
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ           งานนิติการ   สำนักงานปลัด                                   

ที ่  นม 8201/ -                     วันที ่  1  ตลุาคม 2562 

เรื่อง   รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการทุจริต 
           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด 

 1.เรื่องเดิม 

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2527 เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ
การประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่นความเสี่ยงต่อ
การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเต่อไป 

 2.ข้อเท็จจริง 

  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้ดำเนินการป้องกันการทุจริต ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

  2.1 การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงค์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
บริหารงานโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติงานด้วย ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดทุกคน 
ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ใน
ปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการ
อบรมเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความแเย้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

  2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริการส่วนตำบลจันอัด
ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการ
ประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ซึ่งผลประเมิน ITA  ขององค์การบริหารสวนตำบลจันอัด ในปีงบประมาณ 
พงศ. 2562 ได้คะแนน ประเมินรวาม 65.28 อยู่ในระดับ C  
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2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต 
   2.4.1 การให้ความรู้ในรู้แบบต่าง ๆ ดังนี้ 
    -ได้จัดทำและประกาศใช้มาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่
บุคคลกร ให้เหลี่ยงเลี่ยงการกระทำท่ีเข้าข่ายการทุจริตต่าง  ๆ เช่น การกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน   
    -การจัดการความรู้ (Knowledge management) มีการถ่ายทอดมาตรฐาน
ทางจริยธรรม  ถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซด์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด 
   2.4.2 การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต 
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และ
สามารถสรุปข้อมูลการสิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ดังนี ้
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

รายละเอียด โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-4) 

ค่าความ
เสี่ยง 

การป้องกันแควบ
คุม 

การจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซ้ือร้านที่
ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้าน
ที่ตนเองคุยได้ง่าย 

4 4 16 -ปรับเปลี่ยนร้านค้า
ในการจัดซื้อวัสดุ 

-เข้มงวดในการ
ตรวจรับพัสดุหรือ
การจ้าง 

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ
หรือบุคคลที่ตนเองได้รับ
ผลประโยชน์เข้าทำงาน 

4 4 16 -มีสมุดขออนุญาต
ออกนอกพ้ืนที่ 

 

การลงชื่อเข้า-
ออก เวลาปฏิบัติ
หน้าที่ 

การลงเวลาไม่ตรงกับความเป็น
จริง 

3 4 12 -มีการประกาศรับ
สมัครและ
ดำเนินการคัดเลือก
อย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

การนำทรัพย์สิน
ของราชการมาใช้
ในเรื่องส่วนตัว 

เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงาน
ต่างๆ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ 

3 4 12 -มีการทำทะเบียน
ควบคุมการใช้งาน
และการเบิกจ่าย
อย่างเคร่งครัด             
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โอกาศท่ีจะเกิดความเส่ียง 

   ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิณ
โอกาศและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดไว้ 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย ดังตาราง
ความสี่ยงต่อไปนี้  
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2.5 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563 

  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่ วม
ขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุรจิตประพฤติชอบในหน่วยงาน
ราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดรังเกียจการทรุจริตทุกรูปแบ
อย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทรุจริต ประจำปี 2562 ดังนี้ 

   2.5.1 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกันและปราบปรามการทรุจริตให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด 
ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการ
ปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

   2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นกลไกลในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ 
กฎเกณฑใ์หม่ๆ 
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1-2 มีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงต ่า 3-6 มีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงปานกลาง 

7-12 มีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงสูง 13-25 มีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงสูงมาก 
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