
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ       ส ำนักปลัดเทศบำล                                 

ที ่  ลบ ๕๒๗๐๑/ วันที่   ๑๘  เมษำยน  ๒๕๖๔              

เรื่อง    ขอรำยงำนผลวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ ำปี 

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครึ่งปแีรก เดือนตุลำคม ๒๕๖๓ - เมษำยน ๒๕๖๔) 

เรียน นำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนท่ำหลวง 

เรื่องเดิม 

ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกรำคม ๒๕๕๙ ให้หน่วยงำนเข้ำร่วมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์กำรประเมินที่ต้องกำรให้หน่วยงำนของรัฐยกระดับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนโดยมีกำร
ประเมินในด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน 
โดยกำรประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบได้ กำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย 
นอกจำกนี้ยังน ำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำก ำหนดเป็นคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบำลต ำบลบ้ำนท่ำหลวง เพ่ือเป็นแนวทำงและยึดถือปฏิบัติได้ 

ข้อเท็จจริง 

เทศบำลต ำบลบ้ำนท่ำหลวง ได้ด ำเนินกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ 
ดังนี้ 

๑. กำรสร้ำงจิตส ำนึกและกำรปลูกฝังให้บุคลำกรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท ำกำรทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ได้ตำมที่ประกำศแสดงเจตจ ำนงสุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน 
โดย นำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนท่ำหลวง ได้ประกำศเจตจ ำนงว่ำจะเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรบริหำรงำนและมี
ควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรบริหำรงำน
เทศบำลต ำบลบ้ำนท่ำหลวง และให้ค ำมั่นว่ำจะน ำพำคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล 
พนักงำนจ้ำงและบุคลำกรในสังกัดเทศบำลต ำบลบ้ำนท่ำหลวงทุกคน ให้ปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
ยุติธรรม ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ และร่วมมือกันอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 

๒. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเงินกำรบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน 
กฎระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงิน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตำม
นโยบำย ท ำให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องดังกล่ำว ซึ่งอำจท ำให้เกิดข้อผิดพลำดในกำร
ปฏิบัติงำนได้ จึงจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเงินและบัญชี เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือ
ลดข้อผิดพลำดจำกกำรปฏิบัติงำน และลดโอกำสที่มีควำมขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

๓. กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนภำครัฐ (Integrity and  
Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัดเทศบำลต ำบลบ้ำนท่ำหลวงเข้ำใจเกี่ยวกับเกณฑ์
กำรประเมินและกำรยกระดับกำรท ำงำน รวมทั้งเตรียมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องเข้ำร่วมประชุมซักซ้อมท ำควำมเข้ำใจเรื่องดังกล่ำว 
 
 
 



 ๒ 
 

๔. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔.๑ กำรให้ควำมรู้ในรูปแบบต่ำงๆ ดังนี้ 
- กำรจัดท ำคู่มือ ได้จัดท ำคู่มือกำรพัฒนำส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนทำง 

จริยธรรมกำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรและให้หลีกเลี่ยงกำรกระท ำ
ที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสำระส ำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อนและ
สำระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่ำงกำรทุจริตในรูปแบบต่ำงๆ 

- กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge management) โดยกำรน ำคู่มือดังกล่ำวมำถ่ำยทอด 
ผ่ำนกำรบวนกำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ในกำรประชุมประจ ำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบำลต ำบล
บ้ำนท่ำหลวง 

๔.๒ กำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ที่อำจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงได้ ๔ ระดับ สูงมำก สูง ปำนกลำง ต่ ำ 
และสำมำรถวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เทศบำลต ำบลบ้ำนท่ำหลวง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ (ครึ่งปีแรก) ได้ดังนี้ 

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประเด็น

ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิดการ
ทุจริต (๑-๔) 

ระดับผลกระทบ 
(๑-๔) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดซื้อวัสดุ เลือกซ้ือร้ำนที่
ตนเองสนิทหรือเป็นญำติหรือ
เป็นร้ำนที่ตนเองคุยได้ง่ำย 

๔ ๔ -ปรับเปลี่ยนร้ำนค้ำในกำร
จัดซื้อวัสดุ 
-เข้มงวดในกำรตรวจรับพัสดุ
หรือกำรจ้ำง 

กำรจัดโครงกำร/
กิจกรรม 

มีกำรเลือกพ้ืนที่ในกำรจัด
โครงกำร/กิจกรรม ที่เจ้ำหน้ำที่
คุ้นเคยเป็นกำรส่วนตัว 

๔ ๔ -พิจำรณำพ้ืนที่ที่ประสบ
ปัญหำและกำรเบิกจ่ำยอย่ำง
เคร่งครัด 

กำรบริหำรงำนบุคคล มีกำรรับบุคคลที่เป็นเครือญำติ
หรือบุคคลที่ตนเองได้รับ
ผลประโยชน์เข้ำท ำงำน 

