บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงยำง งำนนิติกำร ช
ที่ ปจ ๗๕๐๐๑/
วันที่
มีนำคม ๒๕๖5
เรื่อง รำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันกำรทุจริต และกำรดำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงยำง

.

เรื่องเดิม
ตำมที่ คณะทำงำนผู้รับผิดชอบเกี่ ยวกับกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กำรบริห ำรส่วน
ตำบลบำงยำง ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม ป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และยกระดับคุณธรรม ควำมโปร่งใส
ในกำรปฏิบัติงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มอบหมำยให้คณะทำงำนรับผิดชอบตัวชี้วัดตำมกรอบกำร
ประเมิน คุณ ธรรมและควำมโปร่งใสของหน่ วยงำนของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖5 ตัวชี้วัดที่ ๑๐ กำรป้องกันกำรทุจริต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินกำร
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน เพื่อเปิดเผยกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณะ
ทรำบ โดยมีรำยละเอียดตัวชี้วัด ดังนี้
ข้อ
ข้อมูล
๐๓๖ กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจำปี

๐๓๗ กำรดำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
กำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรดำเนินงำนหรือปฏิบัติ
หน้ ำ ที่ ที่ อ ำจก่ อ ให้ เกิ ด กำรทุ จ ริ ต หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด กำร
ขั ด กั น ระหว่ำงผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ ผลประโยชน์
ส่ ว นรวม อบต.บำงยำง และจะต้ อ งเป็ น ข้ อ มู ล ของปี
พ.ศ. ๒๕๖5
กำรดำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรจัดกำรควำม
เสี่ยงของกำรดำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือ
ก่อ ให้ เกิด กำรขั ดกั น ระหว่ำงผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ
ผลประโยชน์ ส่ว นรวม อบต.บำงยำง และจะต้องเป็ น
ข้อมูลภำยในปี ๒๕๖5

ข้อเท็จจริง
๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
คณะทำงำนผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ได้ดำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยง
ของกำรดำเนินงำนหรือปฏิบัติหน้ำที่ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน
ตนกับ ผลประโยชน์ ส่ วนรวมขององค์กำรบริห ำรส่ วนตำบลบำงยำง ตำมแนวทำงกำรประเมินควำมเสี่ ยงของ
สำนั กงำนคณะกรรมกำรป้ องกัน และปรำบปรำมกำรทุ จริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) โดยมีขอบเขตกำร
ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตออกเป็น ๓ ด้ำน ดังนี้
๑.๑ ควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำณำอนุมัติ อนุญำต (เฉพำะหน่วยงำนที่
มีภำรกิจให้บริกำรประชำชนอนุมัติ อนุญำต ตำมพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำต
ของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑.๒ ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อำนำจและตำแหน่งหน้ำที่
/๑.๓ ควำมเสี่ยง...

-2๑.๓ ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริห ำร จัดกำร
ทรัพยำกรภำครัฐ
ตำมขอบเขตกำรประเมิ น ควำมเสี่ ย งกำรทุ จ ริ ต ทั้ ง ๓ ด้ ำ น ดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น คณะท ำงำน
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงยำง ได้นำควำมเสี่ยงในควำม
โปร่งใสของ กำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงยำง
มำด ำเนิ น กำร วิ เครำะห์ ซึ่ งได้ น ำพฤติ ก ำรณ์ ค วำมเสี่ ย งเฉพำะที่ มี ค วำมเสี่ ย งภำยในหน่ ว ยงำนมำวิ เครำะห์
รำยละเอียดปรำกฏตำม ตำรำงควำมเสี่ยง ดังนี้
ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor )
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Known Factor

Unknown Factor

๑

กำรกำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะหรือขอบเขตของงำน (TOR)
มี เนื้ องำนที่ เกิ นควำมจ ำเป็ น ท ำให้ กำรใช้ จ่ ำยงบประมำณไม่ คุ้ มค่ ำ
โปร่งใส

๒

มีกำรกำหนดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้ำง หรือขอบเขต
ของงำน (TOR) ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ทำให้ไม่เกิดกำรแข่งขัน
ด้ำนรำคำอย่ำงเป็นธรรม

๓

มีกำรประสำนกับผู้ประกอบกำร หรือผู้ที่จะมำเป็นคู่สัญญำตั้งแต่เริ่มต้น
เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่ได้กำหนดขึ้นอย่ำงแท้จริง

๔

คณะกรรมกำรร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ ใน คณะกรรมกำรร่ ำงขอบเขต
กำรร่ ำ งขอบเขตของงำน ส่ ง ผลให้ TOR ไม่ ชั ด เจน ท ำให้ ไม่ มี ของงำน (TOR) ขำดควำมรู้
ผู้ประกอบกำรยื่นข้อเสนอรำคำ
ควำมเข้ำใจ และทักษะในกำร
ร่ำงขอบเขตของงำน (TOR)
ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตำมข้อกำหนดของสัญญำ
คณะกรรมกำรตรวจรั บ พั สดุ ไม่
ตรวจสอบรำยละเอียดของพัสดุที่
ผู้ รั บจ้ ำงส่ งมอบงำนว่ ำตรงตำม
สัญญำหรือไม่

