บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก โทร 0-4493-8820
ที่ สป 360 /2565
วันที่ 22 เมษายน 2565
เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
ประจำปี พ.ศ.2565
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
ตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักง่ำน
ป.ป.ช.) ลงวันที่ 28 กันยำยน 2563 เรื่อง ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนิ นงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้
พัฒนำเครื่องมือประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนัก
ให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรดำเนินกำรอย่ำงโปร่งและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” โดยได้
ดำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 แล้ว นั้น
กำรนี้ สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก จึงได้ดำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยง
ของกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และขอรำยงำนกำร
ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ ำนนอก ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มำ
เพื่อให้ทรำบรำยละเอียดปรำกฏตำมกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ที่แนบมำพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)
(นำงกนกลักษณ์ แดดขุนทด)
หัวหน้ำสำนักปลัด
ควำมเห็นของรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก....................................................................................

(ลงชื่อ).........................................................
(นำงสำววนิดำ ถีสูงเนิน)
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ควำมเห็นของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก.........................................................................................
(ลงชื่อ)
(นำยสำรำญ พินิจ)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก
ควำมเห็นของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก.......................................................................................

(ลงชื่อ)…………………………………………
(นำยสุทิน โสงขุนทด)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก

การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การจัดการความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ขัดกัน
กำรจั ด กำรควำมเสี่ ย งกำรทุ จ ริต และมำตรกำรป้ อ งกั น ควำมเสี่ ย งกำรทุ จ ริต ผลประโยชน์ ขั ด กั น
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนขุนทดได้เลือกเหตุกำรณ์ที่มีควำมเสี่ยงสูงสุดจำกกำรประเมินกำรควบคุมควำม
เสี่ยง Risk Control Matrix Assessment ในตำรำงที่ 4 ที่อยู่ในช่องควำมเสี่ยง อยู่ในระดับสูง และระดับปำน
กลำง มำทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต เพื่อด ำเนิ นกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงกำรทุ จริต ตำมลำดับ ควำม
รุน แรง (กรณี ที่ ห น่ ว ยงำนท ำกำรประเมิ น กำรควบคุ มควำมเสี่ ย ง ในตำรำงที่ 4 ไม่ พ บว่ ำควำมเสี่ย งอยู่ ใน
ระดับสูง และระดับปำนกลำงเลย แต่พบว่ำควำมเสี่ยงกำรทุจริตอยู่ในระดับํำ
ต่ ให้ทำกำรจัดทำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงเป็นในเชิงเฝ้ำระวัง หรือให้หน่วยงำนพิจำรณำทำกำรเลือกภำรกิจงำน หรือกระบวนงำนหรือกำร
ดำเนินงำนที่ยำกก่อให้เกิดหรือมีโอกำสเกิดควำมเสี่ยงกำรทุจริต นำมำประเมินควำม เสี่ยงกำรทุจริต (เพิ่มเติม)
จึงสำมำรถสรุป เพื่อกำหนดมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงกำรทุจริตผลประโยชน์ขัดกัน เพื่อดำเนินกำรจัดกำร
ควำมเสี่ ยงกำรทุ จ ริ ต ตำมรูป แบบ พฤติ ก รรมควำมเสี่ ย งกำรทุ จ ริ ต และก่ อ ให้ เกิ ด ผลประโยชน์ ขั ด กั น ใน
กระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำร ปฏิบัติงำน เพื่อลด
มูลเหตุของโอกำสที่จะทำให้ เกิดควำมเสียหำยจำกกำรปฏิ บัติง ำนที่ อำจเกิด ผลประโยชน์ ขัดกัน หรื อควำม
ขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น สำคัญอันเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิด
กั บ กำรทุ จ ริ ต กล่ ำวคื อ ยิ่ ง มี ส ถำนกำรณ์ ห รื อ สภำวกำรณ์ ข องกำรขั ด กั น ของผลประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมมำกเท่ำใด ก็ยิ่งมีโอกำสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น กำรประเมินควำม
เสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ ในกำรปฏิบัติรำชกำรและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำรวิเครำะห์เพื่อให้ทรำบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อำจเป็นเหตุ ทำให้
1. กำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรตำมอ ำนำจหน้ ำ ที่ ข องเจ้ ำ หน้ ำ ที่ “เป็ น ไปในลั ก ษณะที่ ข ำดหรื อ มี ค วำม
รับผิดชอบ ไม่เพียงพอ”
2. กำรปฏิบัติหน้ำที่ไปในทำงที่ทำให้ประชำชนขำดควำมเชื่อถือ ศรัทธำ ในควำมมีคุณธรรม ควำมมี
จริยธรรม
3. กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรคำดกำรณ์คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และกำร
ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล องค์กำรบริหำรส่วนตำบลด่ำนนอก โดยคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้
ดำเนินกำรประเมิน ควำมเสี่ยง เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในกำรปฏิบัติ รำชกำรโดยใช้รูปแบบพฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรทุจริตเป็นข้อมูลในกำร
ประเมินควำมเสี่ยงที่ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน ที่อำจเกิดผลประโยชน์ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ ส่ว นรวม โดย มี ก ำรก ำหนดเกณฑ์ กำรประเมิ น มำตรฐำนที่ ใช้ ในกำรประเมิ น ควำมเสี่ ยงกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ขัดกัน

