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งานกฎหมายและคดี องคการบริหารสวนตำบลคางพลู  

อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 



 

บทนำ 

  ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื ่อวันที ่ 5 มกราคม 2559 ใหหนวยงานเขารวมการประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร งใสในการดำเน ินงานของหน วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment:ITA) ซึ่งเปนเกณฑการประเมินที่ตองการใหหนวยงานของรัฐยกระดับการดำเนินของหนวยงาน 
โดยมีประเมินในดานการตอตานการทุจริตในองคกรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชนทับซอนของ
หนวยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based) ใหมีการดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได การแกไขปญหาการกระทำผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสำคัญ
และพบบอย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีไดนี้มากำหนด
เปนคูมือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู เพื่อเปนแนวทางและยึดถือปฏิบัติ
ได องคการบริหารสวนตำบลคางพลู ไดดำเนินการปองกันผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

  1 การสรางจิตสำนึกและปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไมกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ไดมีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารงาน
โดยนายกองคการบริหารสวนตำบลคางพลู ไดประกาศเจตจำนงวาจะเปนแบบอยางที่ดีในการและความ
โปรงใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส ในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตำบลคางพลู และใหคำม่ันที่จะนำพาคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล 
พนักงานครู ลูกจางประจำ พนักงานจางและบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลคางพลูทุกคน ให
ปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม ควบคูกับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และรวมมือและอำนวยความสะดวกแกประชาชน 

  2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงินและบัญชี โดยที่ในปจจบุัน
กฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเบิกจายเงิน การจัดซื้อจัดจาง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตามนโยบาย ทำใหบุคลากรผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว ซ่ึงอาจทำใหเกิดขอผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานได จึงไดจัดสงเจาหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงินและบัญชี เขารับการอบรมเพื่อลด
ขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสท่ีมีความเยงในเรื่องผลประโยชนทับซอนได 

  3 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพื่อใหบุคลากรในสังกัดองคการบริการสวนตำบลคางพลู 
ไดเขาใจเกี่ยวกับเกณฑการประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการ
ประเมินใหสอดคลองกับหลักเกณฑ จึงไดจัดสงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเขารวมประชุมซักซอมทำความเขาใจเรื่อง
ดังกลาว 

การวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
  1. การใหความรูในแบบตาง ๆ ดังนี้ 
   -การจัดทำคูมือ ไดทำคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน เพื่อสรางความเขาใจแกบุคคลากรและใหหลีกเลี่ยงการกระทำที่เขา
ขายผลประโยชนทับซอน โยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชนทับซอน และสาระ
เก่ียวกับประเภทหรือรูปแบบท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอน และกรณีตัวอยางการทุจริตในรูปแบบตาง ๆ 



   -การจ ัดการความรู (Knowledge management) โดยการนำค ู ม ือก ังกล าว 
ถายทอดผานกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรูในประชุมประจำเดือน และเผยแพรในเว็ปไซดขององคการ
บริหารสวนตำบลคางพลู 

  2. การดำเนินการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชนทับซอน 
จากการวิเคราะหความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และ
สามารถสรุปขอมูลการสิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชนทับซอนขององคการ
บริหารสวนตำบลคางพลู ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไดดังนี้ 

การวิเคราะหความเส่ียงผลประโยชนทับซอน 

ประเด็น
ผลประโยชนทับ

ซอน 

มีการทับซอนอยางไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-4) 

มาตรการปองกันความ
เส่ียงผลประโยชนทับ

ซอน 

การจัดซ้ือจัดจาง หัวหนา/จนท.พัสดุเลือกซ้ือรานท่ี
ตนเองสนิทหรือเปนญาติหรือรานท่ี
ตนเองคุยไดงาย 

2 4 -ปรับเปลี่ยนรานคาใน
การจัดซ้ือวัสดุ 

-เขมงวดในการตรวจรับ
พัสดุหรือการจาง 

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพ้ืนท่ีในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเจาหนาท่ีคุนเคยเปนการ
สวนตัว 

2 4 -พิจารณาพ้ืนท่ีท่ีประสบ
ปญหาและมีความจำเปน
ลำดับแรก 

 

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบุคคลท่ีเปนเครือญาติหรือ
บุคคลท่ีตนเองไดรับผลประโยชนเขา
ทำงาน 

