
 

บนัทกึขอ้ความ 

สว่นราชการ ..เทศบาลต าบลหนองแค ส านกัปลดัเทศบาล (งานนิติการ) 

ท่ี                                         วนัท่ี         ๒  มกราคม ..๒๕๖๕ 

เรื่อง  การประเมินความเส่ียงการทจุริตของ เทศบาลต าบลหนองแค ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

เรียน ปลดัเทศบาล /นายกเทศมนตรี 

๑.เรื่องเดมิ 

ตามท่ี ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต(ิส านกังานป.ป.ช.)ไดมี้

การประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครฐั (Integrity 

andTransparency AssessmentITA) ตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นตน้มา โดยใชแ้นวทางและ

เครื่องมือการประเมินตามท่ีส านกังานป.ป.ช.ก าหนด ซึ่งในการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ

ด าเนินงานของหนว่ยงานภาครฐั ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หนว่ยงานตอ้งมีการประเมินความเส่ียง

ทจุรติ เชน่ความเส่ียงตอ่การเกิดผลประโยชนท์บัซอ้นและด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะตอ่ไป 

๒.ขอ้เท็จจรงิ 

เทศบาลต าบลหนองแคไดด้  าเนินการวิเคราะห ์และ ประเมินความเส่ียงการทจุริตและมีมาตรการ

ในการปอ้งกนัการทจุริต ผา่นกิจกรรมตา่งๆดงันี ้

๒.๑ การสรา้งจิตส านกึและปลกูฝังใหบ้คุลากรมีคณุธรรมจรยิธรรมไมก่ระท าการทจุริตและ

ประพฤตมิิชอบ ไดมี้การประกาศเจตจ านงตอ่ตา้นการทจุรติของผูบ้รหิารเทศบาลต าบลหนองแค เสรมิสรา้ง

คณุธรรม และความโปรง่ใสในการบรหิารงานโดยนายกเทศมนตรีต  าบลหนองแค ไดป้ระกาศเจตจ านงวา่

จะเป็นแบบอย่างท่ีดีในการและความโปรง่ใส ปราศจากการทจุรติ เพ่ือเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและ

ความโปรง่ใสในการบริหารงานของเทศบาลต าบลหนองแค และใหค้  ามั่นท่ีจะน าพาคณะผูบ้รหิาร สมาชิก

สภาเทศบาลพนกังานเทศบาล ลกูจา้งประจ า พนกังานจา้ง และบคุลากรในสงักดัเทศบาลต าบลหนองแค

ทกุคน ใหป้ฏิบตัริาชการดว้ยความซ่ือสตัยส์จุรติ ยตุธิรรม ควบคูก่บัการบรหิารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและ

รว่มมือและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 



๒.๒การใหค้วามรูใ้นดา้น กฎระเบียบและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจา้ง การเงินและบญัชี 

โดยท่ีในปัจจบุนักฎระเบียบและขอ้บงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเบกิจา่ยเงิน การจดัซือ้จดัจ้าง มีการ

ปรบัปรุงเปล่ียนแปลงตามนโยบาย ท าใหบ้คุลากรผูป้ฏิบตังิานขาดความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องดงักล่าว ซึ่ง

อาจท าใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบตังิานได ้จงึไดจ้ดัสง่เจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจา้ง การเงินและ

บญัชี เขา้รบัการอบรมเพื่อลดขอ้ผิดพลาดจากการปฏิบตัิงาน และลดโอกาสท่ีมีความแยง้ในเรื่อง

ผลประโยชนท์บัซอ้นได ้

๒.๓ การประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครฐั(Integrity 

and Transparency Assessment:ITA) เพ่ือใหบ้คุลากรในสงักดัเทศบาลต าบลหนองแค ไดเ้ขา้ใจเก่ียวกบั

เกณฑก์ารประเมินและการยกระดบัการท างาน รวมทัง้เตรียมเอกสารหลกัฐานประกอบการประเมินให้

สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์ซึ่งผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลหนองแค ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ไดค้ะแนน  ๔๕.๘๔ คะแนน ระดบั F จงึจ าเป็นตอ้งมีการยกระดบั ผลการประเมินใหดี้ขึน้ในปี ๒๕๖๕ 

