
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทองอินทร์     โทร.042-219911                          
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เรื่อง   รำยงำนผลกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ .2563 

เรียน นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทองอินทร์ 

  ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มำรำคม 2559 ให้หน่วยงำนเข้ำร่วมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่ วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์กำรประเมินที่ต้องกำรให้หน่วยงำนของรัฐยกระดับกำรด ำเนินของหน่วยงำน 
โดยมีประเมินในด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงำน โดยมีกำรประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบได้ กำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและ
พบบ่อย นอกจำกนี้ ยังน ำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มำก ำหนดเป็น
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทองอินทร์ เพ่ือเป็นแนวทำงและยึดถือ
ปฏิบัติได ้

  ดังนั้นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทองอินทร์  จึงได้ด ำเนินกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือลดควำมเสี่ยงกำรทุจริต  ดังนี้ 

  2.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและปลูกฝังให้บุคลำกรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท ำกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้มีกำรประกำศแสดงเจตจ ำนงสุจริต เสริมสร้ำงคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน
โดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทองอินทร์ ได้ประกำศเจตจ ำนงว่ำจะเป็นแบบอย่ำงที่ดินในกำรและ
ควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใส่ ในกำรบริหำรงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทองอินทร์ และให้ค ำม่ันที่จะน ำพำคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนส่วนต ำบล 
พนักงำนครู ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงและบุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทองอินทร์ทุกคน 
ให้ปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
และร่วมมือและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 

  2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน
กฎระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงิน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตำม
นโยบำย ท ำให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องดังกล่ำว ซึ่งอำจท ำให้เกิดข้อผิดพลำดในกำร
ปฏิบัติงำนได้ จึงได้จัดส่งเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเงินและบัญชี เข้ำรับกำรอบรมเพ่ือลด
ข้อผิดพลำดจำกกำรปฏิบัติงำน และลดโอกำสที่มีควำมเยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได ้

  2.3 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริกำรส่วนต ำบลโนนทอง
อินทร์ ได้เข้ำใจเกี่ยวกับเกณฑ์กำรประเมินและกำรยกระดับกำรท ำงำน รวมทั้งเตรียมเอกสำรหลักฐำน
ประกอบกำรประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมซักซ้อมท ำ
ควำมเข้ำใจเรื่องดังกล่ำว 
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2.4 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   2.4.1 กำรให้ควำมรู้ในรู้แบบต่ำงๆ ดังนี้ 
    -กำรจัดท ำคู่มือ ได้ท ำ คู่มือกำรกำรปฏิบัติงำน  กำรประกำศฯ มำตรฐำน
ทำงจริยธรรม เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคคลำกรและให้หลีกเลี่ยงกำรปฏิบัติกำรทุจริตในทุกรูปแบบ 
    -กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge management) โดยกำรน ำคู่มือกังกล่ำว 
ถ่ำยทอดผ่ำนกระบวนกำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ในประชุมประจ ำเดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซด์ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโนนทองอินทร์ 
   2.4.2 กำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด จำกกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงสำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมำก สูง ปำนกลำง ต่ ำ และสำมำรถ
สรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โนนทองอินทร์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้ดังนี ้
 

ประเด็นควำม
เสี่ยง 

รำยละเอียดผลประโยชน์ทับซ้อน โอกำสเกดิ
กำรทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-4) 

มำตรกำรป้องกันควำม
เสี่ยง 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 1.กำรจัดหำพัสดุ  จะเลือกซ้ือร้ำน
เฉพำะเจำะจงหรือร้ำนที่คุยได้ง่ำย 

 

 

2.กำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง 

4 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

4 

1.ต้องมีกำรปรับเปลี่ยน
ร้ำนค้ำในกำรจัดซื้อวัสดุ 
และรำคำสินค้ำให้มี
ควำมเหมำะสม-เข้มงวด
ในกำรตรวจรับพัสดุหรือ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

2.ต้องด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมระเบียบฯ
พัสดุ พ.ศ. 2560 อย่ำง
เคร่งครัด ไม่เอ้ือ
ประโยชน์ให้กับ
ผู้ประกอบกำร 