ผลการดาเนินการเพื่อจัดการความเสีย่ งการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

กำรจัดทำร่ำงขอบเขตงำน (TOR)

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ดาเนินงาน

กำรดำเนินกำรจัดทำร่ำงขอบเขตงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุครุภัณฑ์
ที่ไม่มีระบุไว้ในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

เจ้ำหน้ำที่หรือคณะกรรมกำรจัดทำร่ำงขอบเขตงำน จัดทำร่ำง
ขอบเขตงำนไม่มีควำมรัดกุม

ระดับความเสี่ยง

ปำนกลำง

สถานการณ์ดาเนินการจัดการความ
เสี่ยง

 ยังไม่ได้ดำเนินกำร
 เฝ้ำระวัง และติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง
 เริ่มดำเนินกำรไปแล้วบ้ำง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องปรับปรุงมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตให้เหมำะสมยิ่งขึ้น
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................

รายละเอียดข้อมูลการดาเนินงาน

จั ด ประชุ ม หั ว หน้ ำ ส ำนั ก กอง เน้ น ย้ ำกำรด ำเนิ น กำรตำม
พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งฯ โดยให้ ศึ ก ษำตั ว อย่ ำ งร่ ำ ง
ขอบเขตงำนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ เปรียบเทียบกันและดำเนินกำร
ตรวจสอบมำตรฐำนครุภัณฑ์ตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมำณ

ตัวชี้วัด

กำรร้องเรียน/กำรอุทธรณ์เกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง/กำรอุทธรณ์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง

ผลการดาเนินงาน

ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนในรอบปี

ผู้รายงาน

นำงกนกลักษณ์ แดดขุนทด

สังกัด

สำนักปลัด

วันเดือนปีที่รายงาน

1 เมษำยน 2565

-3ชื่อโครงการ / กิจกรรม

กำรขออนุญำตก่อสร้ำง

ประเด็น/ขัน้ ตอน/กระบวนการดาเนินงาน ขั้นตอนกำรขออนุญำตก่อสร้ำง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรเสนอเอกสำรกำรขออนุญำตก่อสร้ำง
เสนอหรือรับเงิน, ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นเพื่อตอบแทนกำรเสนอ
เอกสำรหรือตรวจสอบเอกสำร

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ

สถานการณ์ดาเนินการจัดการความเสี่ยง

 ยังไม่ได้ดำเนินกำร
 เฝ้ำระวัง และติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง
 เริ่มดำเนินกำรไปแล้วบ้ำง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องปรับปรุงมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตให้เหมำะสมยิ่งขึ้น
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................

รายละเอียดข้อมูลการดาเนินงาน

เน้นย้ำกำรดำเนินกำรตำมคู่มือประชำชนอย่ำงเคร่งครัด

ตัวชี้วัด

จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่

ผลการดาเนินงาน

ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนในรอบปี

ผู้รายงาน

นำงกนกลักษณ์ แดดขุนทด

สังกัด

สำนักปลัด

วันเดือนปีที่รายงาน

1 เมษำยน 2565

-4ชื่อโครงการ / กิจกรรม

กำรใช้รถยนต์ส่วนกลำง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ
ดาเนินงาน

กำรขออนุญำตใช้รถยนต์ส่วนกลำง

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

กำรนำรถยนต์ของทำงรำชกำรไปใช้ในภำรกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับ
งำนของทำงรำชกำร

ระดับความเสี่ยง

ปำนกลำง

สถานการณ์ดาเนินการจัดการความ
เสี่ยง

 ยังไม่ได้ดำเนินกำร
 เฝ้ำระวัง และติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง
 เริ่มดำเนินกำรไปแล้วบ้ำง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องปรับปรุงมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตให้เหมำะสมยิ่งขึ้น
 เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................

รายละเอียดข้อมูลการดาเนินงาน

ประชุ ม หั ว หน้ ำ ส ำนั ก กอง เน้ น ย้ ำกำรปฏิ บั ติ ต ำมระเบี ย บ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรใช้และกำรรักษำรถยนต์ฯ โดยให้ขอ
อนุญำตใช้รถตำมใบขออนุญำตใช้รถส่วนกลำง/รถรับรอง(แบบ 3)
และ ลงบันทึกในแบบบันทึกกำรใช้รถ (แบบ4) ทุกครั้งที่มีกำรใช้รถ

ตัวชี้วัด

เลขไมล์รถ เปรียบเทียบกับแบบกำรใช้รถ (แบบ 3 , 4)

ผลการดาเนินงาน

แบบขออนุญำตใช้รถและแบบบันทึกกำรใช้รถ ไม่สอดคล้องกัน

ผู้รายงาน

นำงกนกลักษณ์ แดดขุนทด

สังกัด

สำนักปลัด

วันเดือนปีที่รายงาน

1 เมษำยน 2565

