
 
  

บันทึกขอความ 
สวนราชการ             สาํนักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหวยโรง                          

ท่ี   พบ 73001/- วันท่ี    5   เมษายน   2564 

เรื่อง   ขออนุมัติดําเนินการประเมินความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ 

          ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยโรง 
  
 1.เรื่องเดิม 
 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดประกาศผลคะแนน 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําป พ.ศ.2563 เม่ือวันท่ี 
28 กันยายน 2563 เทศบาลตําบลอุดมธรรม "ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ โปรงใส (ITA)  ของ
องคการบริหารสวนตําบล มีคะแนนรวม 58.68 อยูในระดับ D  คือ ไมผานการประเมิน 
 2.ขอเท็จจริง 
 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ไดจัดทําคูมือสําหรับการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําป พ.ศ.2564 ในตัวชี้วัดท่ี 
10 การปองกันการทุจริต ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.1 การประเมินความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริต จํานวน 2 ขอ  
มีองคประกอบดานขอมูลท่ีตองดําเนินการ ดังนี้ 
 ขอ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป 
            - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต
หรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน 
  - มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอยาง เชน เหตุการณความเสี่ยงและระดับ
ของความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง เปนตน 
  - เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2564 
 ขอ O37 การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
  - แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีอาจกอใหเกิดการ
ทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน 
  - เปนกิจกรรมหรือการดําเนินการท่ีสอดคลองกับมาตรการหรือการดําเนินการเพ่ือบริหาร
จัดการ ความเสี่ยงตามขอ O36 
  - เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2564 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน (Integrity and  
Transparency Assessment) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 และสอดคลองกับคูมือสําหรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําป พ.ศ.2564ตัวชี้วัดท่ี 10 การ
ปองกันการทุจริต ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.1 การประเมินความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริต ขอ O36 และขอ O37 
จึงมีความจําเปนตองจัดทําการประเมินความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริต สําหรับการเปดเผยขอมูลตอไป 
 



 
 
 ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 
                     เพ่ือประโยชนในการประเมินความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริต จึงขออนุมัติดําเนินการประเมิน
ความเสี่ยงข้ึน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
      (นางสาวจําเนียน  นิลสวัสดิ์) 
       รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยโรง 
                                                      รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด 

 
 

 เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยโรง 
- ไดพิจารณาแลวเห็นวา  

( / ) สมควร ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(   ) ไมสมควร เพราะ................................................................................................................................ 

 
 
 

(นายวาฑิต  พานิช) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยโรง 

 
 

ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยโรง 
          ( / )  อนุมัติ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
       (   )  ไมอนุมัติ  เนื่องจาก ……………………………………….……………………………………………………..…………… 

 
 

(นายเม้ียน  ดวงเนตร) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยโรง 

 
 
 
 
 
 
 



การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจําป พ.ศ.2564 
องคการบริหารสวนตําบลหวยโรง อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุร ี

******************************* 
 

  เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบซ่ึงปญหามาจากสาเหตุ
ตางๆการปองกันการทุจริตคือการแกไขปญหาการทุจริตท่ียั่งยืนซ่ึงเปนหนาท่ีความรับผิดชอบพนักงาน และผูบริหาร
ทุกคนและเปนเจตจํานงของทุกองคกรท่ีรวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล 
  การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใชในองคการบริหารสวนตําบลหวยโรงโดยใชแนวทาง
ปฏิบัติตามคูมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจัดทําโดยองคการบริหารสวนตําบลหวยโรงจะชวยเปนหลักประกันใน
ระดับหนึ่งไดวาการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยโรงจะไมมีการทุจริตหรือในกรณีท่ีพบการ
ทุจริตท่ีไมคาดคิดโอกาสท่ีจะประสบปญหานอยกวาองคกรอ่ืนหรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความ
เสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช 
 

ปญหาอุปสรรค 
  องคการบริหารสวนตําบลหวยโรง ไดดําเนินการปองกันการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ี   
ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของ
หนวยงานผานกิจกรรมตางๆ อีกท้ังบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหนาท่ี เพราะเจาหนาท่ีไมมีความรู ความ
เขาใจในเรื่องการปองกันในการปฏิบัติหนาท่ี 
 

ขอเสนอแนะและแนวทางการแกปญหา 
  1. การสรางจิตสํานึกและปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไมกระทําการทุจริตประพฤติ
มิชอบไดมีการประกาศแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสรางคุณธรรม และความโปรงใสในการบริหารงาน โดยนายก
องคการบริหารสวนตําบลหวยโรง ไดประกาศเจตจํานงวา จะเปนแบบอยางท่ีดี มีความโปรงใส ปราศจากการ
ทุจริต เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใส ในการบริหารงานขององคการบริหารสวน       
ตําบลหวยโรง และใหคําม่ันท่ีจะนําพาคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล 
พนักงานครู ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหวยโรง ทุกคนใหปฏิบัติ
ราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ยุติธรรม ควบคูกับการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและรวมมือ อํานวย
ความสะดวกแกประชาชน 

2. กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ การเงินและบัญชี โดยท่ีท่ีใน
ปจจุบัน กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวกับการเบิกจายเงิน การจัดซ้ือจัดจาง มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทําใหบุคลากรผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาว ซ่ึงอาจทําใหเกิด
ขอผิดพลาดในการปองการปฏิบัติงานได จึงไดจัดสงเจาหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง การเงินและบัญชี 
พนักงานทุกสวนราชการ เขารับการอบรมเพ่ือลดขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสท่ีมีความเสี่ยง
ในเรื่องผลประโยชนทับซอนได 

3. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA )  เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหวยโรง ได
เขาใจเก่ียวกับเกณฑการประเมินและการ 

ยกระดับการทํางาน รวมท้ังเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินใหสอดคลองกับ
หลักเกณฑ จึงไดจัดสงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเขารวมประชุมซักซอมทําความเขาใจเรื่องดังกลาว 
         4. การวิเคราะห... 
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4. การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ี ท่ีอาจกอใหเกิดการ
ทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน 
  4.1 การใหความรูในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
  -การจัดทําคูมือ ไดทําคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปองกัน
การดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ี ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน เพ่ือสรางความเขาใจแกบุคลากรและใหหลีกเลี่ยงการกระทําท่ี
เขาขายผลประโยชนทับซอน โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับแนวคิด/ความหมาย และสาระเก่ียวกับประเภทหรือ
รูปแบบท่ีเขาขายและกรณีตัวอยางการทุจริตในรูปแบบตางๆ 
  -การจัดการความรู (Knowledge management) โดยการนําเครื่องมือดังกลาว ถายทอด
ผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประชุมประจําเดือน และเผยแพรในเว็บไซดขององคการบริหารสวน
ตําบลหวยโรง 
  4.2 การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ี ท่ีอาจกอใหเกิด
การทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน จากการ
วิเคราะหความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 7 ระดับ คือ  ไมมี  ต่ํามาก  ตํ่า  กลาง  สูง        
สูงมาก  สูงสุด  และสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการวิเคราะห
ความเสี่ยงเก่ียวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ี ท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยโรง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไดดังนี้ 
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แบบฟอรมรายงาน/แผนการประเมินความเส่ียงการทุจรติประจาํป พ.ศ.2564 

การประเมินความเส่ียงทุจริตของ องคการบริหารสวนตําบลหวยโรง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ที่ โครงการ/

กิจกรรม 
ประเด็น
ขั้นตอน/

กระบวนการ
ดําเนินงาน 

เหตุการณ
ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ปจจัยเสี่ยงที่อาจ
มีผลกระทบ/

กระตุนใหเกิดการ
ทุจริต 

การควบคุม/
ระเบียบที่
เก่ียวของ 

ประเมินระดับของความเสี่ยง มาตรการ
ปองกันเพ่ือไม
เกิดการทุจริต 

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ ไมมี ตํ่า

มาก 
ตํ่า กลาง สูง สูงมาก สูง

สุด 

1 กระบวนการ
ใชจาย
งบประมาณ
ในการจัดซ้ือ
จัดจาง
(โครงการ
กอสราง) 

1.กระบวนการ
คัดเลือก
คณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจาง 

-การแตงต้ัง
คณะกรรมการ
กําหนดราคา
กลาง
กําหนดราคา
กลางสูงหรือ
ตํ่าเกินไป 
 

1.การคัดเลือก
คณะกรรมการขาด
ความโปรงใสโดย
ไมคํานึงความรู
ความสามารถ/
ประสบการณ/
ความพรอม/ความ
เปนกลาง/อิสระ
ของคณะกรรมการ 
และกาํหนด
แบบฟอรมรับรอง
ตนเองของ
คณะกรรมการ 

กฏหมาย
ระเบียบที่
เกี่ยวของ
หนังสือส่ัง
การตางๆ
พระราชบัญ
ญัติจัดซ้ือจัด
จางและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ..
2560 

       1.จัดทํา
กระบวนการ
คัดเลือก
คณะกรรมการ
ใหมีความ
โปรงใสโดย
คํานึงความรู
ความสามารถ/
ประสบการณ/
ความพรอม/
ความเปนกลาง/
อิสระของ
คณะกรรมการ 
และกําหนด
แบบฟอรม
รับรองตนเอง
ของ
คณะกรรมการ 

จํานวน
โครงการที่
ไมเปนไป
ตามแบบ
รูปรายการ
เปนศูนย 

  2.การสํารวจ
พื้นที่ของชาง
กอนดําเนนิงาน 

1.การ
ดําเนินงานใน
พื้นที่จริง
อาจจะไม
สามารถ
ดําเนินงานได
ตามแบบรูป
รายการ 

1.การไมสํารวจ
พื้นที่จริงกอนการ
ดําเนินงาน และไม
รายงานปญหาท่ี
อาจจะเกิดขึ้นกอน
การดําเนินงาน 

กฏหมาย
ระเบียบที่
เกี่ยวของ
หนังสือส่ัง
การตางๆ
พระราชบัญ
ญัติจัดซ้ือจัด
จางและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ..
2560 

     
 
 
 

  1.จัดทําคูมือ
และแผนการ
ปฏิบัติงานโดย
ใหแทรก
เหตุการณที่
อาจเกิดการ
ทุจริตและแนว
ทางแกไข 
2.การสํารวจ
พื้นที่จริงให
ถูกตองวาจะ
ดําเนินการได
ตามแบบ 

จํานวน
โครงการที่
ไมสามารถ
ดําเนินงาน
ไดตาม
แบบรูป
รายการ
เปนศูนย 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบประเมินความเส่ียง  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหวยโรง 
 
      ลงช่ือ                
 
        นางศิริกัญญา  กลัดเข็มเพชร 
                    ผูอํานวยการกองคลัง 


