
บันทึกขอความ 
 
สวนราชการ  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร  อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  
ท่ี   นม 896๐1/                                       วันท่ี    31 มีนาคม 2564                       
เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต งบประมาณ  พ.ศ.2564                                                                                                            
   

เรียน  นายกองคการบรหิารสวนตําบลตลาดไทร 

 1.เรื่องเดิม 

  ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงานป.ป.ช.)    
ได มีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2557 เปนตนมา ตอมาคณะรัฐมนตรี  ไดมีมติเม่ือ
วันท่ี 23 มกราคม 2561 ใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 โดยใชแนวทางและเครื่องมือการ
ประเมินตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช.กําหนด ซ่ึงในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ.2564  หนวยงานตองมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เชนความเสี่ยงตอ
การเกิดผลประโยชนทับซอนและดําเนินการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะตอไป   

 2.ขอเท็จจริง 

  องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ไดดําเนินการการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยทําการ
คัดเลือกงานหรือกระบวนงานจากภารกิจในแตละประเภทท่ีจะทําการประเมิน ซ่ึงไดจําแนกขอบเขตของการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตไว ๓ ดาน ดังนี้ ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
(เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจ
และตําแหนงหนาท่ีและความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐเม่ือคัดเลือกไดแลว ใหทําการคัดเลือกกระบวนงานของประเภทดานนั้นๆ และจัดเตรียมขอมูล
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ และมาตรการควบคุมหรือปองกันความเสี่ยง
การทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันของกระบวนงานหรืองานนั้นๆ จากนั้นจึงลงมือทําการตามข้ันตอนประเมินความเสี่ยง
การทุจริต และการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการปองกันความเสี่ยงของการทุจริต  องคการบริหาร
สวนตําบลตลาดไทร จะแบงความเสี่ยงออกเปน 3 ดาน ดังนี้  

1 ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจใหบริการ
ประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558)  

2 ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี Opportunity  
3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร 

ภาครัฐ  

 

 

 

 



 

การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริต เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดข้ึน จากการวิเคราะหความ
เสี่ยงสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการทุจริต ขององคการบริหาร
สวนตําบลตลาดไทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  ไดดังนี้ 
 
การวิเคราะหความเส่ียงการทุจริต 
 

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
รูปแบบพฤติการณความเส่ียงการทุจริต 

1 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใช
อํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

เจาหนาท่ีรวมกับผูรับจาง มีการลด ปริมาณงาน 
เพ่ือประหยัด งบประมาณในการกอสราง หรือมี 
การตรวจรับงานไมเปนไปตาม รูปแบบรายการ 
 

2 การจัดซ้ือจัดจางในการจัดโครงการ/ กิจกรรม ผูดําเนินโครงการเลือกจัดซ้ือ/จัดจางรานท่ีตนเอง
สนิทหรือเปนญาติหรือรานท่ีตนเองคุยไดงาย 

3 การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของเจาหนาท่ี เจาหนาท่ีท่ีไมไดนําเงินท่ีลูกหนี้กองทุนตางๆฝาก
มาชําระใหกับการเงิน แตกลับนําเงินไปใชสวนตัว 

4 การบริหารงานบคุคล มีการรับบุคคลท่ีเปนเครือญาติหรือบุคคลท่ีมี
ความสัมพันธใกลชิดกับพนักงานเจาหนาท่ี 

5 การนําทรัพยสินของราชการมาใชในเรื่องสวนตัว การใชอุปกรณสํานักงานตางๆ รถ ไฟฟา 
คอมพิวเตอรฯลฯ 

6 การใชรถยนตสวนกลาง การใชทรัพยากรมากเกินความจําเปนในแตละ
ภารกิจ เชน น้ํามันมากเกินความจําเปน 

 
 

การจัดทํามาตรการปองกันความเส่ียงการทุจริต ประจําป 2564 
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเปนหนวยของรัฐท่ีรวม

ขับเคลื่อนการดําเนินการตามมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติชอบในหนวยงาน
ราชการและดําเนินการสรางจิตสํานึกแกพนักงานสวนตําบลและบุคลากรในสังกัดตอตานการทุจริตทุก           
รูปแบบอยางจริงจัง โดยมีกระบวนการดําเนินการท่ีสําคัญเปนแนวทางและขอเสนอแนะท่ีจะนําไปปรับปรุง
ปองกันความเสี่ยงการทุจริต ประจําป 2564 ดังนี้ 

   1 สงเสริมใหมีการรณรงคและสรางความตระหนักใหกับพนักงานสวนตําบล และ
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ใหมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ใหท่ัวถึงและครอบคลุมท้ังหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยผานกระบวนการฝกอบรม การประชุมประจําเดือนการ
ประกาศแนวทางการปฏิบตัิงาน การมอบนโยบายของผูบริหารและการเผยแพรประชาสมัพันธ 

   2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือเปนกลไกในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอน รวมท้ังการจัดสงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางเขารับ
การฝกอบรม เพ่ือใหการปฏิบัติงานถูกตอง มีประสิทธิภาพ โปรงใส และสอดคลองกับระเบียบ กฏเกณฑใหมๆ 

    



 

3 การจัดทําคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหาร
จัดการผลประโยชนทับซอน โดยผานกระบวนการวิเคราะหประเด็นความเสี่ยงท่ีจะนําไปสูการทุจริต ความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง มีการ
วิเคราะหปจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบตอประชาชน 
   4 การสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย ใหเกิดความรวมมือเปนผูเฝาระวัง การแจงเบาะแส และมีสื่อรณรงคสรางความรูความเขาใจในนโยบาย
ผูบริหารซ่ึงเนนการปลอดทุจริตเพ่ือใหเกิดพลังท่ีเขมแข็งในการชวยกันปองกันการทุจริต 
 

การจัดทํามาตรการปองกันความเส่ียงการทุจริต ประจําป 2564 
 

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
รูปแบบพฤติการณความเส่ียงการ

ทุจริต 

มาตรการปองกันความเส่ียงการ
ทุจริต 

1 ความเสี่ยงการทุจริตในความ
โปรงใสของการใชอํานาจและ
ตําแหนงหนาท่ี 

เจาหนาท่ีรวมกับผูรับจาง มีการลด 
ปริมาณงาน เพ่ือประหยัด 
งบประมาณในการกอสราง หรือมี 
การตรวจรับงานไมเปนไปตาม 
รูปแบบรายการ 
 

- กํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีให
เปนไปตามระเบียบกฎหมาย
กําหนด 
-ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให
ครบถวนกอนการอนุมัติ 

2 การจัดซ้ือจัดจางในการจัด
โครงการ/ กิจกรรม 

ผูดําเนินโครงการเลือกจัดซ้ือ/จัด
จางรานท่ีตนเองสนิทหรือเปนญาติ
หรือรานท่ีตนเองคุยไดงาย 

-ปรับเปลี่ยนรานคาในการจัดซ้ือ
วัสดุ 
-เขมงวดในการตรวจรับพัสดุหรือ
การจาง 

3 การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ของเจาหนาท่ี 

เจาหนาท่ีท่ีไมไดนําเงินท่ีลูกหนี้
กองทุนตางๆฝากมาชําระใหกับ
การเงิน แตกลับนําเงินไปใช
สวนตัว 

-ประชาสัมพันธใหลูกหนี้กองทุน
ตางๆ มาชําระเงินดวยตนเอง
และรับใบเสร็จทุกครั้ง 

4 การบริหารงานบคุคล มีการรับบุคคลท่ีเปนเครือญาติ
หรือบุคคลท่ีมีความสัมพันธใกลชิด
กับพนักงานเจาหนาท่ี 

-มีการประกาศรับสมัครและ
ดําเนินการคัดเลือกอยางโปรงใส
และตรวจสอบได 

5 การนําทรัพยสินของราชการ
มาใชในเรื่องสวนตัว 

การใชอุปกรณสํานักงานตางๆ 
รถยนต ไฟฟา คอมพิวเตอรฯลฯ 

-มีการทําทะเบียนควบคุมการใช
งานและการเบิกจายอยาง
เครงครัด                          

6 การใชรถยนตสวนกลาง การใชทรัพยากรมากเกินความ
จําเปนในแตละภารกิจ เชน น้ํามัน
มากเกินความจําเปน 

