
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักปลัด   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก โทร 0-4493-8820 
ท่ี    สป   360 /2565                              วันที่  22   เมษายน   2565 
เร่ือง  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรเพื่อจัดกำรควำมเส่ียงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก   
        ประจ ำปี พ.ศ.2565 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

 ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักง่ำน 
ป.ป.ช.) ลงวันท่ี 28 กันยำยน 2563 เรื่อง ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้
พัฒนำเครื่องมือประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนัก
ให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งและมีคุณธรรมโดยใช้ช่ือว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” โดยได้
ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 แล้ว นั้น 

 กำรนี้ ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก จึงได้ด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียง
ของกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และขอรำยงำนกำร
ประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มำ
เพื่อให้ทรำบรำยละเอียดปรำกฏตำมกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ท่ีแนบมำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 
            
                                    (ลงช่ือ)                   

           (นำงกนกลักษณ์  แดดขุนทด) 
                            หัวหน้ำส ำนักปลัด 

 

ควำมเห็นของรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก.................................................................................... 

 

         (ลงช่ือ)......................................................... 
(นำงสำววนิดำ  ถีสูงเนิน) 

รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

ควำมเห็นของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก.........................................................................................            

            (ลงช่ือ)     
 (นำยส ำรำญ  พินิจ)  

 ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 
 

ควำมเห็นของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก.......................................................................................            

 
(ลงช่ือ)………………………………………… 

(นำยสุทิน  โสงขุนทด) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

การจัดการความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ขัดกัน 
 

กำรจัดกำรควำมเส่ียงกำรทุจริต และมำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงกำรทุจริตผลประโยชน์ขัดกัน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนขุนทดได้เลือกเหตุกำรณ์ท่ีมีควำมเส่ียงสูงสุดจำกกำรประเมินกำรควบคุมควำม 
เส่ียง Risk Control Matrix Assessment ในตำรำงท่ี 4 ท่ีอยู่ในช่องควำมเส่ียง อยู่ในระดับสูง และระดับปำน 
กลำง มำท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงกำรทุจริต เพื่อด ำเนินกำรจัดกำรควำมเส่ียงกำรทุจริต ตำมล ำดับควำม 
รุนแรง (กรณีท่ีหน่วยงำนท ำกำรประเมินกำรควบคุมควำมเส่ียง ในตำรำงท่ี 4 ไม่พบว่ำควำมเส่ียงอยู่ใน 
ระดับสูง และระดับปำนกลำงเลย แต่พบว่ำควำมเส่ียงกำรทุจริตอยู่ในระดับตํ่ำ ให้ท ำกำรจัดท ำแผนบริหำร 
ควำมเส่ียงเป็นในเชิงเฝ้ำระวัง หรือให้หน่วยงำนพิจำรณำท ำกำรเลือกภำรกิจงำน หรือกระบวนงำนหรือกำร 
ด ำเนินงำนท่ียำกก่อให้เกิดหรือมีโอกำสเกิดควำมเส่ียงกำรทุจริต น ำมำประเมินควำม เส่ียงกำรทุจริต (เพิ่มเติม) 
จึงสำมำรถสรุป เพื่อก ำหนดมำตรกำรป้องกันควำมเส่ียงกำรทุจริตผลประโยชน์ขัดกัน เพื่อด ำเนินกำรจัดกำร 
ควำมเส่ียงกำรทุจริตตำมรูปแบบ พฤติกรรมควำมเส่ียงกำรทุจริตและก่อให้เกิด ผลประโยชน์ขัดกัน ใน
กระบวนกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีเป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำร ปฏิบัติงำน เพื่อลด 
มูลเหตุของโอกำสท่ีจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ ขัดกันหรื อควำม 
ขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น ส ำคัญอันเกี่ยวเนื่อง เช่ือมโยงอย่ำงใกล้ชิด 
กับกำรทุจริต กล่ำวคือ ยิ่งมีสถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมมำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือน ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น กำรประเมินควำม 
เส่ียงท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีโดยมิชอบ ในกำรปฏิบัติรำชกำรและ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำรวิเครำะห์เพื่อให้ทรำบถึงปัจจัยเส่ียงท่ีอำจเป็นเหตุ ท ำให้  

1. กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ี “เป็นไปในลักษณะท่ีขำดหรือมีควำม 
รับผิดชอบ ไม่เพียงพอ”  

2. กำรปฏิบัติหน้ำท่ีไปในทำงท่ีท ำให้ประชำชนขำดควำมเช่ือถือ ศรัทธำ ในควำมมีคุณธรรม ควำมมี
จริยธรรม  

