หัวหน้าหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่มีญาติหรือคน
รู้จักที่มายื่นขอ
ใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตต่างๆ 

3 3 -ผู้ปฏิบัติงานต้องทำตาม
กฎระเบียบ และมีความ
เป็นกลาง 
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2.5 การจัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563 
 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเป็นหน่วยงานภาครัฐ

ที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพ ฤติมิชอบใน
หน่วยงานราชการและดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดให้ความสำคัญกับการ
ป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่
จะนำไปปรับปรุงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563 ดังนี้ 

  (1) ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและ
การป้องกันปราบปรามการทุจริต ให้กับพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 
ให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน  
การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

  (2) การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นกลไกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดการส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสอดคล้องกับระเบียบ
กฎเกณฑ์ใหม่ๆ 

  (3) การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
การบริการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การศึกษาการทุจริตไปสู่การทุจริตในรูแบบ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงมีการวิเคราะห์ปัจจัยการทุจริตการเกิดผลกระทบต่อประชาชน 

  (4) การสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วน            
ได้เสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแสและมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจนโยบายของ
ผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดทุจริต เพ่ือให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 


