
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ  โทร. 0 – 5489 – 1513 
ที ่          - วันที ่  2  เมษายน  2563 
เรื่อง   รายงานผลการดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
 

 1. เรื่องเดิม 
  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มาราคม 2559 ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินของหน่วยงาน โดยมีประเมินในด้าน
การต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 
Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำ
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดการทุจริตที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ เพ่ือเป็นแนวทาง
และยึดถือปฏิบัติได ้
 

 2. ข้อเท็จจริง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้ดำเนินการป้องกันการทุจริต ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  2.1 การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยมีการประกาศแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต เพ่ือให้บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระ ทุกระดับ ทุกคน ได้สำนึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ในอันที่จะสร้าง
และแสดงถึงความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ความมีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร ความมีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และการมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน  และให้
คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม 
ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี ในปัจจุบัน
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพ่ือลด
ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได ้
  2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริการส่วนตำบลสระ ได้
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการ
ประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่อง
ดังกล่าว 
 
 



  2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต 
   2.4.1 การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้ 
    - การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การ
บริหารจัดการ เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคคลากรและให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต โดยมีสาระ 
สำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของการทุจริต และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายการทุจริต
และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
    - การจัดการความรู้ (Knowledge management) โดยการนำคู่มือดังกล่าว 
ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซด์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระ 
   2.4.2 การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต 
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และ
สามารถสรุปข้อมูลการสิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจรติขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระ ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ดังนี ้
 
    การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ประเด็น 
การทุจริต 

มีการทุจริตอย่างไร 
โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(1-4) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการ
ทุจริต 

การจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซ้ือร้านที่
ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้าน
ที่ตนเองคุยได้ง่าย 

3 3 - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ
วัสดุ 
- เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ
หรือการจ้าง 

การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพ้ืนที่ในการจัด
โครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่
คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว 

3 2 - พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหา
และมีความจำเป็นลำดับแรก 
 

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์
เข้าทำงาน 

2 1 - มีการประกาศรับสมัครและ
ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

การนำทรัพย์สิน
ของราชการมาใช้
ในเรื่องส่วนตัว 

การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ใน
เรื่องส่วนตัว เช่น รถ ไฟฟ้า ฯลฯ 

1 1 - มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้
งานและการเบิกจ่ายอย่าง
เคร่งครัด                          

การปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้ชำระ
ค่าภาษี ค่าน้ำประปา กองทุนต่างๆ 
ฝากมาชำระให้กับการเงิน แต่กลับ
นำเงินไปใช้ส่วนตัว 

0 0 - ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้ชำระ
ค่าภาษี ค่าน้ำประปา กองทุน
ต่างๆ มาชำระเงินด้วยตนเองและ
รับใบเสร็จทุกครั้ง 

 



ประเด็น 
การทุจริต 

มีการทุจริตอย่างไร 
โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(1-4) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยงการ
ทุจริต 

การลงชื่อ 
เข้า-ออก เวลา
ปฏิบัติหน้าที่ 

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็น
จริง 

1 1 - ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ 
-มีสมุดขออนุญาตไปพ้ืนที่อ่ืน 

การลงพ้ืนที่
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง(Case) 
-การใช้รถ 
-การใช้อุปกรณ์ 

การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้
มากเกินความจำเป็นในแต่ละ
ภารกิจ เช่น ใช้น้ำมันเครื่องตัด
หญ้ามากเกินความจำเป็น 

2 2 - มีการบันทึกการใช้ต่างๆ 
- มีการรายงานทุกครั้ง 
- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม 
จริยธรรม 
- ใช้งานตามความเป็นจริง 

การจัดประชุม  
ดูงาน สัมมนา 
ต่างๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่ 

2 1 - สถานที่ มีความเหมาะสมกับ
งบประมาณ 
- วิทยาการมีความรู้ความเหมาะสม
กับงานหรือโครงการนั้น ๆ 

การออก
ใบอนุญาตหรือ
การรับรองสิทธิ์ 

หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติ
หรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรอง
หรือใบอนุญาตนั้น ๆ 

2 2 - ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบ
โดยมีความเป็นกลาง 

 
  2.5 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563 
   องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วม
ขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุรจิตประพฤติชอบในหน่วยงาน
ราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดรังเกียจการทุ จริตทุกรูปแบบ 
อย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทรุจริต ประจำปี 2563 ดังนี้ 
   2.5.1 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกันและปราบปรามการทรุจริตให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการ
ปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
   2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นกลไกลในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการฝึกอบรม 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ 
   2.5.3 การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การ
บริหารจัดการการทุจริต โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทุจริต ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง มีการวิเคราะห์
ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 



   2.5.4 การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจใน
นโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปล่อยทุรจิตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 
 

 3. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ดำเนินการตามแนว
ข้อ 2.4 ต่อไป 
 
 

(นางสาวณัฐกานต์  ปิจวงค์) 
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

 
ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
 

................................................................................................................................................................. ............
      
 

(นายณัฐวุฒิ  ยามเย็น) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 

 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
 

............................................................................................................................................. ................................ 
 
 
 จ่าสิบเอก 

(ธงชัย   มูลศรี) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 

 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
 

............................................................................................................................. ...............................................
      
 

(นายสังคม   สืบแสน) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 


