
                                บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  

ที ่     สบ ๗๑๗๐๑/                 วันที ่  21 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 

เรียน  ปลัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 

๑. เรื่องเดิม  
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์
การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานโดยมีการประเมินในด้านการต่อต้าน
ทุจริตในองค์เกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์  
(Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการ
กระทำผิดวินับของเจ้าหน้าที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ เพ่ือเป็น
แนวทางและยึดถือปฎิบัติได้  นั้น 

๒. ข้อเท็จจริง 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  
2.1 การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้าง และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าคล้อ (นายทนงยุทธ จันทกูล) ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานและความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่า
คล้อ และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และ
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ร่วมมือกัน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามโยบาย ทำ
ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้
จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลด
โอกาสที่มีความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้บุคลากร
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว 

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2.4.1 การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 
  -การจัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเก่ียวกับ 
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แนวคิด ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน ประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการ
ทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
    -การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าวถ่ายทอด
ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการประชุมประจำเดือน และนำไปเผยแพร่ในเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าคล้อ 
   2.4.2 การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน 
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูล
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ประจำปี 
2563 ได้ดังนี้ 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
    ประเด็น                   
  ผลประโยชน์                     
   ทับซ้อน 

 
มีการทับซ้อนอย่างไร 

โอกาสเกิด              
การทุจริต 
(1-4) 

ระดับของ
ผลกระทบ 
 (1-4) 

            มาตรการป้องกันผความเสี่ยง                             
                ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

การจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุ 
เลือกซื้อร้านที่ตนเอง 
สนิทหรือเป็นญาติ 
หรือร้านที่ตนเองคุยได้ 
ง่าย 

 
   1 

 
    1 

-ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ 
-เข็มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง 
 

การจัดโครงการ/ 
กิจกรรม 

มีการเลือกพ้ืนที่ในการ 
จัดโครงการ/กิจกรรม 
เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็น 
การส่วนตัว 

   1                      1 -พิจารณาพ้ืนที่มีปัญหาและมีความจำเป็นอันดับ 
แรก 

การบริหารงาน 
บุคคล 

มีการรับบุคคลที่เป็น 
ญาติหรือบุคคลที่ตนเอง 
ได้รับผลประโยชน์เข้า 
ทำงาน 

   1     1 -มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือก 
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

การจัดประชุม ดู 
งาน สัมมนาต่างๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงการมี 
สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้า 
ของกิจการหรือผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องกับสถานที่ 

   1     1 -สถานที่มีความเหมาะสมกับงบประมาณ 
-วิยากรมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครง 
การนั้นๆ 
 

  2.5 การจัดทำแผนปฎิบติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563 
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ได้เห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของที่ร่วมการขับเคลื่อนการ
ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและดำเนินการสร้าง
จิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการ
ดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอที่จะนำไปรับปรุงแผนปฏิบัติ การป้องกันการปราบปรามทุจริต ประจำปี 
2563 ดังนี้ 
   2.5.1 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ ให้ทั่วถึงและครอบคลุม 
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ทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฎิบัติง าน การมอบนโยบายของ
ผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
   2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นกลไกลในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้า งเข้ารับการ
ฝึกอบรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ๆ 
   2.5.3 การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดย
ผ่านระบบการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริตความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแปบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน 
   2.5.4 การสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคทุกส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้
เกิดร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปล่อย
ทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 

               จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ 
 

(นางสาวรสรินทร์  สุวรรณพัฒน์) 
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด 
............................................................................................................................. ........................................................
........................................................................... ................................................................... .......................................  
        

   (ลงชื่อ)               
                                             (นางจันที   สุทธิประภา) 

                                          ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด 
............................................................................................................................. ........................................................
........................................................................... ................................................................... ....................................... 
                                                                  (ลงชื่อ).......................................บวัแพง.................. 

  (นางสาววิไลลักษณ์   พาพิมพ์)                                                 
                                              ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ                              

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
............................................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... .............................................................................. 
 

                                      (ลงชื่อ)………………....................….………… 
                                                (นายเขมชาติ    วิริยะพาณิชย์) 

                                            ตำแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
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- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
............................................................................................................................. ........................................................
........................................................................... ..............................................................................................  
 

                                     (ลงชื่อ)………………....................….………… 
                                                          (นายทนงยุทธ    จันทกูล )                                                             

                                                   ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


