บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่หวำด อำเภอธำรโต จังหวัดยะลำ
ที่ ยล 725๐1/
วันที่ 1 เมษำยน 2564
เรื่อง รำยงำนผลกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2564
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่หวำด
1.เรื่องเดิม
ตำมที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ(สำนักงำนป.ป.ช.)
ได้ มี ก ำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment:ITA) ตั้ ง แต่ ปี ง บประมำณ พ.ศ.2557 เป็ น ต้ น มำ ต่ อ มำคณ ะรั ฐ มนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2561 ให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนเข้ำร่ วมกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนิ น งำนของหน่ วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 - 2564 โดยใช้แนวทำงและ
เครื่ อ งมื อ กำรประเมิน ตำมที่ ส ำนั ก งำนป.ป.ช.ก ำหนด ซึ่ งในกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 หน่วยงำนต้องมีกำรประเมินควำมเสี่ยงทุจริต
2.ข้อเท็จจริง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่หวำดได้ดำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้
2.1 การสร้างจิตสานึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้มีกำรประกำศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้ำงคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน
โดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่หวำด ได้ประกำศเจตจำนงว่ำจะเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรและควำมโปร่งใส
ปรำศจำกกำรทุจริต เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใส่ ในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำร
ส่ ว นต ำบลแม่ ห วำด และให้ ค ำมั่ น ที่ จ ะน ำพำคณะผู้ บ ริห ำร สมำชิ ก สภำ พนั ก งำนส่ ว นต ำบล พนั ก งำนครู
ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำงและบุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่หวำดทุกคน ให้ปฏิบัติรำชกำรด้วย
ควำมซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและร่วมมือและอำนวย
ควำมสะดวกแก่ประชำชน
2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กำรเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน
กฎระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงิน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตำม
นโยบำย ทำให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องดังกล่ำว ซึ่งอำจทำให้เกิดข้อผิดพลำดในกำร
ปฏิ บั ติ งำนได้ จึ งได้ จั ด ส่ งเจ้ ำ หน้ ำ ที่ เกี่ ย วกั บ กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำง กำรเงิ น และบั ญ ชี เข้ ำ รั บ กำรอบรมเพื่ อ ลด
ข้อผิดพลำดจำกกำรปฏิบัติงำน และลดโอกำสที่มีควำมเยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้
2.3 การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพื่อให้บุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริห ำรส่วนตำบลแม่หวำด
ได้เข้ำใจเกี่ยวกับเกณฑ์กำรประเมินและกำรยกระดับกำรทำงำน รวมทั้งเตรียมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำร
ประเมิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ซึ่ ง ผลกำรประเมิ น ITA ขององค์ ก ำรบริ ก ำรส่ ว นต ำบลแม่ ห วำด ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ได้คะแนน 71.05 อยู่ในระดับ c

-22.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
2.4.1 กำรให้ควำมรู้ในแบบต่ำงๆ ดังนี้
-กำรจัดทำและประกำศใช้ มำตรฐำนทำงจริยธรรม เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจแก่
บุคคลำกร ให้หลีกเลี่ยงกำรกระทำที่เข้ำข่ำยกำรทุจริตต่ำงๆ เช่นกำรกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
-กำรจั ด กำรควำมรู้ (Knowledge management:Km) มี ก ำรถ่ ำ ยทอด
มำตรฐำนทำงจริยธรรม ผ่ำนกระบวนกำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซด์
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่หวำด
2.4.2 กำรด ำเนิ น กำรวิ เครำะห์ ค วำมเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ กำรปฏิ บั ติ ง ำนที่ อ ำจเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสำมำรถจำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมำก สูง
ปำนกลำง ต่ำ และสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดประโยชน์ทับซ้อน
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่หวำด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ได้ดังนี้
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเด็นผลประโยชน์
ทับซ้อน

มีการทับซ้อนอย่างไร

โอกาสเกิด
การทุจริต
(1/4)

ระดับของ
ผลกระทบ
(1-4)

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน
กำรจัดโครงกำร/
กิจกรรม

ผู้ดำเนินโครงกำรเลือกจัดซื้อ/จัดจ้ำงร้ำนที่
ตนเองสนิทหรือเป็นญำติหรือร้ำนที่ตนเอง
คุยได้ง่ำย

4

4

กำรบริหำรงำนบุคคล

มีกำรรับบุคคลที่เป็นเครือญำติหรือบุคคล
ทีม่ ีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่

