
 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนปลัด   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 
ที่    อย ๗๗๓๐๑/                                  วันที่   ๘   มีนำคม  25๖๕ 
เรื่อง    รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเพื่อกำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 
 

เรียน    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 

 1.เรื่องเดิม 

  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2559 ให้หน่วยงำนเข้ำร่วมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่ วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์กำรประเมินที่ต้องกำรให้หน่วยงำนของรัฐยกระดับกำรด ำเนินของหน่วยงำน 
โดยมีประเมินในด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน ให้มีกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำม
เสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบได้ กำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำ
ส ำคัญและพบบ่อย เพ่ือเป็นแนวทำงและยึดถือปฏิบัติได้ 

 2.ข้อเท็จจริง 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆดังนี้ 

  2.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและปลูกฝังให้บุคลำกรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท ำกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้มีกำรประกำศแสดงเจตจ ำนงสุจริต เสริมสร้ำงคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน
โดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ ได้ประกำศเจตจ ำนงว่ำจะเป็นแบบอย่ำงที่ดี ในกำรและควำม
โปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและควำม โปร่งใส่ ในกำรบริหำรงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ และให้ค ำมั่นที่จะน ำพำคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนส่วนต ำบล 
พนักงำนจ้ำง ลูกจ้ำงประจ ำ ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อทุกคน ให้ปฏิบัติรำชกำรด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ร่วมมือ และอ ำนวยควำมสะดวก                     
แก่ประชำชน 

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

  2.3 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่ วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริกำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ
ได้เข้ำใจเกี่ยวกับเกณฑ์กำรประเมินและกำรยกระดับกำรท ำงำน รวมทั้งเตรียมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
ประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ที่ เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมซักซ้อมท ำควำมเข้ำใจเรื่อง
ดังกล่ำว 
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   2.๓.1 กำรให้ควำมรู้ในรู้แบบต่ำงๆ ดังนี้ 
    -กำรจัดท ำคู่มือ ได้ท ำ คู่มือกำรพัฒนำส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำง
จริยธรรม กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคคลำกรและให้หลีกเลี่ยงกำร
กระท ำที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อน โยมีสำระส ำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน 
และสำระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่ำงกำรทุจริตในรูปแบบ
ต่ำงๆ 
    -กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge management) โดยกำรน ำคู่มือดังกล่ำว 
ถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ในที่ประชุมประจ ำเดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซด์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บำงเดื่อ 
   2.4.2 กำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดประโยชน์
ทับซ้อน จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมำก สูง ปำนกลำง 
ต่ ำ และสำมำรถสรุปข้อมูลกำรสิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๕(ไตรมำสแรก) ได้ดังนี้ 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

มีกำรทับซ้อนอย่ำงไร โอกำสเกดิ
กำรทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-4) 

มำตรกำรป้องกันควำม
เสี่ยงผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หัวหน้ำ/จนท.พัสดุเลือกซ้ือร้ำนที่
ตนเองสนิทหรือเป็นญำติหรือร้ำนที่
ตนเองคุยได้ง่ำย 

4 4 -ปรับเปลี่ยนร้ำนค้ำใน
กำรจัดซือ้วัสดุ 

-เข้มงวดในกำรตรวจรับ
พัสดุหรือกำรจ้ำง 

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 

กำรน ำทรัพย์สิน
ของรำชกำรมำใช้
ในเรื่องส่วนตัว 

เช่นกำรใช้อุปกรณ์ส ำนักงำนต่ำงๆ 
รถ ไฟฟ้ำ ฯลฯ 

4 4 -มีกำรท ำทะเบียน
ควบคุมกำรใช้งำนและ
กำรเบิกจ่ำยอย่ำง
เคร่งครัด                          
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ประเด็น
ผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

มีกำรทับซ้อนอย่ำงไร โอกำสเกดิ
กำรทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-5) 

มำตรกำรป้องกันควำม
เสี่ยงผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 

กำรปฏิบัติหน้ำที่
โดยมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ 

เจ้ำหน้ำที่ท่ีไม่ได้น ำเงินที่ลูกหนี้
กองทุนต่ำงๆฝำกมำช ำระให้กับ
กำรเงิน แต่กลับน ำเงินไปใช้ส่วนตัว 

4 4 -ประชำสัมพันธ์ให้ลูกหนี้
กองทุนต่ำงๆ มำช ำระ
เงินด้วยตนเองและรับ
ใบเสร็จทุกครั้ง 