๒.๔ การประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการทจุรติ 

 ๒.๔.๑ การใหค้วามรูใ้นแบบตา่งๆ ดงันี ้

- การจดัท าและประกาศใช ้มาตรฐานทางจรยิธรรม เพื่อสรา้งความเขา้ใจแก่บุคคลากร ใหห้ลีกเส่ียงการ

กระท าท่ีเขา้ข่ายการทจุริตตา่ง ๆ เชน่ การกระท าท่ีอาจเขา้ขา่ยผลประโยชนท์บัซอ้น 

-การจดัการความรู ้(knowledge management ) มีการถ่ายทอดมาตรฐานทางจรยิธรรม ผา่น

กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ผา่นทางการประชมุประจ าเดือน และเผยแพรใ่นเวปไซต ์ของเทศบาลต าบล

หนองแค 

๒.๔.๑ การประเมินความเส่ียงการทจุริต ของเทศบาลต าบลหนองแค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ โดยจ าแนกไดด้งันี ้ 

 

 



 

 

 

การประเมินความเส่ียงการทจุรติ ของ เทศบาลต าบลหนองแค ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็นขัน้ตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตกุารณค์วามเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึน้ 

ปัจจยัเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุน้ให้
เกิดการทจุรติ 

การควบคมุ/
ระเบียบที่
เก่ียวขอ้ง 

การประเมินระดบัความเสี่ยง 

 

มาตรการป้องกนั
เพ่ือไมใ่หเ้กิดการ
ทจุรติ 

ตวัชีว้ดัผลส าเรจ็ 

ไมมี่ ต ่า
มาก 

ต ่า กลาง สงู  สงูมาก สงูสดุ 

1  การยกัยอกเงิน
คา่ธรรมเนียม คา่เชา่
แผงตลาดรายวนั 

มีเจา้หนา้ท่ี
ด  าเนินการ
เพียงคนเดียว 

1 การขาดการ
ควบคมุก ากบั 

2 ขาดการ
แบง่แยกหนา้ท่ี
ระหวา่งการรบั
เงินและ
รวบรวมเงิน 

3 ปัญหาเรื่อง
ทางการเงินของ
เจา้หนา้ท่ี 

1 ระเบียบ
มท วา่ดว้ย
รบัเงิน ฯ 

2 เทศ
บญัญตัวิ่า
ดว้ยเรื่อง
การ ตลาด 

   
 
 
 
 

• 

    ผูบ้งัคบับญัช
ามีการ
ควบคมุก ากบั
ตดิตามอยา่ง
ใกลช้ิด 

แบง่แยกหนา้
ทีระหวา่งผู้
เก็บเงินและ
รวบรวมเงิน
ใหช้ดัเจน 

 

จ านวนเรื่อง
การรอ้งเรียน
เก่ียวกบัการ
ยกัยอกเงิน 



ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็นขัน้ตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตกุารณค์วามเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึน้ 

ปัจจยัเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุน้ให้
เกิดการทจุรติ 

การควบคมุ/
ระเบียบที่
เก่ียวขอ้ง 

การประเมินระดบัความเสี่ยง 
ไมมี่ ต ่ามาก ต ่า กลาง สงู  สงูมาก สงูสดุ 

มาตรการป้องกนั
เพ่ือไมใ่หเ้กิดการ
ทจุรติ 

ตวัชีว้ดัผลส าเรจ็ 

2  การขออนมุตักิ่อสรา้ง
ตามพ.ร.บ. ควบคมุ
อาคาร  

เป็นงานดา้น
เทคนิควิชาชีพ 
เฉพาะดา้นและ 
ในขัน้ตอนการ
รบัค ารอ้ง/ตรวจ
ค ารอ้ง เป็นการ
ใชด้ลุพินิจของ
เจา้หนา้ท่ี 