4

4

-มีกำรประกำศรับสมัครและ
ดำเนินกำรคัดเลือกอย่ำง
โปร่งใสและตรวจสอบได้

กำรนำทรัพย์สินของ
รำชกำรมำใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว

เช่นกำรใช้อุปกรณ์สำนักงำนต่ำงๆ รถ
ไฟฟ้ำ คอมพิวเตอร์ฯลฯ

4

4

-มีกำรทำทะเบียนควบคุม
กำรใช้งำนและกำรเบิกจ่ำย
อย่ำงเคร่งครัด

กำรปฏิบัตหิ น้ำที่โดยมิ เจ้ำหน้ำที่ที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้กองทุน
ชอบของเจ้ำหน้ำที่
ต่ำงๆฝำกมำชำระให้กับกำรเงิน แต่กลับ
นำเงินไปใช้ส่วนตัว

4

4

-ประชำสัมพันธ์ให้ลูกหนี้
กองทุนต่ำงๆ มำชำระเงิน
ด้วยตนเองและรับใบเสร็จ
ทุกครั้ง

กำรใช้รถยนต์
ส่วนกลำง

4

4

-มีกำรบันทึกกำรใช้ต่ำงๆ

กำรใช้ทรัพยำกรมำกเกินควำมจำเป็นใน
แต่ละภำรกิจ เช่น น้ำมันมำกเกินควำม
จำเป็น

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
-ปรับเปลีย่ นร้ำนค้ำในกำร
จัดซื้อวัสดุ
-เข้มงวดในกำรตรวจรับพัสดุ
หรือกำรจ้ำง

-มีกำรรำยงำนทุกครั้ง
-สร้ำงจิตสำนึก คุณธรรม
จริยธรรม
-ใช้งำนตำมควำมเป็นจริง

-32.5 การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี 2564
องค์กำรบริห ำรส่วนตำบลแม่หวำด ได้เล็ งเห็ นถึงควำมสำคัญในกำรเป็นหน่วยของรัฐที่ร่ว ม
ขับ เคลื่ อนกำรดำเนิ น กำรตำมมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจ ริตประพฤติช อบในหน่วยงำน
รำชกำรและด ำเนิ น กำรสร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก แก่ พ นั ก งำนส่ ว นต ำบลและบุ ค ลำกรในสั ง กั ด ต่ อ ต้ ำนกำรทุ จ ริ ต ทุ ก
รูป แบบอย่ำงจริงจัง โดยมีกระบวนกำรดำเนินกำรที่ส ำคัญเป็นแนวทำงและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุ ง
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปี 2564 ดังนี้
2.5.1 ส่งเสริมให้มีกำรรณรงค์และสร้ำงควำมตระหนักให้กับพนักงำนส่วนตำบล และ
บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่หวำด ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยผ่ำนกระบวนกำรฝึกอบรม กำรประชุมประจำเดือนกำร
ประกำศแนวทำงกำรปฏิบัติงำน กำรมอบนโยบำยของผู้บริหำรและกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
2.5.2 กำรวำงแนวทำงและมำตรกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อเป็นกลไกในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทั บซ้อน รวมทั้งกำรจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เข้ำรับกำรฝึกอบรม เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนถูกต้อง มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฏเกณฑ์
ใหม่ๆ
2.5.3 กำรจัดทำคู่มือกำรพัฒนำส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม กำร
บริหำรจั ดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ ประเด็นควำมเสี่ยงที่จะนำไปสู่กำรทุจริต
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษำกำรทุจริตในรูปแบบต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น
จริง มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรเกิดกำรทุจริต กำรเกิดผลกระทบต่อประชำชน
2.5.4 กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน โดยเฉพำะผู้ รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ให้เกิดควำมร่วมมือเป็นผู้เฝ้ำระวัง กำรแจ้งเบำะแส และมีสื่อรณรงค์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำย
ผู้บริหำรซึ่งเน้นกำรปลอดทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในกำรช่วยกันป้องกันกำรทุจริต
3.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่หวำด ดำเนินกำรตำม
แนวข้อ 2.4 ต่อไป
(ลงชื่อ)
(นำงสำวเบญจมำศ ธัญพันญู)
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
ควำมเห็นหัวหน้ำสำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ลงชื่อ
(นำยธีรวัฒน์ คงทน)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่หวำด
รก.หน.หัวหน้ำสำนักปลัด

ควำมเห็นปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ลงชื่อ
(นำยธีรวัฒน์ คงทน)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่หวำด
ควำมเห็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
ลงชื่อ
(นำยมะยำลี ลำเตะ)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแม่หวำด

