
การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

องคการบริหารสวนตําบลปากชอง 
 ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2559 ใหหนวยงานเขารวมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซ่ึง
เปนเกณฑการประเมินท่ีตองการใหหนวยงานของรัฐยกระดับการดําเนินของหนวยงาน โดยมีประเมินในดาน
การตอตานการทุจริตในองคกรเก่ียวกับการดําเนินงาน เรื่องผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน โดยมีการ
ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based) ใหมีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบได การแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอย 
นอกจากนี้ ยังนําความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีไดนี้มากําหนดเปนคูมือ
ปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง เพ่ือเปนแนวทางและยึดถือปฏิบัติได 

 องคการบริหารสวนตําบลปากชอง ไดดําเนินการปองกันผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆดังนี้ 

 1. การสรางจิตสํานึกและปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไมกระทําการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ไดมีการประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารงานโดยนายก
องคการบริหารสวนตําบลปากชอง ไดประกาศเจตจํานงวาจะเปนแบบอยางท่ีดีในการและความโปรงใส 
ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส ในการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลปากชอง และใหคําม่ันท่ีจะนําพาคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล พนักงานครู 
ลูกจางประจํา พนักงานจางและบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลปากชองทุกคน ใหปฏิบัติราชการ
ดวยความซ่ือสัตย สุจริต ยุติธรรม ควบคูกับการบริหารจัดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและรวมมือและ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน 

 2. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจาง การเงินและบัญชี โดยท่ีในปจจุบัน
กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายเงิน การจัดซ้ือจัดจาง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบาย ทําใหบุคลากรผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว ซ่ึงอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได จึงไดจัดสงเจาหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง การเงินและบัญชี เขารับการอบรมเพ่ือลด
ขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสท่ีมีความเยงในเรื่องผลประโยชนทับซอนได 

 3. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment:ITA) เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดองคการบริการสวนตําบลปากชอง ไดเขาใจ
เก่ียวกับเกณฑการประเมินและการยกระดับการทํางาน รวมท้ังเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให
สอดคลองกับหลักเกณฑ จึงไดจัดสงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเขารวมประชุมซักซอมทําความเขาใจเรื่องดังกลาว 
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การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
 1. การใหความรูในรูแบบตางๆ ดังนี้ 
  -การจัดทําคูมือ ไดทํา คูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การ
บริหารจัดการผลประโยชนทับซอน เพ่ือสรางความเขาใจแกบุคคลากรและใหหลีกเลี่ยงการกระทําท่ีเขาขาย
ผลประโยชนทับซอน โยมีสาระสําคัญเก่ียวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชนทับซอน และสาระเก่ียวกับ
ประเภทหรือรูปแบบท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอน และกรณีตัวอยางการทุจริตในรูปแบบตางๆ 
  -การจัดการความรู (Knowledge management) โดยการนําคูมือกังกลาว ถายทอดผาน
กระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรูในประชุมประจําเดือน และเผยแพรในเว็ปไซดขององคการบริหารสวนตําบล
ปากชอง 
 2. การดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชนทับซอน จากการ
วิเคราะหความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา และสามารถ
สรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวน
ตําบลปากชอง ไดดังนี้ 
 
การวิเคราะหความเส่ียงผลประโยชนทับซอน 
 

ประเด็น
ผลประโยชนทับ

ซอน 

มีการทับซอนอยางไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-4) 

มาตรการปองกันความ
เส่ียงผลประโยชนทับ

ซอน 

การจัดซ้ือจัดจาง หัวหนา/จนท.พัสดุเลือกซ้ือรานท่ี
ตนเองสนิทหรือเปนญาติหรือรานท่ี
ตนเองคุยไดงาย 

4 4 -ปรับเปลี่ยนรานคาใน
การจัดซ้ือวัสดุ 

-เขมงวดในการตรวจรับ
พัสดุหรือการจาง 

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพ้ืนท่ีในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเจาหนาท่ีคุนเคยเปนการ
สวนตัว 

4 4 -พิจารณาพ้ืนท่ีท่ีประสบ
ปญหาและมีความจําเปน
ลําดับแรก 

 

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบุคคลท่ีเปนเครือญาติหรือ
บุคคลท่ีตนเองไดรับผลประโยชนเขา
ทํางาน 

