
                    

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจั่น 
ที ่  ลบ 80501/-                         วันที ่ 8  มกรำคม  2564       
เรื่อง   รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
         ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 
เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจั่น 

1. เรื่องเดิม 
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินของหน่่วยงำน
โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการด ำเนินงำน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการด ำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและ
พบบ่อย นอกจากนี้ ยังน ำความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำก ำหนดเป็น
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นเพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้  

2.ข้อเท็จจริง  
องค์การบริหารส่วนต ำบลวังจั่น ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน่ผ่านกิจกรรม

ต่ำงๆ่ดังนี้ 
2.1 การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริต

และประพฤติมิชอบ่ได้มีกำรประกำศแสดงเจตจ ำนงสุจริต เสริมสร้ำงคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำร
บริหำรงำน โดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจั่น (นำงค้ำง พลำยละหำร) ได้ประกำศเจตจ ำนงว่ำจะเป็น
แบบอย่ำงที่ดีและควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและโปร่งใส่ในกำร
บริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจั่น และให้ค ำมั่นที่จะน ำพำคณะผู้บริหำรสมำชิกสภำพนักงำนส่วน
ต ำบลพนักงำนครู ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงและบุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจั่นทุกคน ให้
ปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ และร่วมมือ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 

2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ใน 
ปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้า ง มีกำรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ท ำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซ่ึ่งอำจท ำให้เกิด 
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ี่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเงินและบัญชีเข้ารับการ 
อบรมเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได ้
 
 2.3่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริกำรส่วนต ำบลวังจั่น  
ได้เข้ำใจเกี่ยวกับเกณฑ์กำรประเมินและกำรยกระดับกำรท ำงำนรวมทั้งเตรียมเอกสำรหลักฐำนประกอบ      
กำรประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้ส่งเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมซักซ้อมท ำควำมเข้ำใจเรื่อง
ดังกล่ำว 
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2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.4.1 การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้ 

- การจัดท ำคู่มือ ได้ท ำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐำนทำง
จริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคคลากรและให้หลีกเลี่ยงกำร
กระท ำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระส ำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
และสาระเก่ียวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตต่างๆ 

-การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการน ำคู่มือดังกล่ำว่
ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจ ำเดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซด์ขององค์การ 
บริหารส่วนต ำบลวังจั่น 

2.4.2  การด ำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ ำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง 
ปำนกลำง ต่ ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับ
ซ้อนองค์การบริหารส่วนต ำบลวังจั่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563่ได้ดังนี ้

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็น มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด ระดับของ มาตรการป้องกันความ 
ผลประโยชน์ทับ  การทุจริต ผลกระทบ เสี่ยงผลประโยชน์ทับ 

ซ้อน  (1/4) (1-4) ซ้อน 

การจดัซื้อจัด หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซ้ือร้ำนที่ 4 4 -ปรับเปลี่ยนร้านค้าใน 
 ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้ำนที่   การจัดซื้อวัสดุ 
 ตนเองคุยได้ง่าย   

-เข้มงวดในการตรวจรับ     
    พัสดุหรือการจ้าง 

การจัดโครงการ/ มีการเลือกพ้ืนที่ในการจัดโครงกำร/ 4 4 -พิจารณาพ้ืนที่ทีป่ระสบ 
กิจกรรม กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นกำร   ปัญหาและมีความจ ำเป็น 

 ส่วนตัว   ล ำดับแรก 

     

การบริหารงาน มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญำติหรือ 4 4 -มีการประกาศรับสมัคร 
บุคคล บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ำ   และด ำเนินการคัดเลือก 

 ท ำงำน   อย่างโปร่งใสและ 
    ตรวจสอบได้ 

การน ำทรัพย์สิน เช่นการใช้อุปกรณ์ส ำนักงานต่ำงๆ 4 4 -มีการท ำทะเบียน 
ของราชการมาใช้ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ   ควบคุมการใช้งานและ 
ในเรื่องส่วนตัว    การเบิกจ่ายอย่าง 