๔ ๔ -มีกำรประกำศรับสมัครและ
ด ำเนินกำรคัดเลือกอย่ำง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

กำรน ำทรัพย์สินของ
รำชกำรมำใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

อุปกรณ์ส ำนักงำนต่ำงๆ 
รถยนต์ เครื่องตัดหญ้ำ ฯลฯ 

๔ ๔ -มีกำรลงทะเบียนควบคุมกำร
ใช้งำนและกำรเบิกจ่ำยอย่ำง
เคร่งครัด 

กำรลงชื่อ เข้ำ-ออก 
เวลำปฏิบัติหน้ำที่ 

กำรลงเวลำไม่ตรงตำมจริง ๔ ๔ -มีสมุดขออนุญำตไปพ้ืนที่อ่ืน 

กำรลงพ้ืนที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
(Case) 
-กำรใช้รถ 
-กำรใช้คน 

กำรจัดสรรทรัพยำกรน ำไปใช้
มำกเกินควำมจ ำเป็นในแต่ละ
ภำรกิจ เช่น ใช้น้ ำมันมำกเกิน
ควำมจ ำเป็น 

๔ ๔ -มีกำรบันทึกกำรใช้ต่ำงๆ 
-มีกำรรำยงำนทุกครั้ง 
-สร้ำงจิตส ำนึก คุณธรรม 
จริยธรรม 
-ใช้งำนตำมควำมเป็นจริง 



 ๓ 
 

กำรออกใบอนุญำต
หรือกำรรับรองสิทธิ์ 

หัวหน้ำหน่วยงำน เจ้ำหน้ำที่ท่ี
มีญำติหรือคนรู้จักมำยื่นขอ
ใบรับรองหรือใบอนุญำตนั้นๆ 

๓ ๓ -ผู้ปฏิบัติต้องท ำกำรตำม
กฎระเบียบโดยมีควำมเป็น
กลำง 

 
๕. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เทศบำลต ำบล 

บ้ำนท่ำหลวง ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรเป็นหน่วยงำนของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนรำชกำร และด ำเนินกำรสร้ำงจิตส ำนึก
พนักงำนเทศบำลและบุคลำกรในสังกัด โดยมีกระบวนกำรที่ส ำคัญเป็นแนวทำงและข้อเสนอแนะที่จะน ำมำ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ดังนี้ 

๕.๑ ส่งเสริมให้มีกำรรณรงค์และสร้ำงควำมตระหนัก คุณธรรม จริยธรรม กำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ให้กับพนักงำนเทศบำลและบุคลำกรของเทศบำลต ำบลบ้ำนท่ำหลวงให้ทั่วถึงและ
ครอบคลุมทั้งหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยผ่ำนกระบวนกำรฝึกอบรม กำรประกำศแนวทำงกำรปฏิบัติงำน กำร
มอบนโยบำยของผู้บริหำรและกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

๕.๒ กำรวำงแนวทำงและมำตรกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือให้เป็นกลไกกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เข้ำรับกำรฝึกอบรม เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนถูกต้อง มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์
ใหม่ๆ 

๕.๓ กำรจัดท ำคู่มือพัฒนำส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม กำรบริหำร
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ประเด็นควำมเสี่ยงที่จะน ำไปสู่กำรทุจริต ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษำในรูปแบบต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีกำรวิเครำะห์
ปัจจัยกำรเกิดกำรทุจริต กำรเกิดผลกระทบต่อประชำชน 

๕.๔ กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน โดยเฉพำะผู้ให้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียให้เกิดควำมร่วมมือเป็นผู้เฝ้ำระวัง กำรแจ้งเบำะแส กำรมีสื่อรณรงค์สร้ำงควำมเข้ำใจในนโยบำยของ
ผู้บริหำร ซึ่งเน้นกำรปลอดทุจริต เพ่ือให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในกำรช่วยกันป้องกันกำรทุจริต 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำให้เทศบำลต ำบลบ้ำนท่ำหลวง ด ำเนินกำรตำมข้อ ๔ 
ต่อไป 
 

        
(นำงสำววิภำวี  ปี่ทอง) 

        หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 
 
 
 
 
 



 ๔ 
 
ควำมเห็นปลัดเทศบำล 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................... ............................... 

 

      จ่ำเอก        
        (วัจน์พล  สีดำสลุง) 

        รองปลัดเทศบำล รักษำรำชกำรแทน 
 ปลัดเทศบำลต ำบลบ้ำนท่ำหลวง 
 

ควำมเห็นนำยกเทศมนตรี 
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................................... .... 

 

      จ่ำเอก         
        (วัจน์พล  สีดำสลุง) 

        รองปลัดเทศบำล รักษำรำชกำรแทน 
   ปลัดเทศบำล ปฏิบัติหน้ำที่ 
        นำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนท่ำหลวง 


