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เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
เรื่องเดิม 
ตำมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มำรำคม 2559 ให้หน่วยงำนเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ่ง
เป็นเกณฑ์กำรประเมินที่ต้องกำรให้หน่วยงำนของรัฐยกระดับกำรด ำเนินของหน่วยงำน โดยมีประเมินในด้ำน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน โดยมีกำร
ประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบได้ กำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย 
นอกจำกนี้ ยังน ำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำก ำหนดเป็นคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหมอเมือง เพ่ือเป็นแนวทำงและยึดถือปฏิบัติได้ 

ข้อเท็จจริง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูขำด ได้ด ำเนินกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆดังนี้ 
1. การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ ได้มีกำรประกำศแสดงเจตจ ำนงสุจริต เสริมสร้ำงคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนโดย
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูขำดได้ประกำศเจตจ ำนงว่ำจะเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรบริหำรงำนและควำม
โปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคูขำด ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและร่วมมือและอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ประชำชน 

2. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กำรเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน
กฎระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงิน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตำมนโยบำย ท ำให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องดังกล่ำว ซึ่งอำจท ำให้เกิดข้อผิดพลำดใน
กำรปฏิบัติงำนได้ จึงได้จัดส่งเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเงินและบัญชี เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือลด
ข้อผิดพลำดจำกกำรปฏิบัติงำน และลดโอกำสที่มีควำมเยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริกำรส่วนต ำบลคูขำด ได้เข้ำใจเกี่ยวกับ
เกณฑ์กำรประเมินและกำรยกระดับกำรท ำงำน รวมทั้งเตรียมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องเข้ำร่วมประชุมซักซ้อมท ำควำมเข้ำใจเรื่องดังกล่ำว 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.1 การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้ 
- กำรจัดท ำคู่มือ ได้ท ำ คู่มือกำรพัฒนำส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม กำร

บริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคคลำกรและให้หลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่เข้ำข่ำย
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสำระส ำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน และสำระ
เกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่ำงกำรทุจริตในรูปแบบต่ำงๆ 



-กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge management) โดยกำรน ำคู่มือดังกล่ำว ถ่ำยทอดผ่ำน
กระบวนกำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ในประชุมประจ ำเดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซ ต์ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลคูขำด 

4.2 กำรด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดประโยชน์ทับซ้อน 
จำกกำรประเมินควำมเสี่ยงสำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมำก สูง ปำนกลำง ต่ ำ และ
สำมำรถสรุปข้อมูลกำรประเมินควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคูขำด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ได้ดังนี ้

 
การประเมินความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
ประเด็น

ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-4) 

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หัวหน้ำ/จนท.พัสดุเลือกซ้ือร้ำนที่

ตนเองสนิทหรือเป็นญำติหรือร้ำนที่
ตนเองคุยได้ง่ำย 

4 4 -ปรับเปลี่ยนร้ำนค้ำใน
กำรจัดซื้อวัสดุ 
-เข้มงวดในกำรตรวจรับ
พัสดุหรือกำรจ้ำง 

กำรจัดโครงกำร/
กิจกรรม 

มีกำรเลือกพ้ืนที่ในกำรจัดโครงกำร/
กิจกรรมเจ้ำหน้ำที่คุ้นเคยเป็นกำร
ส่วนตัว 

4 4 -พิจำรณำพ้ืนที่ที่ประสบ
ปัญหำและมีควำมจ ำเป็น
ล ำดับแรก 

กำรบริหำรงำน
บุคคล 

มีกำรรับบุคคลที่เป็นเครือญำติหรือ
บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ำ
ท ำงำน 

4 4 -มีกำรประกำศรับสมัคร
และด ำเนินกำรคัดเลือก
อย่ำงโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

กำรน ำทรัพย์สิน
ของรำชกำรมำใช้
ในเรื่องส่วนตัว 

เช่น กำรใช้อุปกรณ์ส ำนักงำนต่ำงๆ 
รถ ไฟฟ้ำ ฯลฯ 

4 4 -มีกำรท ำทะเบียน
ควบคุมกำรใช้งำนและ
กำรเบิกจ่ำยอย่ำง
เคร่งครัด  

กำรปฏิบัติหน้ำที่
โดยมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ 

เจ้ำหน้ำที่ท่ีไม่ได้น ำเงินที่ลูกหนี้
กองทุนต่ำงๆฝำกมำช ำระให้กับ
กำรเงิน แต่กลับน ำเงินไปใช้ส่วนตัว 

