
                       บนัทึกขอความ 
สวนราชการ       สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา   

ท่ี                          -                    วันท่ี    ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๕                              

เร่ือง   รายงานผลการประเมินความเส่ียงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือ     
          กอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน ปงบประมาณ      
          พ.ศ. 256๕ (๑ ตุลาคม 256๔ – 31 มีนาคม 256๕)  
 Ii, 

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา 

เร่ืองเดิม 

  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงานป.ป.ช.)    
ได มีการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน งานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ต้ั งแตป งบประมาณ  พ .ศ.2557  เป นตนมา ต อมาคณะรัฐมนตรี              
ไดมีมติเมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2561 ใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเขารวมการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 โดยใชแนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช.กําหนด โดยมีการประเมินในดานการตอตานการทุจริตในองคกร
เกี่ยวกับการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน โยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ  (Evidence Based) ใหมีการ
ดําเนินการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได การแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของ
เจาหนาท่ีรัฐ หนวยงานตองมีการประเมินความเส่ียงทุจริต เชน ความเส่ียงตอการเกิดผลประโยชนทับซอนและ
ดําเนินการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะตอไป   

 ขอเท็จจริง 

  องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ไดดําเนินการปองกันการกอใหเกิดการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ผานกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

  1. การสรางจิตสํานึกและปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไมกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ไดมีการประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารงานโดย
นายกองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ไดประกาศเจตจํานงวาจะเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงาน และมีความ
โปรงใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส ในการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลกระดังงา และใหคํามั่นท่ีจะนําพาคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล พนักงานครู 
พนักงานจางและบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลกระดังงาทุกคน ใหปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย 
สุจริต ยุติธรรม ควบคูกับการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ รวมมือและอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

  2. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง การเงินและบัญชี โดยท่ีในปจจุบัน
กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเบิกจายเงิน การจัดซื้อจัดจาง มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตาม
นโยบาย ทําใหบุคลากรผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว ซึ่งอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได จึงไดจัดสงเจาหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การเงินและบัญชี เขารับการอบรมเพื่อลดขอผิดพลาด
จากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสท่ีมีความโยงในเรื่องผลประโยชนทับซอนได 
 



 

  3. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) เพื่อใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ไดเขาใจ
เกี่ยวกับเกณฑการประเมินและการยกระดับการทํางาน รวมท้ังเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให
สอดคลองกับหลักเกณฑ ซึ่งผลการประเมิน ITA ขององคการบริการสวนตําบลกระดังงา ในปงบประมาณ        
พ.ศ.256๔ ไดคะแนน 88.39 อยูในระดับ A 

4. การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชน 

สวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  

การใหความรูในแบบตางๆ ดังนี ้
   - การจัดทําและประกาศใช มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสรางความเขาใจแกบุคลากร  
ใหหลีกเล่ียงการกระทําท่ีเขาขายการทุจริตตางๆ เชน การกระทําท่ีเปนผลประโยชนทับซอน   
             - การจัดการความรู (Knowledge management : Km) มีการถายทอดมาตรฐาน  
ทางจริยธรรม ผานกระบวนการแลกเปล่ียนการเรียนรูในท่ีประชุมประจําเดือน และเผยแพรในเว็ปไซดขององคการ
บริหารสวนตําบลกระดังงา 
   องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ไดดําเนินการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม จากการวิเคราะหความเส่ียง
สามารถจําแนกระดับความเส่ียงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ๔ คือ สูงมาก, ๓ คือ สูง, ๒ คือ ปานกลาง และ ๑ คือ ตํ่า 
ซึ่งสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชน   
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ไดดังนี้ 
 

การวิเคราะหความเสี่ยงท่ีอาจเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 

ประเด็นท่ีอาจเกิดการ
ขัดกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชน

สวนรวม 

มีการทับซอนอยางไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(1-4) 

มาตรการปองกันความ
เสี่ยงผลประโยชนทับ

ซอน 

การจัดซื้อจัดจางในการ
จัดโครงการ/ กิจกรรม 

ผูดําเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัด
จางรานท่ีตนเองสนิทหรือเปน
ญาติหรือรานท่ีตนเองคุยไดงาย 

2 2 -ปรับเปล่ียนรานคาใน
การจัดซื้อวัสดุ 

-เขมงวดในการตรวจรับ
พัสดุหรือการจาง 

การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลท่ีเปนเครือญาติ
หรือบุคคลท่ีมีความสัมพันธ
ใกลชิดกับพนักงานเจาหนาท่ี 

2 2 -มีการประกาศรับสมัคร
และดําเนินการคัดเลือก
อยางโปรงใสและ
ตรวจสอบได 

 



ประเดน็ทีอ่าจเกดิการ
ขัดกนัระหวาง

ผลประโยชนสวนตนกบั
ผลประโยชนสวนรวม 

มีการทับซอนอยางไร โอกาสเกดิ
การทุจรติ

(1/4) 

ระดบัของ
ผลกระทบ 

(1-4) 

