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******************************************************************************************************                                                     
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน 

 

 ๑. เรื่องเดิม 
  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA )  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับการด้าเนินงาน
ของหน่วยงานในด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส โดยมีเกณฑ์การประเมินในด้านการป้องกันในด้านการ
ทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการด้าเนินงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต การด้าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการด้าเนินงาน นอกจากนี  ยังน้าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน เพ่ือเป็นแนวทางและยึดปฏิบัติได้ 

 ๒. ข้อเท็จจริง 

  องค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน ได้ด้าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี  

  ๒.๑  การสร้างจิตส้านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท้าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศเจตจ้านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดย  
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน ได้ประกาศเจตจ้านงว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานและคว าม
โปร่งใสประกาศการทุจริตเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลตะคร ้าเอนและให้ค้ามั่นจะน้าพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต้าบล ลูกจ้างประจ้า พนักงานจ้าง
และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอนทุกคน ให้ปฏิบัติงานราชการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต 
ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  ๒.๒ กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้าง การเงินบัญชี โดยที่ปัจจุบัน
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายการจัดซื อจัดจ้าง มีการปรับปรุงตามนโยบาย ท้าให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งอาจท้าให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้
จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการฝึกอบรม  เพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการ
ท้างาน และลดโอกาสที่มีความเชื่อมโยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

  ๒.๓ การประเมินคุณธรรมโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA ) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน ได้เข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการลดระดับการท้างาน รวมทั งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมซักซ้อมท้าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
ต่าง ๆ 



  ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ๒.๔.๑ การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี  

   - การจัดท้าคู่มือ ได้ท้า คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจให้บุคลากรและให้หลีกเลี่ยง การกระท้าที่เข้าข่ายประโยชน์ทับซ้อนโดยมีสาระส้าคัญเกี่ยวกับแนวคิด/
ความหมายของประโยชน์ทับซ้อนทุกประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายประโยชน์ทับซ้อนและกรณีตัวอย่างการทุจริต
ในรูปแบบต่าง ๆ 

   - การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการน้าคู่มือดังกล่าวถ่ายทอด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจ้าเดือน และเผยแพร่เว็บไซด์ขององค์การบริหารส่ว นต้าบล
ตะคร ้าเอน 

  ๒.๔.๒ การด้าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ้าแนกความเสี่ยงออกมาเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่้า และ
สามารถสรุปข้อมูลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน ในรอบ ๖ เดือน แรกประจ้าปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี  
 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ประเด็น
ผลประโยชน์ 

ทับซ้อน 
มีการทับซ้อนอย่างไร 

โอกาสการ
เกิดทุจริต 

(๑/๔) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(๑/๔) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจัดซื อจัดจ้าง หัวหน้า/เจ้าหน้าที่  พัสดุ
เลือกซื อร้านที่ตนเองหรือ
เป็นญาติหรือร้านที่ตนเอง
คุยได้ง่าย 

๔ ๔ -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื อ
พัสดุ 

-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ
หรือการจ้าง 

การจัดโครงการ
กิจกรรม 

มีการเลือกพื นที่ในการจัด
โครงการกิจกรรมเจ้าหน้าที่
คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว 

๔ ๔ -พิจารณาพื นที่ที่ประสบปัญหา
และมีความจ้าเป็นล้าดับแรก 

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบุคคลที่เป็นเครือ
ญาติหรือบุคคลที่ตนเอง
ได้ รั บ ผลประ โยชน์ เ ข้ า
ท้างาน 

๔ ๔ -มีการประกาศรับสมัครและ
ด้าเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

การน้าทรัพย์สิน
ของราชการมาใช้
ในเรื่องส่วนตัว 

เช่น การใช้อุปกรณ์
ส้านักงานต่าง ๆ รถไฟฟ้า 
ฯลฯ 

๔ ๔ - มีการท้าทะเบียนควบคุมการใช้
ง า นและกา ร เบิ ก จ่ า ยอย่ า ง
เคร่งครัด 

 

 

 



 

 

  ๒.๕ การจัดท้าแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ้าปี ๒๕๖๓ 

  องค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน ได้เล็งเห็นความส้าคัญในการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ร่วม
ขับเคลื่อนการด้าเนินงานตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ราชการและด้าเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและ
ด้าเนินการสร้างจิตส้านึกให้แก่พนักงานส่วนต้าบลและบุคลากรในสังกัดให้ความส้าคัญกับการป้องกันการทุจริตทุก
รูปแบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการด้าเนินการที่ส้าคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะแนะน้าและปรับปรุง
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ้าปี ๒๕๖๓ ดังนี  

  ๒.5.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ให้กับพนักงานส่วนต้าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบลตะคร ้าเอน ให้
ครอบคลุมทั งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติ การมอบ
นโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ประเด็น
ผลประโยชน์ 

ทับซ้อน 
มีการทับซ้อนอย่างไร 

โอกาสการ
เกิดทุจริต 

(๑/๔) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(๑/๔) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การลงชื่อ เข้า-
ออก เวลาปฏิบัติ
หน้าที่ 

 

การลงเวลาไม่ตรงกับความ
เป็นจริง 

๔ ๔ - ใช้ระบบแสกนลายนิ วมือ 

- มีสมุดขออนุญาตออกนอก
พื นที่ 

การลงพื นที
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง Case 

-การใช้รถ 

-การใช้คน 

ผู้รับผิดชอบโครงการมี
สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของ
กิจการหรือผู้ที่เก่ียวข้องกับ
สถานที่ดูงาน 

๔ ๔ - มีการจดบันทึกการใช้รถ 

- มีการประชุมทุกครั ง 

- สร้างจิตส้านึกคุณธรรม 
จริยธรรม 

- ใช้งานตามความเป็นจริง 

การจัดประชุม ดู
งาน สัมมนาต่าง 
ๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของ
กิจการหรือผู้ที่เก่ียวข้องกับ
สถานที่ดูงาน 

๒ ๑ - สถานที่มีความเหมาะสมกับ
งบประมาน 

- วิทยากรมีความรู้ความ
เหมาะสมกับงานหรือโครงการ
ที่จัด 

การออก
ใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองสิทธิ์ 

หัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่
มีญาติหรือคนที่รู้จักมายื่น
ขอใบรับรองหรือใบอนุญาต 

ต่าง ๆ 

๓ ๓ - ผู้ปฏิบัติงานต้องท้าตาม
กฎระเบียบ โดยมีความเป็น
กลาง 



   ๒.๕.๒ การวางแนวทางและมาตรการจัดซื อจัดจ้าง เพ่ือเป็นกลไกลป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั งการจัดการส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื อจัดจ้างเข้ารับการ
ฝึกอบรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสอดคล้องกับระเบียบเกณฑ์ใหม่ ๆ 

  ๒.๕.๓ การจัดท้าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยผ่านการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะน้าไปสู่การทุจริตเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ นจริงมีการวิเคราะห์ปัจจัย
การทุจริตการเกิดผลกระทบต่อประชาชน 

  ๒.๕.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคโดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้เสียให้เกิดความ
ร่วมมือ เป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายของผู้บริห าร ซึ่งเน้น
การปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง ในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

      ลงชื่อ                                                                

                 (นางสาวปิยวรรณ มณีกาญจน์)                                                  
                           นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
    
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต้าบล 
 

                                                               

 

 

 


