บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ..เทศบาลตาบลหนองแค สานักปลัดเทศบาล (งานนิติการ)
ที่

วันที่

๒ มกราคม ..๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตาบลหนองแค ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๕
เรียน ปลัดเทศบาล /นายกเทศมนตรี
๑.เรื่องเดิม
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สานักงานป.ป.ช.)ได้มี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
andTransparency AssessmentITA) ตัง้ แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็ นต้นมา โดยใช้แนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามที่สานักงานป.ป.ช.กาหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยง
ทุจริต เช่นความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนและดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป
๒.ข้อเท็จจริง
เทศบาลตาบลหนองแคได้ดาเนินการวิเคราะห์ และ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและมีมาตรการ
ในการป้องกันการทุจริต ผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี ้
๒.๑ การสร้างจิตสานึกและปลูกฝังให้บคุ ลากรมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมไม่กระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของผูบ้ ริหารเทศบาลตาบลหนองแค เสริมสร้าง
คุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกเทศมนตรีตาบลหนองแค ได้ประกาศเจตจานงว่า
จะเป็ นแบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตาบลหนองแค และให้คามั่นที่จะนาพาคณะผูบ้ ริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลหนองแค
ทุกคน ให้ปฏิบตั ริ าชการด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ยุตธิ รรม ควบคูก่ บั การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ร่วมมือและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒.๒การให้ความรูใ้ นด้าน กฎระเบียบและแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้าง การเงินและบัญชี
โดยที่ในปัจจุบนั กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซือ้ จัดจ้าง มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทาให้บคุ ลากรผูป้ ฏิบตั งิ านขาดความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่ง
อาจทาให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบตั งิ านได้ จึงได้จดั ส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้าง การเงินและ
บัญชี เข้ารับการอบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบตั ิงาน และลดโอกาสที่มีความแย้งในเรื่อง
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนได้
๒.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity
and Transparency Assessment:ITA) เพื่อให้บค
ุ ลากรในสังกัดเทศบาลตาบลหนองแค ได้เข้าใจเกี่ยวกับ

เกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทางาน รวมทัง้ เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ซึ่งผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตาบลหนองแค ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ได้คะแนน ๔๕.๘๔ คะแนน ระดับ F จึงจาเป็ นต้องมีการยกระดับ ผลการประเมินให้ดีขนึ ้ ในปี ๒๕๖๕
๒.๔ การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต
๒.๔.๑ การให้ความรูใ้ นแบบต่างๆ ดังนี ้
- การจัดทาและประกาศใช้ มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคคลากร ให้หลีกเสี่ยงการ
กระทาที่เข้าข่ายการทุจริตต่าง ๆ เช่น การกระทาที่อาจเข้าข่ายผลประโยชน์ทบั ซ้อน
-การจัดการความรู ้ (knowledge management ) มีการถ่ายทอดมาตรฐานทางจริยธรรม ผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ผ่านทางการประชุมประจาเดือน และเผยแพร่ในเวปไซต์ ของเทศบาลตาบล
หนองแค
๒.๔.๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตาบลหนองแค ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ โดยจาแนกได้ดงั นี ้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ เทศบาลตาบลหนองแค ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๕
ที่

1

โครงการ/
กิจกรรม

ประเด็นขัน้ ตอน/กระบวนการ
ดาเนินงาน

การยักยอกเงิน
ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า
แผงตลาดรายวัน

เหตุการณ์ความเสี่ยง ปั จจัยเสี่ยงที่อาจมี
การควบคุม/
ที่อาจจะเกิดขึน้
ผลกระทบ/กระตุน้ ให้ ระเบียบที่
เกิดการทุจริต
เกี่ยวข้อง

มีเจ้าหน้าที่
ดาเนินการ
เพียงคนเดียว

1 การขาดการ
ควบคุมกากับ
2 ขาดการ
แบ่งแยกหน้าที่
ระหว่างการรับ
เงินและ
รวบรวมเงิน
3 ปัญหาเรื่อง
ทางการเงินของ
เจ้าหน้าที่

1 ระเบียบ
มท ว่าด้วย
รับเงิน ฯ
2 เทศ
บัญญัตวิ ่า
ด้วยเรื่อง
การ ตลาด

การประเมินระดับความเสี่ยง
ไม่มี

ต่า
มาก

ต่า

•

กลาง

สูง

สูงมาก

สูงสุด

มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่ให้เกิดการ
ทุจริต

ตัวชีว้ ดั ผลสาเร็จ

ผูบ้ งั คับบัญช
ามีการ
ควบคุมกากับ
ติดตามอย่าง
ใกล้ชิด
แบ่งแยกหน้า
ทีระหว่างผู้
เก็บเงินและ
รวบรวมเงิน
ให้ชดั เจน

