บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
สำนักงำนปลัด
ที่ ๗๗๕๐๑/
วันที่
มีนำคม ๒๕๖๔
เรื่อง รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี
.............งบประมำณ พ.ศ.256๔…….
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทุ่งอรุณ
1.เรื่องเดิม
ด้ ว ยคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 5 มกรำคม 2559 ให้ ห น่ ว ยงำนเข้ ำร่ ว มกำรประเมิ น
คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์กำรประเมินที่ต้องกำรให้ หน่วยงำนของรัฐยกระดับกำรดำเนินของหน่วยงำน
โดยมีประเมินในด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงำน โดยมีกำรประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีกำรดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบได้ กำรแก้ไขปัญหำกำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำสำคัญและ
พบบ่อย นอกจำกนี้ ยังนำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำกำหนดเป็น
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลทุ่งอรุณ เพื่อเป็นแนวทำงและยึดถือปฏิบัติได้
2.ข้อเท็จจริง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทุ่งอรุณ ได้ดำเนินกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่ำนกิจกรรม
ต่ำงๆดังนี้
2.1 การสร้างจิตสานึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้มีกำรประกำศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้ำงคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน
โดยนำยกองค์กำรบริห ำรส่ว นตำบลทุ่งอรุณ ได้ประกำศเจตจำนงว่ำจะเป็นแบบอย่ำงที่ดี ในกำรและควำม
โปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจ ริ ต เพื่ อเสริมสร้ำงคุณ ธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใส่ ในกำรบริห ำรงำนของ
องค์กำรบริห ำรส่ วนตำบลทุ่งอรุณ และให้ คำมั่ นที่จะนำพำคณะผู้บริห ำร สมำชิกสภำ พนักงำนส่ วนตำบล
พนั กงำนครู ลูกจ้ำงประจำ พนั กงำนจ้ำงและบุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทุ่งอรุณ ทุกคน ให้
ปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
และร่วมมือและอำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน
2.2 กฎระเบี ย บและแนวปฏิ บั ติ เกี่ ยวกับ การจั ด ซื้ อ จัด จ้ า ง กำรเงิน และบั ญ ชี โดยที่ ใน
ปั จ จุ บั น กฎระเบี ย บและข้ อ บั งคั บ ต่ ำงๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ กำรเบิ ก จ่ำยเงิน กำรจั ด ซื้ อจั ด จ้ ำง มี ก ำรปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงตำมนโยบำย ทำให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนขำดควำมรู้ค วำมเข้ำใจในเรื่องดังกล่ำว ซึ่งอำจทำให้เกิด
ข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนได้ จึงได้จัดส่งเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเงินและบั ญชี เข้ำรับกำร
อบรมเพื่อลดข้อผิดพลำดจำกกำรปฏิบัติงำน และลดโอกำสที่มีควำมเยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้
2.3 การประเมิน คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพื่อให้บุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริกำรส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ได้เข้ำใจเกี่ยวกับเกณฑ์กำรประเมินและกำรยกระดับกำรทำงำน รวมทั้งเตรียมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
ประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมซักซ้อมทำควำมเข้ำใจเรื่อง
ดังกล่ำว

-๒2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
2.4.1 การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้
-กำรจัดทำคู่มือ ได้ทำ คู่มือกำรพัฒนำส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม
กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคคลำกรและให้หลีกเลี่ยงกำรกระทำที่เข้ำข่ำย
ผลประโยชน์ทับซ้อน โยมีสำระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน และสำระเกี่ยวกับ
ประเภทหรือรูปแบบที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่ำงกำรทุจริตในรูปแบบต่ำงๆ
-กำรจั ด กำรควำมรู้ (Knowledge management) โดยกำรน ำคู่ มื อ กั ง กล่ ำ ว
ถ่ำยทอดผ่ำนกระบวนกำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซด์ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลทุ่งอรุณ
2.4.2 กำรดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดประโยชน์
ทับซ้อน จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสำมำรถจำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมำก สูง ปำนกลำง
ต่ำ และสำมำรถสรุปข้อมูลกำรสิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทุ่งอรุณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.256๔ ได้ดังนี้
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

มีการทับซ้อนอย่างไร

โอกาสเกิด
การทุจริต
(1/4)

ระดับของ
ผลกระทบ
(1-4)

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง

หัวหน้ำ/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้ำนที่
ตนเองสนิทหรือเป็นญำติหรือร้ำนที่
ตนเองคุยได้ง่ำย

4

4

กำรจัดโครงกำร/
กิจกรรม

มีกำรเลือกพื้นที่ในกำรจัดโครงกำร/
กิจกรรมเจ้ำหน้ำที่คุ้นเคยเป็นกำร
ส่วนตัว

4

4

-พิจำรณำพื้นที่ที่ประสบ
ปัญหำและมีควำมจำเป็น
ลำดับแรก

กำรบริหำรงำน
บุคคล

มีกำรรับบุคคลที่เป็นเครือญำติหรือ
บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ำ
ทำงำน

4

4

-มีกำรประกำศรับสมัคร
และดำเนินกำรคัดเลือก
อย่ำงโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

4

4

-มีกำรทำทะเบียน
ควบคุมกำรใช้งำนและ
กำรเบิกจ่ำยอย่ำง
เคร่งครัด

โอกาสเกิด

ระดับของ

กำรนำทรัพย์สิน เช่นกำรใช้อุปกรณ์สำนักงำนต่ำงๆ
ของรำชกำรมำใช้ รถ ไฟฟ้ำ ฯลฯ
ในเรื่องส่วนตัว
ประเด็น