มาตรการปองกนัความ
เสี่ยงผลประโยชนทับ

ซอน 

การนําทรัพยสินของ
ราชการมาใชในเรื่อง
สวนตัว 

เชนการใชอุปกรณสํานักงาน
ตางๆ รถยนตสวนกลาง ไฟฟา 
ฯลฯ 

1 1 -มีการทําทะเบียน
ควบคุมการใชงานและ
การเบิกจายอยาง
เครงครัด                          

การลงช่ือ เขา-ออก 
เวลาปฏิบัติหนาท่ี 

การลงเวลาไมตรงตามความเปน
จริง 

1 1 -สรางจิตสํานึกความ
ซื่อสัตย คุณธรรม 
จริยธรรม 

การลงพื้นท่ีตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 

-การใชรถ 

-การใชคน  

การใชทรัพยากรมากเกินความ
จําเปนในแตละภารกิจ เชน 
น้ํามันมากเกินความจําเปน 

2 2 -มีการบันทึกการใชตางๆ 

-มีการรายงานทุกครั้ง 

-สรางจิตสํานึก คุณธรรม 
จริยธรรม 

-ใชงานตามความเปน
จริง 

การออกใบอนุญาตหรือ
การรับรองสิทธิ์ 

มีการเอื้อประโยชนใหกับผุรับ
บริการท่ีมายื่นขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญาต 

2 2 -ผูปฏิบัติตองทําตาม   
กฎ ระเบียบโดยมีความ
เปนกลาง 

  5. การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําป 256๕ 

  องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเปนหนวยของรัฐท่ีรวม
ขับเคล่ือนการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติชอบในหนวยงานราชการ
และดําเนินการสรางจิตสํานึกแกพนักงานสวนตําบลและบุคลากรในสังกัดตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางจริงจัง 
โดยมีกระบวนการดําเนินการท่ีสําคัญเปนแนวทางและขอเสนอแนะท่ีจะนําไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจําป 256๕ ดังนี้ 

   5.1 สงเสริมใหมีการรณรงคและสรางความตระหนักใหกับพนักงานสวนตําบล และ
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา ใหมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต ให
ท่ัวถึงและครอบคลุมท้ังหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยผานกระบวนการฝกอบรม การประชุมประจําเดือนการ
ประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผูบริหารและการเผยแพรประชาสัมพันธ 

  



a:.b fli5"u,u"iqLL@gou"sm5m5@uflS@5fl5id  ifi@i@tjfi@"uf"tl@inuuiL@g

tlsiutl"msap@3flvI€@N@tlsgttlofVlu"r@us"3{fli5@u®dii5"rififiifitli#@muums@ufl#@@ufl5iii"grigu

miffln@uiav ifialtr¥mEtl@ffi"Qnflgiv@{ fui%arfefl" itl5ifa un3a@flfl@giv@qfl¢u53 ifiou flflifl€wiftrm`i

a:.mnit@ufl"°ififi@m"u"uid{La3"fmiJaffima]3Iifl55"ym@3us5stl
fliiu€VIiiffflniiflali3tElfflrfujff@utfitlofiunigquumifmiigrfuJigLfiufl"rdanfi;3u®rfudm5M@3ffl

fiiiaeta8¢£#3i#tjftiitl@ffi¢itjfi@i3Lfift#@tii3tEi.fftj`j#ij`ffTF@#ftiffifitiinffiap@€ffitt55tlttuuofiSi

fi Lfiflriiaeq jimi5Lfliigffi@58nfiLfi@mrm@i?fi fliiLfiarmfltgrmjfaiJigrmii
1

a.dfliEagi{fliijidiuiianiflT!fifliflrfutflgraMigfrgtjutmiu@gEHdiulflgrdiu
lag Tth¥ifi®mi3ji"fi@ rdugiflii3T{ fliiufu ueigma uagfl±@E"i{fl`#ii miavgfliian rfil@1uutuu 1 a

ffufroSqun"uflrfua@aiqatfiifi@1m"ffienifufirfuuffiumwhgffiiife4ffuflimqdifl

feLaeuusEfafroan

friianunLfiattlifli/]€"uegfi@iFanilife4FJ]m"athmsatufl®iLiaflt3@-qqifl®iLfittfl"iu
uniff@ d: fl.@Th

(`u?8fs¥fl##f;cts3g;#,
5@{tl@ufl@un`msutVli5diufl°iuafls3fu¥{ql

fliiwifiu"@{tl@ufl@{fl`m5u3Vlisdi"°"@flsa;fug{d

_ f vlrv g`9s; nsc>
'Jansus7`-^ul

ulau®@qfl`miu3"iidi"°iu@n53h¥qm
c€

fllltli""@"iElfi@qfl`fli"3Misa'"fl®iuaflsazfilqm
0t_-

c```uaa\   c*ou`
tuiq§uflui  fiauth¢    j

ulejfl@qfl`msu3tii5di"°iu@fligfu¥i{i


	บันทึกข้อความรายงานการประเมินความเสี่ยง 65
	เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา

	หน้าลายเซนต์

