
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ        สำนักปลัด      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง                              

ที ่  ลป 74901/- วันที่     24 มกราคม 2565 

เรื่อง   รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง 

1. เรื่องเดิม 

   ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีการประเมิน
ในด้านการป้องกันการทุจริต ซึ่งหน่วยงานต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ของหน่วยงาน นั้น 

2. ข้อเท็จจริง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงเพ่ือป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
  2.1 การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
  ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ และประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำปางใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้  
ขอขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy) โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง  
(นายศุกร์ ไทยธนสุกานต์) ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติงานและความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านดง และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู 
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพและร่วมมือและ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน   
  ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและ
ปราบปรามการทรุจริตให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ให้ทั่วถึง
และครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน 
การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ ให้บริการและผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสีย ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้ เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ  
ในนโยบายผู้บริหาร ซึ่งเน้นการปล่อยทุรจิตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 
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  2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี    
  ในปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อ 
จัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงานได ้

2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริการส่วนตำบลบ้านดง  
ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน 
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว 

2.4 การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมี
วัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือให้บริการต่ าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง 
ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและ

ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยท่ีนำไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปเป็น
ประเด็น ดังนี้ 

 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต แต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงกเ็ป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 

 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคม
ทุนนิยม ทำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้ม 
ที่จะทำพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบ 
ที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของ
ประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบ
การทจุริตของบุคคลเหล่านี้ 
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 4) การผูกขาด ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็น
เรื่องของการผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ รูปแบบของการผู้ขาด ได้แก่ 
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจน
ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต 

 
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว

บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7) มีค่านิยมที่ผิด สังคมปัจจุบันมีค่านิยมที่ผิดยกย่องคนที่เป็นเศรษฐีหรือมีตำแหน่ง

หน้าที่การงานสูง และเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติ  
 

 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต สามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น  
4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ โดยสรุปข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดังนี ้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็น มีการทุจริตอยา่งไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-4) 

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงการทุจริต 

การจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้า/เจ้าหน้าทีพั่สดุ เลือกซื้อ
ร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ 
หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย 

4 4 - ปรับเปลี่ยนร้านค้า 
ในการจัดซื้อวัสดุ 

- เข้มงวดในการตรวจรับ
พัสดุหรือการจ้าง 

 
การจัดโครงการ/
กิจกรรม 

มีการเลือกพ้ืนที่ในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ
ส่วนตัว 

4 4 - พิจารณาพื้นที่ที่ประสบ
ปัญหาและมีความจำเป็น
ลำดับแรก 
 

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ
บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ 
เข้าทำงาน 

4 4 - มีการประกาศรับสมัคร
และดำเนินการคัดเลือก
อย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 
 

การนำทรัพย์สิน
ของราชการมาใช้
ในเรื่องส่วนตัว 

มีการนำอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ 
เช่นรถยนต์ ไฟฟ้า ฯลฯ มาใช้ใน 
เรื่องส่วนตัว 

4 4 - มีการทำทะเบียน
ควบคุมการใช้งานและ
การเบิกจ่ายอย่าง
เครง่ครัด     
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ประเด็น มีการทุจริตอย่างไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ

(1-4) 

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงการทุจริต 

การปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้
กองทุนต่างๆ ฝากมาชำระให้กับ
การเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว 

4 4 - ประชาสัมพันธ์ให้
ลูกหนี้กองทุนต่างๆ มา
ชำระเงินด้วยตนเองและ
รับใบเสร็จทุกครั้ง 
 
 

การลงชื่อเข้า-ออก 
เวลาปฏิบัติหน้าที่ 

การลงเวลาไม่ตรงตามความ 
เป็นจริง 

4 4 - มอบหมายเจ้าหน้าที่
ควบคุมการลงชื่อเข้า-
ออกเวลาปฏิบัติหน้าที่
อย่างเคร่งครัด 

- มีสมุดขออนุญาตไป
พ้ืนที่อ่ืน 

การลงพ้ืนที่
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง (Case) 

- การใช้รถ 
- การใช้คน 

การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้
มากเกินความจำเป็นในแต่ละ
ภารกิจ เช่น ใช้นำมันมากเกิน 
ความจำเป็น 

4 4 - มีการบันทึกการใช้
ต่างๆ 
- มีการรายงานทุกครั้ง 
- สร้างจิตสำนึก 
คุณธรรม จริยธรรม 
- ใช้งานตามความเป็น
จริง 

การจัดประชุม      
ดูงาน สัมมนา 
ต่างๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ 
ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่ 

2 1 - สถานที่ มีความ
เหมาะสมกับงบประมาณ 
- วิทยาการมีความรู้
ความเหมาะสมกบังาน
หรือโครงการนั้นๆ 

การออกใบอนุญาต
หรือการรับรองสิทธ์ 

หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติ
หรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรอง
หรือใบอนุญาตนั้นๆ 

3 3 - ผู้ปฏิบัติต้องทำตาม
กฎระเบียบ โดยมีความ
เป็นกลาง 

 3. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินการตาม
แนวข้อ 2.4 ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 
 

 (นางวิลาวรรณ ฟูธรรม) 
        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 



 
 

- ๕ - 

 
ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง 

............................................................................................................................. ................................................
      

 (นางศิริพร  เครือวงศ์) 
หัวหน้าสำนักปลัด 

 
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง 

............................................................................................................................. ...............................................
      
    ว่าทีร่้อยเอก 

     (ชัยทัศน์   ศรีนันชัย) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง 

 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง 

................................................................................................................ ......................................................... 

 

(นายศุกร์   ไทยธนสุกานต์) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง 