มีการทับซ้อนอย่างไร

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
-ปรับเปลี่ยนร้ำนค้ำใน
กำรจัดซื้อวัสดุ
-เข้มงวดในกำรตรวจรับ
พัสดุหรือกำรจ้ำง

มาตรการป้องกันความ

-๓ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

การทุจริต
(1/4)

ผลกระทบ
(1-5)

เสี่ยงผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

กำรปฏิบัติหน้ำที่
โดยมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่

เจ้ำหน้ำที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้
กองทุนต่ำงๆฝำกมำชำระให้กับ
กำรเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว

4

4

-ประชำสัมพันธ์ให้ลูกหนี้
กองทุนต่ำงๆ มำชำระ
เงินด้วยตนเองและรับ
ใบเสร็จทุกครั้ง

กำรลงชื่อ เข้ำออก เวลำปฏิบัติ
หน้ำที่

กำรลงเวลำไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง

4

4

-มีสมุดขออนุญำตไป
พื้นที่อื่น

กำรลงพื้นที่
กำรใช้จัดสรรทรัพยำกรนำไปใช้มำก
ตรวจสอบ
เกินควำมจำเป็นในแต่ละภำรกิจ เช่น
ข้อเท็จจริง(Case) นำมันมำกเกินควำมเกินควำมจำเป็น

4

4

-มีกำรบันทึกกำรใช้ต่ำงๆ
-มีกำรรำยงำนทุกครั้ง
-สร้ำงจิตสำนึก คุณธรรม
จริยธรรม

-กำรใช้รถ
-กำรใช้คน

-ใช้งำนตำมควำมเป็น
จริง

กำรจัดประชุม ดู
งำน สัมมนำ
ต่ำงๆ

ผู้รับผิดชอบโครงกำรมีสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกับเจ้ำของกิจกำรหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถำนที่

2

กำรออก
ใบอนุญำตหรือ
กำรรับรองสิทธ์

หัวหน้ำหน่วยงำน เจ้ำหน้ำที่มีญำติ
หรือคนรู้จักที่มำยื่นขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญำตนั้นๆ

3

1

-สถำนที่ มีควำม
เหมำะสมกับงบประมำณ
-วิทยำกำรมีควำมรู้ควำม
เหมำะสมกับงำนหรือ
โครงกำรนั้นๆ

3

-ผู้ปฏิบัติต้องทำตำม
กฎระเบียบโดยมีควำม
เป็นกลำง

-๔2.5 การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี 256๔
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทุ่งอรุณ ได้เล็ งเห็นถึงควำมสำคัญในกำรเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วม
ขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุรจิตประพฤติชอบในหน่วยงำน
รำชกำรและดำเนินกำรสร้ำงจิตสำนึกพนักงำนส่วนตำบลและบุคลำกรในสังกัดรังเกียจกำรทรุจริตทุกรูปแบ
อย่ำงจริงจังโดยมีกระบวนกำรดำเนินกำรที่สำคัญเป็นแนวทำงและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทรุจริต ประจำปี 2564 ดังนี้
2.5.1 ส่งเสริมให้มีกำรรณรงค์และสร้ำงควำมตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทรุจริตให้กับพนักงำนส่วนตำบล และบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลทุ่ง
อรุณ ให้ ทั่วถึงและครอบคลุ มทั้งหน่ วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยผ่ำนกระบวนกำรฝึ กอบรม กำรประกำศแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำน กำรมอบนโยบำยของผู้บริหำรและกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
2.5.2 กำรวำงแนวทำงและมำตรกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อเป็นกลไกลในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งกำรจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงเข้ำรับ กำรฝึ กอบรม เพื่อให้ กำรปฏิบั ติงำนถูกต้อง มีประสิ ทธิภ ำพ โปร่งใส และสอดคล้ องกับ ระเบี ยบ
กฎเกณฑ์ใหม่ๆ
2.5.3กำรจัดทำคู่มือกำรพัฒนำส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม กำร
บริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ ประเด็นควำมเสี่ยงที่จะนำไปสู่กำรทุจริต
ควำมเสี่ ยงเกี่ย วกับ กำรปฏิบั ติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณี ศึกษำกำรทุจริตในรูปแบบต่ำงๆ ที่
เกิดขึ้นจริง มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรเกิดกำรทุจริต กำรเกิดผลกระทบต่อประชำชน
2.5.4 กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน โดยเฉพำะผู้ให้บริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสี ย ให้ เกิด ควำมร่ ว มมือ เป็ น ผู้ เฝ้ ำระวัง กำรแจ้งเบำะแส และมีสื่ อรณรงค์ส ร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
นโยบำยผู้บริหำร ซึ่งเน้นกำรปล่อยทุรจิตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในกำรช่วยกันป้องกันกำรทุจริต
3.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทุ่งอรุณ ดำเนินกำรตำม
แนวข้อ 2.4 ต่อไป
รำยละเอียดตำมตัวอย่ำงเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้

(นำยพงศกร อินธิยศ)
นิติกร ปฏิบัติกำร

-๕ควำมเห็นของหัวหน้ำสำนักปลัด
.............................................................................................................................................................................

(นางจิรานุวัฒน์ สง่าแรง)
หัวหน้าสานักปลัด ฯ

ควำมเห็นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลทุ่งอรุณ
............................................................................................................................................................................

(นายพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งอรุณ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งอรุณ

