
 

บันทึกข้อความ 
 
 

ส่วนราชการ        สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพชร   
ที่  ชย ๘๑๕๐๑ / ๑๙๘  วันที ่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๔    
       

เร่ือง    รายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ ๖ 
เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

๑. เร่ืองเดิม 

  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessmennt : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินท่ีต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการ
ดําเนินงานของหน่วยงานในด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินใน
ด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กรเก่ียวกับการดําเนินงาน เร่ืองการประเมินความเส่ียงเพ่ือป้องกัน
การทุจริต การดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความเส่ียงของการดําเนินงาน นอกจากน้ี
ยังนําความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ นํามากําหนดเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร เพ่ือเป็นแนวทาง
และยึดปฏิบัติได้ 

๒. ข้อเท็จจริง 

  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ได้ดําเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
  ๒.๑ การสร้าจิตสํานึกและปลูกผังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ได้มีประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
บริหารงานโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
ได้ประกาศเจตจํานงว่าเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงานและความโปร่งใส และให้คําม่ันท่ีจะนําพา
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรทุกคน ให้ปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับ
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและร่วมมือและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  ๒.๒ กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินบัญชี โดยท่ีใน
ปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงตามนโยบาย ทําให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองต่างๆ ซึ่งอาจทําให้
เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งให้เจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและ
บัญชี เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการทําและลดโอกาสท่ีมีความเช่ือมโยงในเร่ือง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 



-๒- 

  ๒.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessmennt : ITA) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร ได้เข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระรับการทํางาน รวมท้ังเตรียม
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์จึงได้จัดส่งเข้าร่วมอบรม 
  ๒.๔ การวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๒.๕.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
  - การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนําคู่มือดังกล่าวถ่ายทอด 
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการประชุมประจําเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านเพชร 
  ๒.๔.๒ การดําเนินการวิเคราะห์ความเส่ียง เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจก่อให้เกิด
ประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเส่ียงสามารถจําแนกระดับความเส่ียงเป็น ๔ ระดับ สูงมาก 
สูง ปานกลาง ต่ํา และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ในรอบ ๖ เดือน แรก ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังน้ี 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประเด็นผลประโยชน์    

ทับซ้อน 
มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสการ

เกิดการทุจริต    
(๑/๔) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(๑/๔) 

มาตรการป้องกันความ
เส่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจัดซ้ือจัดจ้าง หัวหน้า/จนท.พัสดุ เลือกซ้ือร้านท่ี
เป็นญาติตนเอง หรือร้านท่ีตนเอง
คุยได้ง่าย 

๔ ๔ - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการ
จัดซ้ือวัสดุ 
- เข้มงวดในการตรวจรับ
พัสดุ หรือการจ้าง 

การจัดโครงการกิจกรรม 
 

มีการเลือกพ้ืนท่ีในการจัดโครงการ
กิจกรรมท่ีเจ้าหน้าท่ีคุ้นเคยเป็นการ
ส่วนตัว 

๔ ๔ - พิจารณาพ้ืนท่ี ท่ีประสบ
ปัญหาและมีความจําเป็น
เป็นลําดับแรก 

การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลท่ีเป็นเครือญาติหรือ
บุคคลท่ีตนเอง ได้รับผลประโยชน์
เข้าทํางาน 

๔ ๔ - มีการประกาศรับสมัคร
และดํ าเนิ นการคัด เลื อก
อย่างโปร่งในและตรวจสอบ
ได้ 

การนํ าท รัพ ย์ สิ น ของ
ราชการมาใช้ ใน เรื่ อ ง
ส่วนตัว 

เช่น การใช้อุปกรณ์สํานักงานต่างๆ 
รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ 

๔ ๔ - มีการทําทะเบียนคุมการใช้
งานและการเบิกจ่ายอย่าง
เคร่งครัด 

การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ี 

เจ้ าห น้ า ท่ี มิ ได้ นํ า เงิน ท่ี ลู กห นี้
กองทุนต่างๆ ฝากมาชําระให้กับ
การเงินแต่กลับนําไปใช้ส่วนตัว 

๔ ๔ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ให้ ลู ก ค้ า
กองทุนต่างๆ มาชําระเงิน
ด้วยตนเองและรับใบเสร็จ
ชําระรับเงินทุกครั้ง 

 



-๓- 
 

ประเด็นผลประโยชน์    
ทับซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสการ
เกิดการทุจริต    

(๑/๔) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(๑/๔) 

มาตรการป้องกันความ
เส่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน 

การลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 
- การใช้รถ 
- การใช้คน 

การจัดสรรทรัพยากรนําไปใช้มาก
เกินความจําเป็นแต่ละภารกิจหรือ
ใช้น้ํามันมากเกินความจําเป็น 

๓ ๔ - มีการจดบันทึกการใช้รถ 
- มีการประชุมทุกครั้ง 
- สร้างจิตสํานึก คุณธรรม
จริยธรรม 
- ใช้งานตามความจําเป็น 

การออกใบอนุญาต หรือ
รับรองสิทธิ์  

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีมีญาติหรือมีคน
รู้จักท่ีมาย่ืนขอรับใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตต่างๆ 

๓ ๓ - ผู้ปฏิบัติต้องทําตาม
กฎระเบียบโดยมีความเป็น 
กลาง 

 
 ๒.๕ การจัดทําแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรได้เล็งเห็นความสําคัญในการเป็นหน่วยงานของภาครัฐท่ีร่วม
ขับเคล่ือนการดําเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานราชการ และดําเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้าง
จิตสํานึกพนักงานส่วนตําบลและบุคลากรในสังกัดให้ความสําคัญกับการป้องกันการทุจริตทุกรูป
แบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดําเนินการท่ีสําคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะท่ีจะนําไป
ปรับปรุงแผนป้องกันและปราบปรุงการทุจริต ประจําปี ๒๕๖๔ ดังน้ี 
 ๒.๕.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานส่วนตําบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านเพชรให้ครอบคลุมท้ังหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง โดยผ่านกระบวนการการฝึกอบรม การประกาศ
แนวทางปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 ๒.๕.๒ การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นกลไกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมท้ังการจัดการส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใสละสอดคล้อง
กับระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ๆ 
 ๒.๕.๓ การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ประเด็นความเส่ียงท่ีจะนําไปสู่การทุจริต ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน การศึกษาการทุจริตไปสู่การทุจริตในรูปแบบต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์
ปัจจัยการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 
 ๒.๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้บริการและผู้มีส่วนได้เสียให้เกิดความ
ร่วมมือ เป็นการเฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส ละมีส่ือรณรงสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายของ
ผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปลอดการทุจริต เพ่ือให้เกิดพลังท่ีเข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 
 
 




