
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
---------------------- 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) 
โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้จัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การ
จัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ละอาย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงประกาศใช้คู่มือดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่ 30  ธันวาคม  พ.ศ.255๘ 
 

   

  ทรงวุฒิ  ทองรักษ์ 

(นายทรงวุฒิ  ทองรักษ์) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
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กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 
 

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการ

ปฏิบัติราชการหลายประการ ดังปรากฏในหมวด ๒ ข้อ ๓ (๓) ข้อ ๕(๑),(๒),(๓),(๔)  ข้อ ๖(๑),(๒),(๓) ข้อ ๗
(๔),(๕)       ข้อ ๘(๕)  ข้อ ๙(๑) เป็นต้น 
 

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๑๐๓)  

ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้  
(๑) จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป  
(๒) จากบุคคลอ่ืนราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 

 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔  

ข้อ ๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระท า
การดังต่อไปนี้  

(๑) ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์
ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์ หรือสื่ออย่างอ่ืนหรือด้วยวิธีการอ่ืนใด  

(๒) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้หรือกระท าใน
ลักษณะให้ผู้นั้นอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกีย่วกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยเสี่ยง 
๑) รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน 
๒) มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานต้นสังกัด 
๓) ลาออกจากหน่วยงานเพ่ือไปท างานในหน่วยงานที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน 
๔) ตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือรับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 
๕) ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง 
๖) น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัว 
๗) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่ตนเอง, ใช้ที่ตนเอง, ใช้งบสาธารณะเพ่ือหา
เสียง 
 
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

ความถี ่
ความรุนแรง 

ต่ า สูง 

ต่ า 

1)รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงิน
บริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน 

4) ตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจที่แข่งขัน
หรือรับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 

2)มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

3) ลาออกจากหน่วยงานเพ่ือไปท างานใน
หน่วยงานที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน 

5) ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง 
๗) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอนุมัติ
โครงการไปลงในพ้ืนที่ตนเอง, ใช้ที่ตนเอง, 
ใช้งบสาธารณะเพ่ือหาเสียง 

 

สูง 
6) น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้
ในงานส่วนตัว 

 

 

- 

 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน 
 

หลักการจัดการความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ข้อเสนอแนะ 

การยอมรับความเสี่ยง
(Tolerate) 

- - 

การจัดการควบคุมความเสี่ยง 

(Treat and Control) 

1)รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงิน
บริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน 

3) ลาออกจากหน่วยงานเพ่ือไป
ท างานในหน่วยงานที่ด าเนินธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน 

5) ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

6) น าทรัพย์สินของหน่วยงานไป
ใช้ในงานส่วนตัว 
 

-ร่วมกันตรวจสอบภายในองค์กร 

 

 

-สร้างความเข้าใจและเห็น
ความส าคัญในงานราชการ 

 

- จัดเก็บเอกสาร  ข้อมูลด้านต่างๆ 
อย่างปลอดภัย 

-  ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ 
ครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ 

 

การแบ่ง/ผ่องเครื่องถ่ายความ
เสี่ยง 

(Share/Transfer) 

2)มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับ
หน่วยงานต้นสังกัด 
 

-ให้หน่วยงานที่ตรวจสอบเข้ามา
ตรวจสอบสม่ าเสมอ  เช่น  
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

ท้องถิ่นจังหวัด 

การยกเลิก/สิ้นสุดกิจกรรมท่ีมี 

ความเสี่ยง(Terminate)  

๗) นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่
ตนเอง, ใช้ที่ตนเอง, ใช้งบ
สาธารณะเพ่ือหาเสียง 

- สมาชิกสภาร่วมตรวจสอบ
พิจารณาโครงการต่างๆใน
ข้อบัญญัติอย่างรัดคุมถูกต้อง 

การฉวยโอกาสจากสถานการณ์
ท่ีมีความเสี่ยง (Take the 
Opportunity)  

4) ตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจที่แข่งขัน
หรือรับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 

ตรวจสอบในการท าสัญญาจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัดอย่างเข้มงวด 

 



การปรับกระบวนทัศน์ด้านการบริหารความเสี่ยง 
 

 
 
       T 
        ธีระพงค์  พลวัฒน์ 

(นายธีระพงค์  พลวัฒน์) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

..........................ทราบถือปฏิบัติ.............................................................................................................. 

           

ทรงวุฒิ  ทองรักษ์ 

       (นายทรงวุฒิ  ทองรักษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 
 

กระบวนทัศน์เดิม กระบวนทัศน์ใหม่ 

แยกส่วน บูรณาการ 

ท าเป็นครั้งคราว ท าอย่างต่อเนือ่ง 

เน้นในมุมแคบ เน้นในมุมกว้าง 

เน้นการควบคมุกระบวนการ เน้นการบรรลยุุทธศาสตร์ 



รายงานผลการปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

1. การจัดให้มีเวทีประชุมแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการ A-I-C  
กระบวนการ A-I-C มีวัตถุประสงคเ์พ่ือเปิดให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ได้

มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการประชุม แบบ A-I-C เพ่ือ
มาร่วมประกาศอุดมการณ์ร่วมว่า “ต้องให้องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต  ตามวิสัยทัศน์ คือ“โปร่งใส เสมอภาค รู้รักสามัคคี มีคุณธรรม”  

ขั้น A : Appreciation = เป็นการให้ทุกคนสร้างอุดมการณ์ร่วม วิสัยทัศน์ร่วมในองค์การบริหารส่วน
ต าบลละอาย  สะท้อนอุดมการณ์หรือวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

ขั้น I : Influence = เป็นการให้ทุกคนร่วมกันน าวิสัยทัศน์และอุดมการณ์ร่วม จากข้ัน A มาอภิปราย
เสนอแนวทางและวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลละอายจะด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จอย่างไร ซึ่งส่วน
ใหญ่ได้ร่วมคิดออกมาเป็นรูปโครงการและกิจกรรม  

ขั้น C : Control = เป็นขั้นการควบคุมเพ่ือให้โครงการและกิจกรรม ได้รับการแปลงไปสู่การปฏิบัติ
ร่วมกันโดยเฉพาะ การร่วมท างานเป็นทีมจากทุกภาคส่วนโดยให้ทุกกลุ่มท่ีเข้าร่วมประชุม ร่วมคิดรายละเอียด 
ว่าจะท าโครงการและกิจกรรม อะไร ก่อน หลัง จะมีวัตถุประสงค์จะท าเพ่ืออะไร จะท าที่ไหน จะให้ใคร
รับผิดชอบ ใครร่วมท า จะระดมทุน งบประมาณ ทรัพยากร มาจากไหนบ้าง  

ผลของกระบวนการประชุมแบบ A-I-C ท าให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล
และตัวแทนประชาคมท้องถิ่น ได้มีโอกาสร่วมคิดถึงองค์การบริหารส่วนต าบลของตนเองว่า จะให้เป็นอย่างไร
บ้าง และจะร่วมวางแผนเพื่อจะให้เป็นอย่างไร ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และจะร่วมกันท าให้อุดมการณ์หรือ
วิสัยทัศน์เป็นจริงได้อย่างไร โดยเฉพาะเป้าหมายองค์การบริหารส่วนต าบล โปร่งใสที่ปราศจากการทุจริต 

2. ส่งเสริมการใช้กฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและทั่วถึง มีการเสนอแนวทางในการใช้ด้าน
กฎหมายและกฎระเบียบเพื่อให้ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  ดังนี้  

2.1 ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด    
สามารถตรวจสอบและควบคุมก ากับดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล พบว่าไม่

สามารถก ากับดูแลเพ่ือป้องกันการทุจริตที่เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะผู้มีอ านาจหน้าที่ในการใช้
อ านาจก ากับดูแล ไม่ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงมีการเสนอมาตรการให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ใช้อ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล อย่างเคร่งครัด  

2.2 ต้องมีการปรับปรุงระบบกฎหมายและกฎระเบียบ   
ปรับปรุงระเบียบในด้านกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชน เห็นว่ากฎหมายจะต้องคุ้มครองสิทธิ

ของผู้ร้องเรียน และพิจารณาช่องทาง กลไก เครื่องมือในการปฏิบัติจริงในการด าเนินการเพื่อมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการบริหารงานส่วนท้องถิ่น แต่ปัญหาการตรวจสอบไม่สามารถท าได้ทั่วถึงจึงเสนอแนวทางจัดให้มี
การตรวจสอบจากภาคประชาชน  องค์การบริหารส่วนต าบลละอายต้องไม่ให้ผู้รับเหมาหรือมีญาติเป็น
ผู้รับเหมาเข้ามาเล่นการเมืองเด็ดขาด  

3. การให้ความรู้ความเข้าใจที่ตรงเป้าหมาย และมีเนื้อหาสาระ    
เปิดโอกาสให้การศึกษาหรือให้ความรู้ความเข้าใจทั้งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ ให้กับบุคคลที่

เป็นเป้าหมาย ได้แก่ (1) ผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งและสมาชิกสภาท้องถิ่น (2) ประชาชน 
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 (3) เจ้าหน้าที่หรือพนักงานส่วนต าบลที่ปฏิบัติงาน  (4) ข้าราชการ (5) ผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้น าสตรีในชุมชน เป็นต้น  
สาหรับประเภทของความรู้ที่ควรจะให้ ประกอบด้วย  
(1) ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ การด าเนินงาน ระเบียบ กฎหมาย  
(2) ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  
(3) ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิปัญญาเดิมของชุมชน  
(4) ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

ส าหรับแนวทางการให้ความรู้ มีประเด็นข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1) การให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้สามารถตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

ละอายได้ และต้องเป็นความรู้ที่สามารถน าไปพัฒนาศักยภาพของประชาชนต่อไปได้รวมไปถึง
สามารถขยายเป็นเครือข่ายและองค์กรภาคประชาชนในการตรวจสอบที่เข้มแข็งได้  

2) การให้ความรู้ด้านกฎหมาย เพ่ือเป็นการป้องกันการกระท าความผิด ลดความขัดแย้งระหว่าง
ข้าราชการประจ า และเป็นการกระจายอ านาจให้กับประชาชน ดังนั้นจึงควรให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง โดยการฝึกอบรมให้มีความรู้เพ่ือเป็นการ
ป้องกันการกระท าความผิด  

3) การให้ความรู้ต้องเป็นความรู้ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง โดยการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีสื่อกลางส าหรับให้ค าปรึกษา
ในการท างานได้โดยตรงเพ่ือให้เป็นการปฏิบัติไปตามระเบียบกฎหมาย  

4) เสนอแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลละอายมีสถานที่พัฒนาคนในท้องถิ่นของตน โดยให้เด็ก
รุ่นใหม่มาเรียนในวันเสาร์ อาทิตย ์ในเรื่องการบริหารจัดการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม จะมีการจูง
ใจเด็ก ๆ โดยการให้รางวัลเมื่อมีการทดสอบ ส่วนหนึ่งการป้องกันการทุจริตได้ต้องมีการปลูกฝัง
มาตั้งแต่ เด็ก ๆ โดยที่มีอยู่ในหลักสูตรการเรียนของเด็ก การศึกษาในระบบการศึกษา ส่วนนี้ก็
เป็นส่วนหนึ่งที่เด็กจะได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก  

4. การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ มีความส าคัญต่อองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ที่ก่อให้เกิดความ

โปร่งใส ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมทุกขั้นตอนขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ได้แก่ มีส่วนร่วมในโครงการ การท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการกิจการสภาท้องถิ่น การเปิดเวทีสาธารณะในการให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นเพื่อมสี่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย หรือ องค์การบริหารส่วนต าบลละอายต้องเป็น
องค์กรแบบเปิดเพ่ือให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

5. ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย เปิดเผยข้อมูลเพื่อตรวจสอบได้  
เป็นองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้ตรวจสอบได้ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ผู้บริหารใน 

องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ต้องด าเนินการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการให้
ประชาชนเรียนรู้ในการทาประชาพิจารณ์โครงการทั้งหลายอันจะส่งผลกระทบต่อส่วนรวมของท้องถิ่น โดย  
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 (1) ให้มีการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน รับเงิน ตรวจเงิน ต้อง

เผยแพร่ข้อมูลโดยการปิดประกาศหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ทางสื่อต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ โดยแจกแจงรายละเอียดข้อมูลการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
อย่างชัดเจน  

(2) เสนอแนวทางให้สภาท้องถิ่นตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นโดยการตั้งกระทู้ถาม การยื่นญัตติและการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจและให้สภาท้องถิ่นตั้งกรรมการกิจการสภาเพ่ือตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลละอาย 
6. ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย มีผู้น า/ผู้บริหารท้องถิ่นที่โปร่งใสและให้รางวัลจูงใจ ยก
ย่องเชิดชูเกียรติผู้กระท าความดี  

แนวทางท่ีจะท าให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตได้ในองค์การบริหารส่วนต าบล ขึ้นอยู่กับ
องค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลที่มี “ผู้น าหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งจริยธรรม คุณธรรม
และความซื่อสัตย์” โดยวางแนวทางส่งเสริมให้ผู้น าต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการที่ดี ผู้น าท้องถิ่น
ต้องมีความโปร่งใสและอีกส่วนหนึ่งกล่าวว่าผู้น ามีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งจิตส านึกที่ดี ท าให้บุคลากรของ
ท้องถิ่นน าไปเป็นแบบอย่าง การทุจริตคอร์รัปชั่นก็จะไม่เกิดขึ้น  

7. แนวทางการปลูกฝังเรื่องความซ่ือสัตย์สุจริต / จรรยาบรรณนักการเมือง  
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลละอายที่เป็นกรณีศึกษาได้ริเริ่มจัดท าจรรยาบรรณนักการเมืองท้องถิ่น

จึงเห็นว่า เป็นแนวทางในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานท้องถิ่น และให้มี
แนวทางปฏิบัติของนักการเมืองท้องถิ่น ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ร่วมประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณท่ีร่วมก าหนดไว้ อีกท้ังการปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  

8. แนวทางการจัดให้มีระบบตรวจสอบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  
แนวทางการจัดให้มีระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องจัดให้ทุกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลละอาย มีการใช้ระบบการควบคุมภายใน โดยให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจาก
เจ้าหน้าที่แต่ละกองเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพื่อให้เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและเป็นการแบ่งแยก
หน้าที่กันท า เพ่ือไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ฝ่ายเดียว เป็นการคานอ านาจและตรวจสอบซึ่งกันและ
กัน อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่แต่ละกอง เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาจจะท าให้มีการเกรงกลัว
ผู้บริหารท้องถิ่นอยู่บ้าง เพราะเป็นผู้บังคับบัญชา จึงได้มีข้อเสนอแนะว่า ระบบตรวจสอบภายใน จึงเสนอ
แนวทางควรแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนกลุ่มประชาคม 
ควรมีส่วนร่วมเป็นกรรมการด้วย  
 
 