    เคร่งครัด 
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ประเด็น มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด ระดับของ มาตรการป้องกันความ 
ผลประโยชน์ทับ  การทุจริต ผลกระทบ เสี่ยงผลประโยชน์ทับ 

ซ้อน  (1/4) (1-4) ซ้อน 

การปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ได้น าเงินท 4 4 -ประชาสัมพันธ์ให้ลู 
โดยมิชอบของ กองทุนต่างๆฝากมาช าระให้กับ   กองทุนต่างๆ มาช าระ 
เจ้าหน้าที่ การเงิน แต่กลับน าเงินไปใช้ส   เงินด้วยตนเองและรับ 

    ใบเสร็จทุกครั้ง 

การลงพ้ืนที่ การใช้จัดสรรทรัพยากรน ำไปใช้มำก 4 4 -มีการบันทึกการใช้ต่ำงๆ 
ตรวจสอบ เกินความจ ำเป็นในแต่ละภารกจิ่เช่น   

-มีการรายงานทุกครั้ง 
  ข้อเท็จจริง(Case) น้ ำมันมากเกินความเกินความจ ำเป็น 

  
   

-การใช้รถ 
   -สร้างจิตส ำนึก คุณธรรม 
   

จริยธรรม     
-การใช้คน    

-ใช้งานตามความเป็น     
    จริง 

การจัดประชุม  ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ 2 1 -สถานที่ มีความ 
ดูงาน สัมมนา ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วน   เหมาะสมกับงบประมาณ 
ต่างๆ เกี่ยวข้องกับสถานที่   

-วิทยาการมีความรู้ควำม     
    เหมาะสมกับงานหรือ 
    โครงการนั้นๆ 

การออก หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญำต ิ 3 3 -ผู้ปฏิบัติต้องท ำตำมกฎ 
ใบอนุญาตหรือ หรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรอง   ระเบียบโดยมีความเป็น 
การรับรองสิทธ์ ใบอนุญาตนั้นๆ   กลาง 
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2.5 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี่2563 
 

องค์การบริหารส่วนต ำบลวังจั่น ได้เล็งเห็นถึงความส ำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วม 
ขับเคลื่อนการดด ำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุรจิตประพฤติชอบในหน่วย 
ราชการและด ำเนินการสร้างจิตส ำนึกพนักงานส่วนต ำบล และบุคลากรในสังกัดรังเกียจการทรุจริตทุกรูปแบบ 
อย่างจริงจังโดยมีกระบวนการด ำเนินการที่ส ำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะน าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ 
การป้องกันและปราบปรามการทรุจริต ประจ ำปี 2563 ดังนี้ 
 

2.5.1 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการ 
ป้องกันและปราบปรามการทรุจริตให้กับพนักงานส่วนต ำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต ำบลวังจั่น 
ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการ 
ปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 
2.5.2การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเป็นกลไกลในการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ
กฏเกณฑ์ใหม่ๆ 

2.5.3 การจัดท ำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การ 
บริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ ยงที่จะน ำไปสู่การทุจริต 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่ำงๆ ที่
เกิดข้ึนจริง มีกำรวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริตมีการ การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 

 
2.5.4 การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ค นโยบายผู้บริหาร 
ซึ่งเน้นการปล่อยทุรจิตเพ่ือให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 

 
3.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนต ำบลวังจั่น 

ด ำเนินกำรตำมแนว ข้อ 2.4 ต่อไป รายละเอียดตามตัวอย่างเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   
 
 
 
 
 

(นายอนุชา แสงก่ ำ) 
หัวหน้าสำนักปลัด 
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ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

 
.................................................................................... .....................................................................................
.................................................................................................................................. ......................................   

 
 
 
 
 

(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต ำบลวังจั่น 

 
 
 

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
 

.............................................................................................. ...........................................................................

.................................................................................................................................. ......................................   
 
 
 
 
 

(นางน่้ำค้าง พลายละหาร) 
นายกองค์การบริหารส่วนต ำบลวังจั่น 

 
 
 

 