๕

ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

คณะกรรมกำรร่ ำงขอบเขตของ
งำน (TOR) หรื อรำยละเอี ยดคุ ณ
ลั กษณะเฉพำะของพั สดุ มี ก ำร
ก ำหนดเนื้ องำนที่ จะซื้ อหรื อจ้ ำง
เกิ นควำมจ ำเป็ นท ำให้ สิ้นเปลื อง
งบประมำณ
คณะกรรมกำรร่ ำงขอบเขตของ
งำน (TOR) หรื อรำยละเอี ยดคุ ณ
ลั กษณะเฉพำะของพั สดุ มี ก ำร
กำหนดรำยละเอียดใกล้ เคี ยงกั บ
สิ นค้ ำยี่ ห้ อใดยี่ ห้ อหนึ่ ง ท ำให้ ไม่
เกิดกำรแข่งขั้น
คณะกรรมกำรร่ ำงขอบเขตของ
งำน (TOR) หรื อรำยละเอี ยดคุ ณ
ลักษณะเฉพำะของพัสดุ ตำมที่ได้
มีกำรประสำนกั บผู้ ประกอบกำร
หรือผู้ที่ จะมำเป็นคู่สัญญำ ทำให้
ไม่เกิดกำรแข่งขัน

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

Known Factor
๖ เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและประสบกำรณ์ในกำรจัดหำพัสดุ

เจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งำนเป็ น
พนั กงำนตำมภำรกิ จ ซึ่ งยั ง
ขำดประสบกำรณ์และควำมรู้
ค ว ำ ม เ ข้ ำ ใ จ ใ น
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัด
จ้ ำ งและกำรบริ ห ำรพั สดุ
ภำครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้ วยกำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงฯ
ร ว ม ทั้ งก ฎ ก ร ะ ท ร ว งที่
เกี่ยวข้อง

๗ คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในพระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงกำรคลั งว่ ำด้ วยกำรจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงฯ รวมทั้ งกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง

กรรมกำรตรวจรั บพั สดุ ขำด
ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในหน้ ำที่
และขั้ นตอนกำรปฏิ บั ติ งำน
ตำมพระรำชบั ญญั ติ ก ำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พั ส ดุ ภ ำครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง ร ว ม ทั้ ง
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

Unknown Factor

หมายเหตุ : Known Factor – ควำมเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น คำดว่ำจะมีโอกำสเกิดขึ้นสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว
Unknown Factor – ควำมเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่มีประวัติมำก่อน ปัจจัยควำมเสี่ยงที่มำจำกกำร
พยำกรณ์ ประมำณกำรณ์ล่วงหน้ำในอนำคต
จำกตำรำงระบุควำมเสี่ยงข้ำงต้น ได้นำโอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต มำวิเครำะห์สถำนะควำม
เสี่ยง และจัดทำเมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง (Risk Level Matrix) เพื่อมำดำเนินกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง
(Risk – Control Assessment) ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง พบว่ำ พฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงที่มีควำมเสี่ยงกำรทุจริต
หรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ กำรกำหนดคุณลักษณะเฉพำะ
ของวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้ำงให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะกำรประมูล กำรปกปิดข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อ
สำธำรณะ แต่ทั้งนี้ค่ำประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ยังอยู่ในระดับที่มีควำมเสี่ยงต่ำ
๒. การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
คณะทำงำนผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ได้นำผลกำรประเมินควำมเสี่ยงที่
อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มำจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง โดยกำหนดมำตรกำรภำยใน
เพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต ประจำปี ๒๕๖5 จำนวน ๗ มำตรกำร ดังนี้
๑. มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่
๒. มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลยพินิจ
๓. มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
/๔. มำตรกำร...

-4๔. มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน
๕. มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
๖. มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
๗. มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ข้อพิจารณา
จึ งเรี ย นมำเพื่ อ โปรดพิ จ ำรณำ หำกเห็ น ชอบจะได้ด ำเนิ น กำรเผยแพร่ข้อ มู ล บนเว็บ ไซต์ ข อง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงยำง เพื่อเปิดเผยกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ให้สำธำรณชนได้รับทรำบ ตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมิน คุณ ธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 ต่อไป
หำกเห็นควรโปรดพิจำรณำอนุมัติ
(นำยพรเทพ บัวเย็น)
นิติกรปฏิบัติกำร

ความเห็นของหัวหน้าสานักปลัด……………………………………………………………………………………..
……………………………ดำเนินกำร………………………………………………..………..……………………
(นำยชำญชัย เพิ่มผล)
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำสำนักปลัด
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
..................................................................
.............เพื่อโปรดทรำบ.........................
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจำก..........................................
(นำงภัทรวดี ธนะโรจชูเดช)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงยำง
(นำยชัยชนะ นวลสุวรรณ์)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงยำง

