
                       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา   
ที ่                         -                    วันที่    ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๔                              
เรื่อง   รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ     
          ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ      
          พ.ศ. 256๔ (๑ ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  
 Ii, 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา 

เรื่องเดิม 

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.)    
ได้มี การประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ตั้ งแต่ปี งบประมาณ  พ .ศ .2557 เป็ นต้นมา ต่อมาคณ ะรัฐม นตรี               
ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
เกี่ยวกับการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการ
ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป   

 ข้อเท็จจริง 

  องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา ได้ดำเนินการป้องกันการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงาน และมีความ
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกระดังงา และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู 
พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงาทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  2. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพ่ือลดข้อผิดพลาด
จากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความโยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 



 

 

  3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา ได้เข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ซึ่งผลการประเมิน ITA ขององค์การบริการส่วนตำบลกระดังงา ในปีงบประมาณ        
พ.ศ.256๓ ได้คะแนน 7๙.๑8 อยู่ในระดับ B 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

การให้ความรู้ในแบบต่างๆ ดังนี้ 
   - การจัดทำและประกาศใช้ มาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร  
ให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตต่างๆ เช่น การกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน   
             - การจัดการความรู้ (Knowledge management : Km) มีการถ่ายทอดมาตรฐาน  
ทางจริยธรรม ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในที่ประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซด์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลกระดังงา 
   องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง
สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ๔ คือ สูงมาก, ๓ คือ สูง, ๒ คือ ปานกลาง และ ๑ คือ ต่ำ 
ซ่ึงสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ได้ดังนี้ 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

ประเด็นทีอ่าจเกิดการ
ขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์

ส่วนรวม 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(1-4) 

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

การจัดซื้อจัดจ้างในการ
จัดโครงการ/ กิจกรรม 

ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัด
จ้างร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็น
ญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย 

2 2 -ปรับเปลี่ยนร้านค้าใน
การจัดซื้อวัสดุ 

-เข้มงวดในการตรวจรับ
พัสดุหรือการจ้าง 

การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ
หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่ 

2 2 -มีการประกาศรับสมัคร
และดำเนินการคัดเลือก
อย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้  



ประเด็นที่อาจเกดิการ
ขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(1-4) 

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

การนำทรัพย์สินของ
ราชการมาใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงาน
ต่างๆ รถยนต์ส่วนกลาง ไฟฟ้า 
ฯลฯ 

1 1 -มีการทำทะเบียน
ควบคุมการใช้งานและ
การเบิกจ่ายอย่าง
เคร่งครดั                          

การลงชื่อ เข้า-ออก 
เวลาปฏิบัติหน้าที่ 

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็น
จริง 

1 1 -สร้างจิตสำนึกความ
ซื่อสัตย์ คุณธรรม 
จริยธรรม 

การลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

-การใช้รถ 

-การใช้คน  

การใช้ทรัพยากรมากเกินความ
จำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น 
น้ำมันมากเกินความจำเป็น 

2 2 -มีการบันทึกการใช้ต่างๆ 

-มีการรายงานทุกครั้ง 

-สร้างจิตสำนึก คุณธรรม 
จริยธรรม 

-ใช้งานตามความเป็น
จริง 

การออกใบอนุญาตหรือ
การรับรองสิทธิ์ 

มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับผุ้รับ
บริการที่มายื่นขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญาต 

2 2 -ผู้ปฏิบัติต้องทำตาม   
กฎ ระเบียบโดยมีความ
เป็นกลาง 

  5. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564 

  องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วม
ขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการ
และดำเนินการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง 
โดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564 ดังนี้ 

   5.1 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานส่วนตำบล และ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้
ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประชุมประจำเดือนการ
ประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 






