
การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

 ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม    
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖1 - ๖๕๖๔ ซึ่งเป็นการประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการด าเนินงาน     
ของหน่วยงานในด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส  โดยมีเกณฑ์การประเมินในด้านการป้องกันการทุจริต  
ในองค์กรเกี่ยวกับการด าเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต การด าเนินการหรือกิจกรรม   
ที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงาน นอกจากนี้ ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้น ามาก าหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององศ์การบริหาร 
ส่วนต าบลเพนียด เพ่ือเป็นแนวทางและยึดปฏิบัติได้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ได้ด าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การสร้างจิตรส านึกและปลูกฝังให้บคุลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ได้มีการประกาศแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายก     
องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ได้ประกาศเจตจ านงว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน และความโปร่งใส
ประกาศการทุจริตเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใส่ในการบริหารงานขององค์รบริหารส่วนต าบลเพนียด     
และให้ค ามั่นที่จะน าพาคณะผู้บริหาร สมาชิสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และบุคลากร  
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียดทุกคน ให้ปฏิบัติราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรมควบคู่กับการ
บริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 ๒. กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินบัญชี โดยที่ในปัจจุบันกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย    
ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ 
จึงได้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือลดข้อผิดพลาด       
จากการท างาน และลดโอกาสที่มีความเชื่อมโยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
 ๓. การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment ITA ) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ได้เข้าใจเกี่ยวกับ
เกณฑ์การประเมินแลการบกระดับการท างาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้อง  
กับหลักเกณฑ์ จึงได้จดัส่งเจ้าหน้าที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
 4. การวิเคราะห์ความเสียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
   - การจัดท าคู่มือ ได้ท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจแก่บุคลากร และให้หลีกเสี่ยงกรกระท าที่เข้าข่ายประโยชน์ทับซ้อนโดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับแนวคิด/
ความหมายของประโยชน์ทับซ้อนและสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายประโยชน์ทับซ้อน และ      
กรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบต่าง ๆ 
   - การจัดการความรู้ (knowledge management) โดยการน าคู่มือดังกล่าวถ่ายทอด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจ าเ ดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน      
ต าบลเพนียด 
 



  ๔.๒ การด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน  
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกไปเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า
และสามารถสรุปข้อมูลการวิ เคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติ งานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน                
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด ในรอบ ๖ เดือน แรกประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 

ประเด็น มีการทับซ้อนอย่างไร 
โอกาสเกิด
การทุจริต 

1 - 4 

ระดับของ
ผลกระทบ 

1 - 4 
มาตรการป้องกันความเสี่ยง 

การจัดซื้อจดัจ้าง 
หัวหน้า จนท.พัสด ุ

เลือกซื้อ – หรือร้านท่ีตนเอง 
คุยได้ง่าย หรือเป็นญาต ิ

1 1 ปรับเปลีย่นร้านในการจัดซื้อวสัด ุ

การจัดกิจกรรม/โครงการ 
มีการเลือกพื้นที่ในการ    
จัดโครงการที่คุ้นเคย 

เป็นการส่วนตัว 
1 1 

พิจารณาพื้นที่ท่ีประสบปญัหา 
และมีความจ าเป็น 

การบริหารงานบุคคล 

มีการรับบคุคลที่เป็นเครือ
ญาติหรือบุคคลทีต่นเอง
ได้รับผลประโยชน์เข้า

ท างาน 

1 1 
มีการประกาศรับสมัครและด าเนินการ
คัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได ้

การน าทรัพยส์ินของราชการ
มาใช้ในเรื่องส่วนตัว 

เช่น การใช้อุปกรณ์
ส านักงานต่างๆ ฯลฯ 

1 1 
มีการท าทะเบยีนควบคุมการใช้งาน
และการเบิกจายอยา่งเคร่งครัด 

การออกใบอนุญาต หรือ 
การรับรองสิทธ์ิ 

หัวหน้าหน่วยงาน หรือ
เจ้าหน้าท่ีมญีาติ หรือ     

คนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรอง
หรือใบอนุญาตตา่ง ๆ 

1 1 
ผู้ปฏิบัติงานต้องท าตามกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัดและมีความเป็นกลาง 

 
 ๕. การจัดท าแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี ๒๕๖3 องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพนียด ได้เล็งเห็นความส าคัญในการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินการตามมาตรการ    
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและด าเนินการตามมาตรการ        
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและด าเนินการสร้างจิตส านึก
พนักงานส่วนต าบลและบุคลากรในสังกัดให้ความส าคัญกับการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง           
โดยมีกระบวนการด าเนินการที่ส าคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะน าไปปรับปรุงแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจ าปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 
  ๕.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ให้กับพนักงานส่วนต าบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด           
ให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน       
การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  ๕.๒ การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นกลไกลในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดการส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เขา้รับการฝึกอบรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ๆ  
 



  ๕.๓ การจัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริการจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะน าไปสู่การทุจริตความเสี่ยงเกี่ยวกับ  
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การศึกษาการทุจริตที่จะน าไปสู่การทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ           
ที่เกิดขึ้นจริงมีการวิเคราะห์ปัจจัยการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 
  ๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนไต้เสียให้เกิดความ
ร่วมมือ เป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสี่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้ใจในนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งมุ่งเน้น
การปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 
 