4 4 -มีการประกาศรับสมัคร
และดําเนินการคัดเลือก
อยางโปรงใสและ
ตรวจสอบได 

การนําทรัพยสิน
ของราชการมาใช
ในเรื่องสวนตัว 

เชนการใชอุปกรณสํานักงานตางๆ 
รถ ไฟฟา ฯลฯ 

4 4 -มีการทําทะเบียน
ควบคุมการใชงานและ
การเบิกจายอยาง
เครงครัด                          
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ประเด็น
ผลประโยชนทับ

ซอน 

มีการทับซอนอยางไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-5) 

มาตรการปองกันความ
เส่ียงผลประโยชนทับ

ซอน 

การปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบของ
เจาหนาท่ี 

เจาหนาท่ีท่ีไมไดนําเงินท่ีลูกหนี้
กองทุนตางๆฝากมาชําระใหกับ
การเงิน แตกลับนําเงินไปใชสวนตัว 

4 4 -ประชาสัมพันธใหลูกหนี้
กองทุนตางๆ มาชําระ
เงินดวยตนเองและรับ
ใบเสร็จทุกครั้ง 

การลงชื่อ เขา-
ออก เวลาปฏิบัติ
หนาท่ี 

การลงเวลาไมตรงตามความเปนจริง 4 4 -มีสมุดขออนุญาตไป
พ้ืนท่ีอ่ืน 

การลงพ้ืนท่ี
ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง(Case) 

-การใชรถ 

-การใชคน 

การใชจัดสรรทรัพยากรนําไปใชมาก
เกินความจําเปนในแตละภารกิจ เชน
น้ํามันมากเกินความเกินความจําเปน 

4 4 -มีการบันทึกการใชตางๆ 

-มีการรายงานทุกครั้ง 

-สรางจิตสํานึก คุณธรรม 
จริยธรรม 

-ใชงานตามความเปน
จริง 

การจัดประชุม    
ดูงาน สัมมนา 
ตางๆ 

ผูรับผิดชอบโครงการมีสัมพันธท่ี
ใกลชิดกับเจาของกิจการหรือผูมีสวน
เก่ียวของกับสถานท่ี 

2 1 -สถานท่ี มีความ
เหมาะสมกับงบประมาณ 

-วิทยาการมีความรูความ
เหมาะสมกับงานหรือ
โครงการนั้นๆ 

การออก
ใบอนุญาตหรือ
การรับรองสิทธ 

หัวหนาหนวยงาน เจาหนาท่ีมีญาติ
หรือคนรูจักท่ีมายื่นขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตนั้นๆ 

 

3 3 -ผูปฏิบัติตองทําตาม
กฎระเบียบโดยมีความ
เปนกลาง 
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  การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป 2564 

  องคการบริหารสวนตําบลปากชอง ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเปนหนวยของรัฐท่ีรวม
ขับเคลื่อนการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทุรจิตประพฤติชอบในหนวยงาน
ราชการและดําเนินการสรางจิตสํานึกพนักงานสวนตําบลและบุคลากรในสังกัดรังเกียจการทรุจริตทุกรูปแบ
อยางจริงจังโดยมีกระบวนการดําเนินการท่ีสําคัญเปนแนวทางและขอเสนอแนะท่ีจะนําไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทรุจริต ประจําป 2564 ดังนี้ 

  1. สงเสริมใหมีการรณรงคและสรางความตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและการปองกันและ
ปราบปรามการทรุจริตใหกับพนักงานสวนตําบล และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลปากชอง ใหท่ัวถึง
และครอบคลุมท้ังหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยผานกระบวนการฝกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน 
การมอบนโยบายของผูบริหารและการเผยแพรประชาสัมพันธ 

  2. การวางแนวทางและมาตรการการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือเปนกลไกลในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอนได รวมท้ังการจัดสงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางเขา
รับการฝกอบรม เพ่ือใหการปฏิบัติงานถูกตอง มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสอดคลองกับระเบียบ กฎเกณฑ
ใหมๆ 

  3. การจัดทําคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหาร
จัดการผลประโยชนทับซอน โดยผานกระบวนการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงท่ีจะนําไปสูการทุจริต ความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง มีการ
วิเคราะหปจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบตอประชาชน 

  4. การสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะผูใหบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ให
เกิดความรวมมือเปนผูเฝาระวัง การแจงเบาะแส และมีสื่อรณรงคสรางความรูความเขาใจในนโยบายผูบริหาร 
ซ่ึงเนนการปลอยทุรจิตเพ่ือใหเกิดพลังท่ีเขมแข็งในการชวยกันปองกันการทุจริต 

 

………………………………………. 