กำรลงชื่อ เข้ำ-
ออก เวลำปฏิบัติ
หน้ำที่ 

กำรลงเวลำไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง 4 4 -มีสมดุขออนุญำตไป
พ้ืนที่อ่ืน 

กำรลงพ้ืนที่
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง(Case) 

-กำรใช้รถ 

-กำรใช้คน 

กำรใช้จัดสรรทรัพยำกรน ำไปใช้มำก
เกินควำมจ ำเป็นในแต่ละภำรกิจ เช่น
น ำมันมำกเกินควำมเกินควำมจ ำเป็น 

4 4 -มีกำรบันทึกกำรใช้ต่ำงๆ 

-มีกำรรำยงำนทุกครั้ง 

-สร้ำงจิตส ำนึก คุณธรรม 
จริยธรรม 

-ใช้งำนตำมควำมเป็น
จริง 

กำรจัดประชุม ดู
งำน สัมมนำ 
ต่ำงๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำรมีสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกับเจ้ำของกิจกำรหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถำนที่ 

2 1 -สถำนที่ มีควำม
เหมำะสมกับงบประมำณ 

-วิทยำกำรมีควำมรู้ควำม
เหมำะสมกับงำนหรือ
โครงกำรนั้นๆ 

กำรออก
ใบอนุญำตหรือ
กำรรับรองสิทธ์ 

หัวหน้ำหน่วยงำน เจ้ำหน้ำที่มีญำติ
หรือคนรู้จักที่มำยื่นขอใบรับรองหรือ
ใบอนุญำตนั้นๆ 

3 3 -ผู้ปฏิบัติต้องท ำตำม
กฎระเบียบโดยมีควำม
เป็นกลำง 
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  2.5 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปี 256๕ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วม
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุรจิตประพฤติชอบในหน่วยงำน
รำชกำรและด ำเนินกำรสร้ำงจิตส ำนึกพนักงำนส่วนต ำบลและบุคลำกรในสังกัดรังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบอย่ำง
จริงจังโดยมีกระบวนกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญเป็นแนวทำงและข้อเสนอแนะที่จะน ำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทรุจริต ประจ ำปี 256๕ ดังนี้ 

  2.5.1 ส่งเสริมให้มีกำรรณรงค์และสร้ำงควำมตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทรุจริตให้กับพนักงำนส่วนต ำบล และบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ ให้ทั่วถึง
และครอบคลุมทั้งหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยผ่ำนกระบวนกำรฝึกอบรม กำรประกำศแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
กำรมอบนโยบำยของผู้บริหำรและกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

  2.5.2 กำรวำงแนวทำงและมำตรกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือเป็นกลไกลในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งกำรจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเข้ำ
รับกำรฝึกอบรม เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนถูกต้อง มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์
ใหม่ๆ 

  2.5.3กำรจัดท ำคู่มือกำรพัฒนำส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม กำรบริหำร
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ประเด็นควำมเสี่ยงที่จะน ำไปสู่กำรทุจริต ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษำกำรทุจริตในรูปแบบต่ำงๆ ที่เกิดข้ึนจริง มีกำร
วิเครำะห์ปัจจัยกำรเกิดกำรทุจริต กำรเกิดผลกระทบต่อประชำชน 

  2.5.4 กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน โดยเฉพำะผู้ให้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ให้เกิดควำมร่วมมือเป็นผู้เฝ้ำระวัง กำรแจ้งเบำะแส และมีสื่อรณรงค์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำยผู้บริหำร 
ซึ่งเน้นกำรปล่อยทุรจิตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในกำรช่วยกันป้องกันกำรทุจริต 

 3.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 

  เพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วน         
ต ำบลบำงเดื่อ ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปีต่อๆไปขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย ยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ             
ทุกหน่วยงำนในองค์กรร่วมกันขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนภำยใต้กรอบธรรมำภิบำล และยกระดับค่ำดัชนีกำรรับรู้
กำรทุจริต(Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้น                
ต่อไป 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ                  
                                                     ลงชื่อ                 
                                                               (นางนิตา สัมภวคุปต์) 
                                                                        นิติกร 
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             ลงชื่อ                                                    ลงชื่อ          

                    (นายโชคภิวฒัน์  กุศลสร้าง)                      (นางสาวศิริพร  ศิรินรเศรษฐ์) 
          หัวหน้าส านักปลัด                          รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ    
     

........................................................................... ................................................................ 
ลงชื่อ                                ลงชื่อ   

                 (นายอนุชา  จนิดาวณิชย์)                                  (นายบ ารุง  โพธิ์ศิลา) 
          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