จานวนเรื่อง
การร้องเรียน
เกี่ยวกับการ
ยักยอกเงิน

ที่

2

โครงการ/
กิจกรรม

ประเด็นขัน้ ตอน/กระบวนการ
ดาเนินงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยง ปั จจัยเสี่ยงที่อาจมี
การควบคุม/
ที่อาจจะเกิดขึน้
ผลกระทบ/กระตุน้ ให้ ระเบียบที่
เกิดการทุจริต
เกี่ยวข้อง

การขออนุมตั กิ ่อสร้าง
ตามพ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร

เป็ นงานด้าน
เทคนิควิชาชีพ
เฉพาะด้านและ
ในขัน้ ตอนการ
รับคาร้อง/ตรวจ
คาร้อง เป็ นการ
ใช้ดลุ พินิจของ
เจ้าหน้าที่

1ผูบ้ งั คับบัญชา
ไม่ได้มีวิชาชีพ
ด้านวิศวกร
2 มีเจ้าหน้าที่
เพียงคนเดียว
ในการตรวจ
รับคาร้อง
3 ขัน้ ตอนการ
ลงสารวจพืน้ ที่
ขออนุญาต
ก่อสร้างเป็ น
เรื่องเจ้าหน้าที่
เพียงคนเดียว

พ.ร.บ.
ควบคุม
อาคารและ
กฎกระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

การประเมินระดับความเสี่ยง
ต่า
กลาง
สูง

ต่ามาก

•

สูงมาก

สูงสุด

มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่ให้เกิดการ
ทุจริต
ผูบ้ งั คับบัญชา
ควบคุมติดตาม
กากับ การใช้
ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องอย่าง
ใกล้ชิด
จัดให้มีคมู่ ือ
ประชาชนเพื่อ
กาหนดเงื่อนไขใน
การยื่นคาร้องและ
กาหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จ ให้
ชัดเจน

ตัวชีว้ ดั ผลสาเร็จ

จานวนเรือ่ ง
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การออก
ใบอนุญาต

ที่

3

โครงการ/
กิจกรรม

ประเด็นขัน้ ตอน/กระบวนการ
ดาเนินงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยง ปั จจัยเสี่ยงที่อาจมี
การควบคุม/
ที่อาจจะเกิดขึน้
ผลกระทบ/กระตุน้ ให้ ระเบียบที่
เกิดการทุจริต
เกี่ยวข้อง

กระบวนการจัดซือ้ จัด การสมยอมใน
จ้าง
การเสนอราคา
และการกีดกัน
การเสนอราคา

1การจัดซือ้ จัด
จ้างวิธี
เฉพาะเจาะจง
กรณีวงเงินไม่
เกินตามที่
กาหนดใน
กฎกระทรวง
(ห้าแสนบาท)
2การแบ่งแยก
วงเงินจัดซือ้ จัด
จ้าง

พ.ร.บ.
จัดซือ้ จัด
จ้าง และ
ระเบียบ
กระทรวงกา
รคลัง ว่า
ด้วยการ
จัดซือ้ จัด
จ้าง พ.ศ.
2560

ไม่มี

การประเมินระดับความเสี่ยง
ต่า
กลาง
สูง

ต่ามาก

•

สูงมาก

สูงสุด

มาตรการป้องกัน
เพื่อไม่ให้เกิดการ
ทุจริต

ตัวชีว้ ดั ผลสาเร็จ

ให้ความรู ้
ความเข้าใจ
ในระเบียบ
กฎหมายและ
บทลงโทษ
หากมีการฝ่ า
ฝื นหรือไม่
ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบ
กฎหมาย

จานวนเรื่อง
ร้องเรียนของ
ผูป้ ระกอบกา
ร

๒.๕ การจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
เทศบาลตาบลหนองแค ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการเป็ นหน่วยงานของรัฐที่รว่ มขับเคลื่อนการ
ดาเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการและ
ดาเนินการสร้างจิตสานึกแก่พนักงานและบุคลากรในสังกัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมี
กระบวนการดาเนินการที่สาคัญเป็ นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนาไปปรับปรุงแผนปฏิบตั ิการป้องกัน
และ ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กบั พนักงานเทศบาล
๓ ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา เห็นควรแจ้งเวียน แต่ละหน่วยได้รบั ทราบถึง ประเด็นและ ปัจจัยเสี่ยง
ในการทุจริต และ นาข้อมูลดังกล่าว เผยแพร่ใน website เพื่อรับการประเมิน OIT ต่อไป