1ผูบ้งัคบับญัชา
ไมไ่ดมี้วิชาชีพ 
ดา้นวิศวกร 
2 มีเจา้หนา้ท่ี
เพียงคนเดียว
ในการตรวจ
รบัค ารอ้ง  
3 ขัน้ตอนการ
ลงส ารวจพืน้ท่ี
ขออนญุาต
ก่อสรา้งเป็น
เรื่องเจา้หนา้ท่ี
เพียงคนเดียว 

 

พ.ร.บ. 
ควบคมุ
อาคารและ
กฎกระทรวง
ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

   
 
 
 
 

• 

    
 
 
 
 
 

ผูบ้งัคบับญัชา
ควบคมุติดตาม
ก ากบั การใช้
ดลุพินิจของ 
เจา้หนา้ที่ที่
เก่ียวขอ้งอยา่ง
ใกลช้ิด 

จดัใหมี้คูมื่อ
ประชาชนเพ่ือ
ก าหนดเง่ือนไขใน
การยื่นค  ารอ้งและ
ก าหนดระยะเวลา
แลว้เสรจ็ ให้
ชดัเจน 

 

จ านวนเรือ่ง
รอ้งเรยีนเก่ียวกบั
การออก
ใบอนญุาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



ที่ โครงการ/
กิจกรรม 

ประเด็นขัน้ตอน/กระบวนการ
ด าเนินงาน 

เหตกุารณค์วามเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึน้ 

ปัจจยัเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบ/กระตุน้ให้
เกิดการทจุรติ 

การควบคมุ/
ระเบียบที่
เก่ียวขอ้ง 

การประเมินระดบัความเสี่ยง 
ไมมี่ ต ่ามาก ต ่า กลาง สงู  สงูมาก สงูสดุ 

มาตรการป้องกนั
เพ่ือไมใ่หเ้กิดการ
ทจุรติ 

ตวัชีว้ดัผลส าเรจ็ 

3  กระบวนการจดัซือ้จดั
จา้ง  

การสมยอมใน
การเสนอราคา
และการกีดกนั
การเสนอราคา 

1การจดัซือ้จดั
จา้งวิธี
เฉพาะเจาะจง
กรณีวงเงินไม่
เกินตามท่ี
ก าหนดใน
กฎกระทรวง
(หา้แสนบาท) 
2การแบง่แยก
วงเงินจดัซือ้จดั
จา้ง  

พ.ร.บ. 
จดัซือ้จดั
จา้ง และ 
ระเบียบ
กระทรวงกา
รคลงั วา่
ดว้ยการ
จดัซือ้จดั
จา้ง พ.ศ. 
2560 

   
 
 
 
 

• 

    ใหค้วามรู ้
ความเขา้ใจ
ในระเบียบ
กฎหมายและ
บทลงโทษ 
หากมีการฝ่า
ฝืนหรือไม่
ปฏิบตัิตาม
ระเบียบ 
กฎหมาย 

จ านวนเรื่อง
รอ้งเรียนของ
ผูป้ระกอบกา
ร 



๒.๕ การจดัท าแผนปฏิบตักิารปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ ประจ าปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 

เทศบาลต าบลหนองแค ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในการเป็นหนว่ยงานของรฐัท่ีรว่มขบัเคล่ือนการ

ด าเนินการตามมาตรการในการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาการทจุริตประพฤตมิิชอบในหนว่ยงานราชการและ

ด าเนินการสรา้งจิตส านกึแก่พนกังานและบคุลากรในสงักดัตอ่ตา้นการทจุรติทกุรูปแบบอย่างจรงิจงั โดยมี

กระบวนการด าเนินการท่ีส าคญัเป็นแนวทางและขอ้เสนอแนะท่ีจะน าไปปรบัปรุงแผนปฏิบตัิการปอ้งกนั

และ สง่เสรมิใหมี้การรณรงคแ์ละสรา้งความตระหนกัใหก้บัพนกังานเทศบาล 

๓ ขอ้เสนอแนะเพื่อพิจารณา เห็นควรแจง้เวียน แตล่ะหน่วยไดร้บัทราบถึง ประเดน็และ ปัจจยัเส่ียง

ในการทจุริต และ น าขอ้มลูดงักลา่ว เผยแพรใ่น website เพ่ือรบัการประเมิน OIT ตอ่ไป  

 

 