2 4 -มีการประกาศรับสมัคร
และดำเนินการคัดเลือก
อยางโปรงใสและ
ตรวจสอบได 

การนำทรัพยสิน
ของราชการมาใช
ในเรื่องสวนตัว 

เชนการใชอุปกรณสำนักงานตางๆ 
รถ ไฟฟา ฯลฯ 

2 4 -มีการทำทะเบียน
ควบคุมการใชงานและ
การเบิกจายอยาง
เครงครัด   

                        



ประเด็น
ผลประโยชนทับ

ซอน 

มีการทับซอนอยางไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-5) 

มาตรการปองกันความ
เส่ียงผลประโยชนทับ

ซอน 

การปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบของ
เจาหนาท่ี 

เจาหนาท่ีท่ีไมไดนำเงินท่ีลูกหนี้
กองทุนตาง ๆ ฝากมาชำระใหกับ
การเงิน แตกลับนำเงินไปใชสวนตัว 

1 4 -ประชาสัมพันธใหลูกหนี้
กองทุนตาง ๆ มาชำระ
เงินดวยตนเองและรับ
ใบเสร็จทุกครั้ง 

การลงชื่อ เขา-
ออก เวลาปฏิบัติ
หนาท่ี 

การลงเวลาไมตรงตามความเปนจริง 2 4 -มีสมุดขออนุญาตไป
พ้ืนท่ีอ่ืน 

การลงพ้ืนท่ี
ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง(Case) 

-การใชรถ 

-การใชคน 

การใชจัดสรรทรัพยากรนำไปใชมาก
เกินความจำเปนในแตละภารกิจ เชน
น้ำมันมากเกินความเกินความจำเปน 

1 4 -มีการบันทึกการใชตางๆ 

-มีการรายงานทุกครั้ง 

-สรางจิตสำนึก คุณธรรม 
จริยธรรม 

-ใชงานตามความเปน
จริง 

การจัดประชุม ดู
งาน สัมมนาตางๆ 

ผูรับผิดชอบโครงการมีสัมพันธท่ี
ใกลชิดกับเจาของกิจการหรือผูมีสวน
เก่ียวของกับสถานท่ี 

1 1 -สถานท่ี มีความ
เหมาะสมกับงบประมาณ 

-วิทยาการมีความรูความ
เหมาะสมกับงานหรือ
โครงการนั้น ๆ 

การออก
ใบอนุญาตหรือ
การรับรองสิทธิ์ 

หัวหนาหนวยงาน เจาหนาท่ีมีญาติ
หรือคนรูจักท่ีมายื่นขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตนัน้ ๆ 

2 3 -ผูปฏิบัติตองทำตาม
กฎระเบียบโดยมีความ
เปนกลาง 

 

 

 

 



  3. การจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำป 2563 

  องคการบริหารสวนตำบลคางพลู ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเปนหนวยของรัฐที่ร วม
ขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทุรจิตประพฤติชอบในหนวยงาน
ราชการและดำเนินการสรางจิตสำนึกพนักงานสวนตำบลและบุคลากรในสังกัดรังเกียจการทรุจริตทุกรูปแบ
อยางจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเปนแนวทางและขอเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทรุจริต ประจำป 2563 ดังนี้ 

   2.5.1 สงเสริมใหมีการรณรงคและสรางความตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและการ
ปองกันและปราบปรามการทรุจริตใหกับพนักงานสวนตำบล และบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลคาง
พลู ใหทั ่วถึงและครอบคลุมทั้งหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยผานกระบวนการฝกอบรม การประกาศแนว
ทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผูบริหารและการเผยแพรประชาสัมพันธ 

   2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื ้อจัดจาง เพื ่อเปนกลไกลในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอนได รวมทั้งการจัดสงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ
จัดซื้อจัดจางเขารับการฝกอบรม เพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตอง มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสอดคลองกับ
ระเบียบ กฎเกณฑใหมๆ 

   2.5.3การจัดทำคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การ
บริหารจัดการผลประโยชนทับซอน โดยผานกระบวนการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสูการทุจริต 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนจริง มีการวิเคราะหปจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบตอประชาชน 

   2.5.4 การสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะผูใหบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย ใหเกิดความรวมมือเปนผูเฝาระวัง การแจงเบาะแส และมีสื ่อรณรงคสรางความรูความเขาใจใน
นโยบายผูบริหาร ซ่ึงเนนการปลอยทุรจิตเพ่ือใหเกิดพลังท่ีเขมแข็งในการชวยกันปองกันการทุจริต 
 