3. กำรปฏิบัติหน้ำท่ีโดยกำรคำดกำรณ์ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำร 
ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก โดยคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงได้ 
ด ำเนินกำรประเมิน ควำมเส่ียง เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในกำรปฏิบัติ รำชกำรโดยใช้รูปแบบพฤติกำรณ์ควำมเส่ียงกำรทุจริตเป็นข้อมูลในกำร 
ประเมินควำมเส่ียงท่ี เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดย มีกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนท่ีใช้ในกำรประเมินควำมเส่ียงกำร 
ปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ขัดกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการด าเนนิการเพื่อจัดการความเสีย่งการทุจรติ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม กำรจัดท ำร่ำงขอบเขตงำน (TOR) 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

กำรด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุครุภัณฑ์
ท่ีไม่มีระบุไว้ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์  

เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น เจ้ำหน้ำท่ีหรือคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตงำน จัดท ำร่ำง
ขอบเขตงำนไม่มีควำมรัดกุม 

ระดับความเสี่ยง ปำนกลำง 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

 เฝ้ำระวัง และติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 

 เริ่มด ำเนินกำรไปแล้วบ้ำง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องปรับปรุงมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 

 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)....................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน จัดประชุมหั วหน้ ำส ำนั ก  กอง เน้ นย้ ำกำรด ำเนิ นกำรตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ โดยให้ ศึกษำตัวอย่ำงร่ำง
ขอบเขตงำนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ เปรียบเทียบกันและด ำเนินกำร
ตรวจสอบมำตรฐำนครุภัณฑ์ตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ของส ำนัก
งบประมำณ 

ตัวชี้วัด กำรร้องเรียน/กำรอุทธรณ์เกี่ยวกับข้ันตอน กระบวนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง/กำรอุทธรณ์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนในรอบปี 

ผู้รายงาน นำงกนกลักษณ์ แดดขุนทด 

สังกัด ส ำนักปลัด 

วันเดือนปีที่รายงาน 1  เมษำยน 2565 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม กำรขออนุญำตก่อสร้ำง 

ประเดน็/ขัน้ตอน/กระบวนการด าเนนิงาน ข้ันตอนกำรขออนุญำตก่อสร้ำง 

เหตกุารณค์วามเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ เจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรเสนอเอกสำรกำรขออนุญำตก่อสร้ำง 
เสนอหรือรับเงิน, ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นเพื่อตอบแทนกำรเสนอ
เอกสำรหรือตรวจสอบเอกสำร 

ระดบัความเสี่ยง ต่ ำ 

สถานการณ์ด าเนนิการจดัการความเสี่ยง  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

 เฝ้ำระวัง และติดตำมอย่ำงต่อเน่ือง 

 เร่ิมด ำเนินกำรไปแล้วบ้ำง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องปรับปรุงมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตให้เหมำะสมยิ่งข้ึน 

 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)....................................................... 

รายละเอียดขอ้มูลการด าเนินงาน เน้นย้ ำกำรด ำเนินกำรตำมคู่มือประชำชนอย่ำงเคร่งครัด  

ตัวชี้วัด จ ำนวนเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ี 

ผลการด าเนนิงาน ยังไม่มีเรื่องรอ้งเรียนในรอบปี 

ผู้รายงาน นำงกนกลักษณ์ แดดขุนทด 

สังกดั ส ำนักปลัด 

วันเดอืนปีที่รายงาน 1  เมษำยน 2565 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม กำรใช้รถยนต์ส่วนกลำง 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

กำรขออนุญำตใช้รถยนต์ส่วนกลำง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น กำรน ำรถยนต์ของทำงรำชกำรไปใช้ในภำรกิจส่วนตัวท่ีไม่เกี่ยวกับ
งำนของทำงรำชกำร 

ระดับความเสี่ยง ปำนกลำง 

สถานการณ์ด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

 เฝ้ำระวัง และติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 

 เริ่มด ำเนินกำรไปแล้วบ้ำง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องปรับปรุงมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตให้เหมำะสมยิ่งขึ้น 

 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)....................................................... 

รายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน ประชุมหัวหน้ำ ส ำนัก  กอง เน้นย้ ำกำรปฏิบั ติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรใช้และกำรรักษำรถยนต์ฯ โดยให้ขอ
อนุญำตใช้รถตำมใบขออนุญำตใช้รถส่วนกลำง/รถรับรอง(แบบ 3) 
และ ลงบันทึกในแบบบันทึกกำรใช้รถ (แบบ4) ทุกครั้งท่ีมีกำรใช้รถ 

ตัวชี้วัด เลขไมล์รถ เปรียบเทียบกับแบบกำรใช้รถ (แบบ 3 , 4) 

ผลการด าเนินงาน แบบขออนุญำตใช้รถและแบบบันทึกกำรใช้รถ ไม่สอดคล้องกัน 

ผู้รายงาน นำงกนกลักษณ์ แดดขุนทด 

สังกัด ส ำนักปลัด  

วันเดือนปีที่รายงาน 1  เมษำยน 2565 

 


