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และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการด าเนินของหน่วยงานโดยมีการประเมินใน
ด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการด าเนินงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการ
ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ รัฐ ที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย 
นอกจากนี้ ยังน าความเสี่ยวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้มาก าหนดเป็นคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว เพ่ือเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้ 
 

ข้อเท็จจริง 
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ได้ด าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรม

ต่างๆ ดังนี้ 
1. การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ได้ประกาศเจตจ านงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการ และความ
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริ หารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว และให้ค ามั่นที่จะน าพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกัน 
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

2. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชีโดยที่ในปัจจุบันกฎ 
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบาย ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาด ในการ
ปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรม
เพ่ือลดข้อผิดพลาดจกการปฏิบัติงาน และลดโอกาสในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได ้

 
3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  

and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว เข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการท างาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมท าความเข้าใจเรื่องดังกล่าว 
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- 2 - 
 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.1 การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้ 

การจัดท าคู่มือ ได้จัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง  
จริยธรรมการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรและให้หลีกเลี่ยงการ  
กระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
และสาระเก่ียวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างทุจริตในรูปแบบต่างๆ  

การจัดการความรู้ (Knowledge Imanagement) โดยการน าคู่มือดังกล่าว ถ่ายทอด 
ผ่านกระบวยการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจ าเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช าผักแพว 

4.2 การด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดประโยชน์ ทับ 
ซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า 
และสามารถสีเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครึ่งปีแรก) ได้ดังนี้ 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
มีการทับซ้อนอย่างไร 

โอกาสเกิด
การทุจริต 

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(1/4) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดพัสดุ  เลือกซื้อร้านที่
ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่
ตนเองคุยได้ง่ายๆ 
 

4 4 

- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัด
จ้าง 
- เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือ
การจ้าง 

กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพ้ืนที่ในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ
ส่วนตัว 

2 1 
-พิจารณาพ้ืนที่ประสบปัญหาและ
ความจ าเป็นล าดับแรก 

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์
เข้าท างาน 

4 4 
- มี ก า ร ป ร ะก าศ รั บ ส มั ค ร แ ล ะ
ด าเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

การน าทรัพย์สิน
ของราชการมาใช้
ในเรื่องส่วนตัว 

เช่นการใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ 
รถยนต์ เครื่องตัดหญ้าฯลฯ 3 3 

- มีการท าทะเบียนควบคุมการใช้งาน
และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 

การลงชื่อ เข้า 
ออกเวลาปฏิบัติ
หน้าที่ 

การลงเวลาตรงตามความเป็นจริง 
4 4 

- ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ 
- มีสมุดขออนุญาตไปพ้ืนที่อ่ืน 

การลงพ้ืนที่
ตรวจสอบข้อเท็จ 
(case) 
- การใช้รถ 
- การใช้คน 

การใช้จัดสรรทรัพยากรน าไปใช้
มากเกินความจ าเป็นแต่ละภารกิจ
เช่นใช้น้ ามันมากเกิดความจ าเป็น 2 2 

- มีการบันทึกการใช้ต่างๆ 
- มีการรายงานทุกครั้ง 
- สร้างจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม 



ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
มีการทับซ้อนอย่างไร 

โอกาสเกิด
การทุจริต 

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(1/4) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจัดประชุม
ศึกษาดูงาน 
สัมมนาต่างๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่ 

2 1 

- ส ถ า นที่ มี ค ว า ม เห มาะสมกั บ
งบประมาณ  
- วิทยากรมีความรู้ความเหมาะสมกับ
งานหรือโครงการนั้นๆ 

การออก
ใบอนุญาตหรือกา
รับรองสิทธิ์ 

หัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่มีญาติ
หรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรอง
หรือใบอนุญาตอืน่ๆ 

2 2 
- ผู้ปฏิบัติต้องท าตามกฏระเบียบโดย
มีความเป็นกลาง 

 

5. การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วม ขับเคลื่อนการ
ด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบในหน่วยงาน ราชการ และ
ด าเนินการสร้างจิตส านึกพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรในสังกัด โดยมีกระบวนการที่ส าคัญ เป็นแนวทางและ
ข้อเสนอแนะที่จะน าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดังนี้ 

5.1 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ให้กับพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ให้
ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการ
ปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

5.2 การวางแผนแนวทางและมาตรการ การจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นกลไกลในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ร่วมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ
กฎเกณฑ์ใหม่ๆ 

5.3 การจัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหาร 
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะน าไปสู่การทุจริต ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 

5.4 การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร 
ซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพ่ือให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 

 
ข้อเสนอแนะ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว ด าเนินการตาม
แนวข้อ 2.4 ต่อไป  

  
              (นางสาวอินทิรา สมพฤกษ์) 

 ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 

(นางเกษา  จิตรธรรม) 
หัวหน้าส านักปลัด 

/..ความเห็นของปลัด.. 
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ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 

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

 
(นายกมลพันธ์  คงสมพงษ์) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว  
 

 
 

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 
 

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

 
 

(นายสนม  โสป่าสัก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

 
 
 


