
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง (ส านักปลัด.) โทร 044 558 916  

ที ่ สร  80901 /353 วันที ่ 7  ตุลาคม 2562  

เรื่อง    รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ.2562 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 

 1.เรื่องเดิม 

  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มาราคม 2559 ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการด าเนินของหน่วยงาน 
โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการด าเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการด าเนินการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหา
ส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มา
ก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง เพ่ือเป็นแนวทางและ
ยึดถือปฏิบัติได ้

 2.ข้อเท็จจริง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงได้ด าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรม
ต่างๆดังนี ้

  2.1 การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริ
หารงานโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง (นายเลียงศักดิ์  เผยศิริ) ได้ประกาศเจตจ านงว่าจะเป็น
แบบอย่างที่ดินในการและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่ง
ใส่ ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง และให้ค ามั่นที่จะน าพาคณะผู้บริหาร สามชิก
สภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพลวงทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  การเงินและบัญชี โดยที่ใน
ปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการ
อบรมเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

  2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริการส่วนต าบลบ้าน
พลวง ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการท างาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐาน 
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ประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมท า
ความเข้าใจเรื่องดังกล่าว 

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

       2.4.1 การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้ 
   -การจัดท าคู่มือ ได้ท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระท าที่เข้า
ข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระ
เกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
   -การจัดการความรู้  (Knowledge management)  โดยการน าคู่มือกังกล่าว 
ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจ าเดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซด์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
   2.4.2 การด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับ
ซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า 
และสามารถสรุปข้อมูลการสิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านพลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ดังนี ้

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็น
ผลประโยชน์

ทับซ้อน 

 

มีการทับซ้อนอย่างไร 

โอกาส
เกิดการ
ทุจริต
(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-4) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. การจัดซื้อ
จัด จ้างภายใน 
หน่วยงาน 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมี
ความเสีย่งในการเกิดผล 
ประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจาก 
ต้องมีการตดิต่อกับภาคเอกชน
ในการจัดซื้อหรือ จัดจ้าง - 
การเสนอราคา – การก าหนด
ราคากลาง - การเปิดเผย
ข้อมูลจัดซื้อจดั จ้าง - การ
ตรวจรับพสัด ุ- ความสัมพันธ์
กับ ภาคเอกชน 

3 3 
-1. จัดท าและเผยแพร่แผนปฏิบัตกิารจัดซื้อจดัจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
2. การก าหนดราคากลางโดยผูเ้ชี่ยวชาญในรูป 
คณะกรรมการ  
3. การรายงานผลการจดัซื้อ จัดจ้าง  
4. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสมัพันธ์ระหว่าง
คู่สัญญา  
5. การรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อ่ืนใด 

2. การ 
บริหารงาน
บุคคล ภายใน
หน่วยงาน 

การบริการงานบุคคลอาจ เกิด
ความเสีย่งเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนในประเด็นเกี่ยวกับ 
 - การคัดเลือกบุคคลให้ด ารง 
ต าแหน่งภายในอบต.บา้น
พลวง  
- การเลื่อนระดับบุคลากร 
 - การพิจารณาความด ี
ความชอบ 

3 3 
การป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการ 
บริหารงานบุคคลเรื่องการคัดเลือกบุคคล  
1. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกบุคคลที่จะ
เข้ารับการประเมินผลงานและ ประกาศหลักเกณฑ์ให้
ทราบโดยทั่วถึง 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกด าเนินการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่ประกาศ  
3. ประกาศรายช่ือผูไ้ดร้ับการคัดเลือกและผลงานโดย
เปิดเผยเพื่อเปดิโอกาสให ้ผู้เกี่ยวขอ้งทักท้วงภายใน



เวลาที่ก าหนด (ภายใน 30 วันนับ แต่ประกาศ) การ
เลื่อนระดับ  
1. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อ
เลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน ระดับที่สูงขึ้นและ
ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทราบโดยทัว่ถึง 
2. คณะกรรมการประเมินผลงานเป็นผู้พิจารณาความ
ถูกต้องเหมาะสมของผลงาน และให้เปิดเผยผลงานต่อ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ในการศึกษาอ้างอิงและ
ป้องกันการลักลอบใช้ผลงาน  
3. มีการคัดเลือกอย่างเป็นระบบมคีวามโปร่งใสเป็น
ธรรมและตรวจสอบได ้การพิจารณาความดีความชอบ  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ  
2. การก าหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลภายในกลุ่มเป็นไป
ด้วยความเหมาะสมตามภารกิจงานท่ีรับผิดชอบ  
3. ประกาศคะแนนผลการประเมนิ และร้อยละที่ใช้
เลื่อน เงินเดือน  
4. การให้โอกาสผูร้ับการประเมินทักท้วงผลการ
ประเมิน 

3. การใช้ 
ทรัพย์สินของ
ทาง ราชการ 

- การใช้รถราชการไปในกิจ 
ส่วนตัว 
- การใช้วัสดุอุปกรณส์ านักงาน 
ไปกับเรื่องส่วนตัว  
- การชาร์จไฟฟ้าอุปกรณ ์
โทรศัพทเ์คลื่อนที่ในท่ีท างาน  
- ฯลฯ 

3 3 
- ประกาศอบต.บ้านพลวง ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2559 
เรื่อง นโยบายด้านความโปร่งใสการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและมาตรการปอ้งกันการทุจริต
ยับยั้งการกระท าผิดวินยัของ เจ้าหน้าท่ีพร้อม
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อของ หน่วยงาน 

 2.5 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2562 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วม
ขับเคลื่อนการด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุรจิตประพฤติชอบในหน่วยงาน
ราชการและด าเนินการสร้างจิตส านึกพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรในสังกัดรังเกียจการทรุจริตทุกรูป
แบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการด าเนินการที่ส าคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะน าไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทรุจริต ประจ าปี 2562 ดังนี้ 
  2.5.1 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน
และปราบปรามการทรุจริตให้กับพนักงานส่วนต าบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง ให้
ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการ
ปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นกลไกลในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์
ใหม่ๆ 
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  2.5.3 การจัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหาร
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะน าไปสู่การทุจริต ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นจริง มี
การวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 
  2.5.4 การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
ผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปล่อยทุรจิตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 

 3.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  ด าเนินการ
ตามแนวข้อ 2.4 ต่อไป 

 รายละเอียดตามตัวอย่างเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

 

(นายวินิจ  วิญญูธรรม) 
   หัวหน้าส านักปลัด 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 

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

 

(นางล าดวน   ยอดภิรมย์) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 

ความเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 

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

 

(นายเลียงศักดิ์   เผยศิริ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 

 