-มีการบันทึกการใชตางๆ 
-มีการรายงานทุกครั้ง 
-สรางจิตสํานึก คุณธรรม 
จริยธรรม 
-ใชงานตามความเปนจริง 

 
 
 



 
รายงานการติดตามประเมินตามมาตรการปองกันความเส่ียงการทุจริต ประจําป 2564 
( 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 
รูปแบบพฤติการณความเส่ียงการ

ทุจริต 

มาตรการปองกันความ
เส่ียงการทุจริต 

สถานะความเส่ียง 

เขียว เหลือง แดง 
1 เจาหนาท่ีรวมกับผูรับจาง มีการลด 

ปริมาณงาน เพ่ือประหยัด งบประมาณ
ในการกอสราง หรือมี การตรวจรับ
งานไมเปนไปตาม รูปแบบรายการ 
 

- กํากับดูแลการปฏิบัติ
หนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบ
กฎหมายกําหนด 
-ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ใหครบถวนกอนการอนุมัติ 

   

2 ผูดําเนินโครงการเลือกจัดซ้ือ/จัดจาง
รานท่ีตนเองสนิทหรือเปนญาติหรือ
รานท่ีตนเองคุยไดงาย 

-ปรับเปลี่ยนรานคาในการ
จัดซ้ือวัสดุ 
-เขมงวดในการตรวจรับพัสดุ
หรือการจาง 

   

3 เจาหนาท่ีท่ีไมไดนําเงินท่ีลูกหนี้กองทุน
ตางๆฝากมาชําระใหกับการเงิน แต
กลับนําเงินไปใชสวนตัว 

-ประชาสัมพันธใหลูกหนี้
กองทุนตางๆ มาชําระเงิน
ดวยตนเองและรับใบเสร็จ
ทุกครั้ง 

   

4 มีการรับบุคคลท่ีเปนเครือญาติหรือ
บุคคลท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับ
พนักงานเจาหนาท่ี 

-มีการประกาศรับสมัครและ
ดําเนินการคัดเลือกอยาง
โปรงใสและตรวจสอบได 

   

5 การใชอุปกรณสํานักงานตางๆ รถ 
ไฟฟา คอมพิวเตอรฯลฯ 

-มีการทําทะเบียนควบคุม
การใชงานและการเบิกจาย
อยางเครงครัด                          

   

6 การใชทรัพยากรมากเกินความจําเปน
ในแตละภารกิจ เชน น้ํามันมากเกิน
ความจําเปน 

-มีการบันทึกการใชตางๆ 
-มีการรายงานทุกครั้ง 
-สรางจิตสํานึก คุณธรรม 
จริยธรรม 
-ใชงานตามความเปนจริง 
 

   

 
 สถานะสีเขียว : ไมเกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง ยังไมตองทํากิจกรรมเพ่ิม 
 สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยูในขายความเสี่ยง แตแกไขไดทันทวงที ตามมาตรการ / 

นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมท่ีเตรียมไวแผนใชไดผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลงระดับความรุนแรง < 3 
 สถานะสีแดง : เกิดกรณีท่ีอยูในขายยังแกไขไมไดควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / 
 
 
 
 
 



 3.ขอเสนอแนะเพ่ือพิจารณา 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาใหองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ดําเนินการตาม
มาตรการปองกันความเสี่ยงการทุจริต ตอไป 

 

 

 

 (ลงชื่อ)   
              (นางพจณีย สุปฎิ) 
        นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
   

 

ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

      ลงชื่อ 
            (นายนิคม  ชางเกวียน) 
         รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน 
      ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร 

ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตําบล 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 
                ลงชื่อ  
                                         (นายสุวิชญ  หอยไธสง) 
                    นายกองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร 
 
 


	เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