กำรจัดโครงกำร/
กิจกรรม 

มีกำรเลือกพ้ืนที่ในกำรจัดโครงกำร/
กิจกรรมเจ้ำหน้ำที่คุ้นเคยเป็นกำร
ส่วนตัว 

4 4 -พิจำรณำพ้ืนที่ที่ประสบ
ปัญหำและมีควำมจ ำเป็น
ล ำดับแรก 

กำรบริหำรงำน
บุคคล 

มีกำรรับบุคคลที่เป็นเครือญำติหรือ
บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ำ
ท ำงำน 

4 4 -มีกำรประกำศรับสมัคร
และด ำเนินกำรคัดเลือก
อย่ำงโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 
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ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-5) 

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

กำรน ำทรัพย์สิน
ของรำชกำรมำใช้
ในเรื่องส่วนตัว 

กำรใช้อุปกรณ์ส ำนักงำนต่ำงๆ รถ 
ไฟฟ้ำ ฯลฯ 

4 4 1.จัดให้มีกำรจัดท ำ
ทะเบียนควบคุมกำรใช้
รถและกำรเบิกจ่ำย
น้ ำมันเชื้อเพลิง 

2.มีกำรก ำกับดูแล กำร
จดัท ำทะเบียนคุมอย่ำง
ชัดเจน                     

กำรจัดประชุม ดู
งำน สัมมนำ 
ต่ำงๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำรมีสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกับเจ้ำของกิจกำรหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถำนที่ 

2 1 -สถำนที่ มีควำม
เหมำะสมกับงบประมำณ 

-วิทยำกำรมีควำมรู้ควำม
เหมำะสมกับงำนหรือ
โครงกำรนั้นๆ 

  2.5 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปี พ.ศ. 2563 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทองอินทร์ ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรเป็นหน่วยของรัฐที่
ร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงำน
รำชกำรและด ำเนินกำรสร้ำงจิตส ำนึกพนักงำนส่วนต ำบลและบุคลำกรในสังกัดหลีกเลี่ยงกำรทุจริตทุกรูป
แบบอย่ำงจริงจังโดยมีกระบวนกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญเป็นแนวทำงและข้อเสนอแนะที่จะน ำไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทรุจริต ประจ ำปี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

   2.5.1 ส่งเสริมให้มีกำรรณรงค์และสร้ำงควำมตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้กับพนักงำนส่วนต ำบล และบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทอง
อินทร์ ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยผ่ำนกระบวนกำรฝึกอบรม กำรประกำศแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำน กำรมอบนโยบำยของผู้บริหำรและกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

   2.5.2 กำรวำงแนวทำงและมำตรกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือเป็นกลไกลในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งกำรจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจั ด
จ้ำงเข้ำรับกำรฝึกอบรม เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนถูกต้อง มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ 
กฏเกณฑ์ใหม่ๆ 

   2.5.3 กำรจัดท ำคู่มือกำรพัฒนำส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม กำร
บริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ประเด็นควำมเสี่ยงที่จะน ำไปสู่กำรทุจริต 
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ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษำกำรทุจริตในรูปแบบต่ำงๆ ที่
เกิดข้ึนจริง มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรเกิดกำรทุจริต กำรเกิดผลกระทบต่อประชำชน 

   2.5.4 กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน โดยเฉพำะผู้ให้บริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ให้เกิดควำมร่วมมือเป็นผู้เฝ้ำระวัง กำรแจ้งเบำะแส และมีสื่อรณรงค์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
นโยบำยผู้บริหำร ซึ่งเน้นกำรปล่อยทุรจิตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในกำรช่วยกันป้องกันกำรทุจริต 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

 
    (ลงชื่อ)……………………………………….……..  

      (นำงสำวเกณิกำ  เสือเสนำ) 
                      หวัหน้ำส ำนักปลัด 

 
 
 

ควำมคิดเห็นของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล .............................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 

 
         

    (ลงชื่อ)……………………………………….……..  
           (นำยสุมำนิตย์  วงษ์ดี) 

            ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทองอินทร์ 
 

     
ควำมคิดเห็นของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ...................... ........................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 
 

      (ลงชื่อ)........................................................................... 
(นำยบุญเลิศ   สวัสดี) 

       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนทองอินทร์ 
 

 