4 4 -ประชำสัมพันธ์ให้ลูกหนี้
กองทุนต่ำงๆ มำช ำระ
เงินด้วยตนเองและรับ
ใบเสร็จทุกครั้ง 

กำรลงชื่อ เข้ำ-
ออก เวลำปฏิบัติ
หน้ำที่ 

กำรลงเวลำไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง 4 4 -ใช้ระบบสแกน
ลำยนิ้วมือ 
-มีสมุดขออนุญำตไป
พ้ืนที่อ่ืน 

  



ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-4) 

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
กำรลงพ้ืนที่
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง(Case) 
-กำรใช้รถ 
-กำรใช้คน 

กำรใช้จัดสรรทรัพยำกรน ำไปใช้มำก
เกินควำมจ ำเป็นในแต่ละภำรกิจ เช่น
น ำมันมำกเกินควำมเกินควำมจ ำเป็น 

4 4 -มีกำรบันทึกกำรใช้
ต่ำงๆ 
-มีกำรรำยงำนทุกครั้ง 
-สร้ำงจิตส ำนึก 
คุณธรรม จริยธรรม 
-ใช้งำนตำมควำมเป็น
จริง 

กำรจัดประชุม      
ดูงำน สัมมนำ 
ต่ำงๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำรมีสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกับเจ้ำของกิจกำรหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถำนที่ 

2 1 -สถำนที่ มีควำม
เหมำะสมกับงบประมำณ 
-วิทยำกรมีควำมรู้ควำม
เหมำะสมกับงำนหรือ
โครงกำรนั้นๆ 

กำรออก
ใบอนุญำตหรือ
กำรรับรองสิทธ์ 

หัวหน้ำหน่วยงำน เจ้ำหน้ำที่มีญำติ
หรือคนรู้จักที่มำยื่นขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญำตนั้นๆ 

3 3 -ผู้ปฏิบัติต้องท ำตำม
กฎระเบียบโดยมีควำม
เป็นกลำง 

 
5. การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูขำด ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนกำร

ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุรจิตประพฤติชอบในหน่วยงำนรำชกำรและ
ด ำเนินกำรสร้ำงจิตส ำนึกพนักงำนส่วนต ำบลและบุคลำกรในสังกัดอย่ำงจริงจังโดยมีกระบวนกำรด ำเนินกำรที่
ส ำคัญเป็นแนวทำงและข้อเสนอแนะที่จะน ำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทรุจริต 
ประจ ำปี 2562 ดังนี้ 

5.1 ส่งเสริมให้มีกำรรณรงค์และสร้ำงควำมตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทรุจริตให้กับพนักงำนส่วนต ำบล และบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูขำด ให้ทั่วถึง
และครอบคลุมทั้งหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยผ่ำนกระบวนกำรฝึกอบรม กำรประกำศแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
กำรมอบนโยบำยของผู้บริหำรและกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

5.2 กำรวำงแนวทำงและมำตรกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือเป็นกลไกลในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งกำรจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เข้ำรับกำรฝึกอบรม เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนถูกต้อง มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ ์

5.3 กำรจัดท ำคู่มือกำรพัฒนำส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม กำรบริหำร
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่ำนกระบวนกำรประเมินประเด็นควำมเสี่ยงที่จะน ำไปสู่กำรทุจริต ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษำกำรทุจริตในรูปแบบต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นจริง มี
กำรประเมินปัจจัยกำรเกิดกำรทุจริต กำรเกิดผลกระทบต่อประชำชน 

5.4 กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน โดยเฉพำะผู้ให้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ให้เกิดควำมร่วมมือเป็นผู้เฝ้ำระวัง กำรแจ้งเบำะแส และมีสื่อรณรงค์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำย
ผู้บริหำร เพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในกำรช่วยกันป้องกันกำรทุจริต 

 



3.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูขำด ด ำเนินกำรตำมแนวข้อ 4 

ต่อไป 
 
 

(นำงณัธยำน์  สิงห์กำญจนำวงศำ) 
                  หัวหน้ำส ำนักปลัด 

 
 
ควำมเห็นของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูขำด 
............................................................................................................................. ..................... 
 
 

(นำงสุกัญญำ  บัวส ำรำญ) 
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูขำด 

 
 
ควำมเห็นของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูขำด 
............................................................................................................................. ..................... 
 
 

(นำยนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์) 
 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูขำด 


