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เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ 

๑.เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๔๔๙ ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
AssessmentlTA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการตำเนินของหน่วยงาน 
โตยมีประเมินในด้านการต่อด้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของ 
หน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเขิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการปฏิบัตงานตรวจสอบใต้ การแก้ไขบิญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นบิญหาสำคัญและ 
พบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยขน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็น 
คู่มีอบองกันผลประโยฃนํทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ เพ่ือเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

๒.ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ ได้ดำเนินการบัองกันผลประโยขนํทับซ้อน ผ่าน 
กิจกรรมต่างๆดังนี้

๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝืงให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบรหารงาน 
โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความ 

โปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส่ ในการบริหารงานของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ และให้ดำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาซิกสภา พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณทุกคน ให้ 
ปฏิบัติราซการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
และร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒.๒ กฎระเบ ียบและแนวปฏิบ ัต ิเก ี่ยวกับการจัดซ ื้อจ ัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ใน 
บีจจุบ ันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซ่ึงอาจทำให้เกิด 
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการ 
อบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสท่ีมีความเยงในเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนได้

๒.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานชองหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency AssessmentlTA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริการส่วนตำบล 
โนนสุวรรณ ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐาน 
ประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชักซ้อมทำ 
ความเข้าใจเร่ืองดังกล่าว
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๒.๔ การวิเคราะห์ความเล่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๒.๔.๑ การให้ความรู้ในรู้แบบต่าง  ๆดังน้ี

-การจัดทำคู่มือ ได้ทำ คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยซน์ทับซ้อน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคคลากรและให้หลีกเลี่ยงการ 
กระทำพื่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โยมืสาระสำคัญเกี่ยวกบแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบ 
ต่างๆ

-การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือกังกล่าว 
ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียบรู้ในประชุมประจำเดือน และเผยแพรไนเว็ปไซด์ขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

๒.๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเลี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชน์ 
ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเลี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง 
ต่ํา และสามารถสรุปข้อมูลการสิเคราะห์ความเลี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนชอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ ได้ดังน้ี 
การวิเคราะห์ความเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็น 
ผลประโยชน์ทับ 

ซ้อน

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด 
การทุจริต 

(๑/๔)

ระดับของ 
ผลกระทบ 

(๑-๔)

มาตรการบองกนความ 
เลี่ยงผลประโยชน์ทับ 

ซ้อน

การจัดซือจัดจ้าง หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ 
ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ 
ตนเองคุยได้ง่าย

๔ ๔ -ปรับเปล่ียนร้านค้าใน 
การจัดซ้ือวัสดุ

-เข้มงวดในการตรวจรับ 
พัสดุหรือการจ้าง

การจัดโครงการ/ 
กิจกรรม

มีการเลือกพ้ืนท่ีในการจัดโครงการ/ 
กิจกรรมเจ้าหน้าท่ีคุ้นเคยเป็นการ 
ส่วนตัว

๔ ๔ -พิจารณาพ้ืนที่ท่ีประสบ 
ป็ญหาและมีความจำเป็น 
ลำดับแรก

การบริหารงาน 
บุคคล

มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ 
บุคคลท่ีตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า 
ทำงาน

๔ ๔ -มืการประกาศรับสมัคร 
และตำเนินการคัดเลือก 
อย่างโปร่งใสและ 
ตรวจสอบได้

การนำทรัพย์สิน 
ชองราชการมาใช้ 
ในเร่ืองส่วนตัว

เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ 
รถ ไฟฟ้า ฯลฯ

๔ ๔ -มืการทำทะเบียน 
ควบคุมการใช้งานและ 
การเบิกจ่ายอย่าง 
เคร่งครัด



-๓-

ประเด็น 
ผลประโยชน์ทับ 

ซ้อน

มกีารทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด 
การทุจริต 

(๑/๔)

ระตับของ 
ผลกระทบ 

(๑-๕)

มาตรการป้องกันความ 
เสียงผลประโยชน์ทับ 

ซ้อน

การปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิซอบของ 
เจ้าหน้าท่ี

เจ้าหน้าท่ีท!ม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้ 
กองทุนต่างๆฝากมาชำระให้กับ 
การเงิน แต่กลับนำเงินไปใข้ส่วนตัว

๔ -ประซาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้ 
กองทุนต่างๆ มาชำระ 
เงินด้วยตนเองและรับ 
ใบเสร็จทุกคร้ัง

การลงซ่ือ เข้า- 
ออก เวลาปฏิบัติ 
หน้าท่ี

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง ๔ ๔ -มีสมุดซออนุญาตไป 
พ้ืนท่ีอ่ืน

การลงพ้ืนท่ี 
ตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง(Case)

-การใข้รถ

-การใข้คน

0

การใข้จัดสรรทรัพยากรนำไปใข้มาก 
เกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เซ่น 
นำมันมากเกินความเกินความจำเป็น

๔ ๔ - ม ีการบันทึกการใข้ต่างๆ

-มีการรายงานทุกคร้ัง

-สร้างจิตสำนึก คุณธรรม 

จริยธรรม

-ใข้งานตามความเป็น 
จริง

การจัดประชุม ดู 
งาน สัมมนา 
ต่างๆ

ผู้รับผิดซอบโครงการมีสัมพันธ์ท่ี 
ใกล้ซีดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วน 
เก่ียวข้องกับสถาๆ4ท่ี

๒ ๑ -สถานท่ี มีความ 
เหมาะสมกับงบประมาณ

-วิทยาการมีความรู้ความ 
เหมาะสมกับงานหรือ 
โครงการน้ันๆ

การออก 
ใบอนุญาตหรือ 
การรับรองสิทธ์

ห้วหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าท่ีมีญาติ 
หรือคนรู้จักท่ีมาย่ืนซอใบรับรองหรือ 
ใบอนุญาตนั้นๆ

๓ ๓ -ผู้ปฏิบัติตัองทึาตาม 
กฎระเบียบโดยมีความ 
เป็นกลาง



๒.๕ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี ๒๔๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐท่ีร่วม 
ขับเคลื่อนการตำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขป้ญหาการทุรจิตประพฤติขอบในหน่วยงาน 

ราขการและตำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดรังเกียจการทรุจริตทุกรูปแบ 
อย่างจริงจังโดยมีกระบวนการตำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ 
การป้องกันและปราบปรามการทรุจริต ประจำปี ๒๔๖๒ ดังนี้

๒.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและการ 
ป้องกันและปราบปรามการทรุจริตให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนน 
สุวรรณ ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการปีกอบรม การประกาศแนว 
ทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประซาสัมพันธ์

๒.๔๒ การวางแนวทางและมาตรการการจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือเป็นกลไกลในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยซนํทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด 
จ้างเข้ารับการปีกอบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ 
กฎเกณฑ์ใหม่ๆ

๒.๔๓การจัดทำคู่มีอการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การ 
บริหารจัดการผลประโยซน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยซนํทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ท่ี 
เทดฃึนจริง มีการวิเคราะห์ป้จจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระVไบต่อประซาซน

๒.๔.๔ การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝีาระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสี่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจใน 
นโยบายผู้บริหาร ซ่ึงเน้นการปล่อยทุรจิตเพ่ือให้เกิดพลังท่ีเข้มแข็งในการซ่วยกันป้องกันการทุจริต

๓.ข้อเลนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ ตำเนินการ 
ตามแนวข้อ ๒.๔ ต่อไป

รายละเอียดตามตัวอย่างเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายโซคขัย ปาปะพัง)
ตำแหน่ง นิติกร รักษาราซการแทน 

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ



ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

(นายบรรจง นะรารัมย์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราซการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ พุฒดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ


