
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย (สำนักปลัด)                                              
.         
ที่ สบ ๘๑๐๐๑ /222                                 วันที่  22      มีนาคม  2564                            
.                    . 

เรื่อง  รายงานผลดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

 1.เรื่องเดิม 

  ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงานป.ป.ช.)    
ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment:ITA) ตั้ งแต่ปี งบประมาณ  พ .ศ .2557  เป็ นต้นมา ต่ อมาคณ ะรัฐมนตรี               
ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานป.ป.ช.กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เช่น
ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป  

 2.ข้อเท็จจริง 

  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายได้ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรม
ต่างๆดังนี้ 

  2.1 การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการและความ
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส่ ในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยทราย และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายทุกคน ให้ปฏิบัติราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพ่ือลด
ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

  2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการ
ประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ซึ่งผลการประเมิน ITA ขององค์การบริการส่วนตำบลห้วยทราย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้คะแนน 76.38  อยู่ในระดับ B  
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2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   2.4.1 การให้ความรู้ในแบบต่างๆ ดังนี้ 
    -การจัดทำและประกาศใช้ มาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่
บุคคลากร ใหห้ลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตต่างๆ เช่นการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 
              -การจัดการความรู้  (Knowledge management:Km) มีการถ่ายทอด
มาตรฐานทางจริยธรรม ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็ปไซด์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
   2.4.2 การดำเนินการวิ เคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยง  และสามารถสรุปข้อมูลการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดังนี ้
 
ชื่อกระบวนงาน/งาน   การขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน ทั้งบุคคลภายในหน่วยงานและ
ภายนอกหน่วยงาน 
 

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)  
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor 
(เคยเกิดขึน้แล้ว) 

Unknow Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

การขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงาน ทั้งบุคคลภายในหน่วยงานและ
ภายนอกหน่วยงาน 

  
 

 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้  
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ  
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง 
                    ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้  
สถานะสีส้ม :     ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน  
  ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้าม 
  หน่วยงาน ตาม หน้าที่ปกต ิ 
สถานะสีแดง :   ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่ รู้จัก 

ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ  
 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)  
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

บุคคลภายในหน่วยงานและภายนอก
หน่วยงานขอยืมทรัพย์สินราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน 
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เมทริกส์ระดับความเสี่ยง  
3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง  
ระดับ 3 หมายถึง เปน็ขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง  
ระดับ 2 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก  
ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ  
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ 

เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง  
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ 

เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง  
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 
 

ตารางท่ี 3  SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ  
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจำเป็น 

ของการเฝ้าระวัง  
3 2 1 

ระดับความรุนแรง  
ของผลกระทบ  

3 2 1 

ค่าความเสี่ยงรวม  
จำเป็น x รุนแรง 

นำเอาทรัพย์สินราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตนและนำไปเป็น
ของตนเอง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

นำเอาทรัพย์สินราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตนนำไปเป็นของตนเอง 

1  

 
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
 

1 2 3 

นำเอาทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
นำไปเป็นของตนเอง 

   

 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)  

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
ดี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่

มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม  
พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน

องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ  
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง 

ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ  
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ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง  

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการ
จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
ค่าความเสี่ยง

ระดับต่ำ 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับสูง 
นำเอาทรัพย์สินราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตนนำไปเป็น
ของตนเอง 

ดี    

   
5. แผนบริหารความเสี่ยง  

 
 

(นางสาวกนกนภัส  ทองแผ่น) 
                                                        นิติกรปฏิบัติการ 
 

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด........................................     

       
                   (นางทัศน์มน   ภู่พานิช)   
             รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
                  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 

                       
 

- เห็นควร........................................       - ทราบ/เห็นควร......................... 
 
 
 

                   (นายประวัติ   ประสารภักดิ์)       (นายคชานนท์  แก้วสุริยาภรณ์) 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  

ความเสี่ยง กระบวนงาน รูปแบบ พฤติการณ์
ความ เสี่ยงการ

ทุจริต 

มาตรการดำเนินการป้องกัน
การทุจริต 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

บุคคลภายใน
หน่วยงานและ
ภายนอกหน่วยงาน
ขอยืมทรัพย์สิน
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน 

บุคคลภายใน
หน่วยงานและ
ภายนอก
หน่วยงานขอยืม
ทรัพย์สินราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงาน
และนำเอา
ทรัพย์สินราชการ
ไปใช้ประโยชน์
ส่วนตนนำไปเป็น
ของตนเอง 

บุคคลภายใน
หน่วยงานและ
ภายนอกหน่วยงาน
ขอยืมทรัพย์สิน
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงานและ
นำเอาทรัพย์สิน
ราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน
นำไปเป็นของ
ตนเอง 

ผู้บังคับบัญชาถ่ายทอดองค์
ความรู้เรื่อง เรื่องการขอยืม
ทรัพย์สินทางราชการให้แก่
บุคลากรภายในองค์กร เรื่อง
การขัดกันของประโยชน์ส่วนตัว 
ส่วนรวม และจัดทำคู่มือการยืม
ทรัพย์สินราชการมีรายละเอียด
ขั้นตอน วัตถุแระสงค์ ให้เป็นไป
ตามระเบียบ 

ประชุม
ประจำเดือน
ของพนักงาน
อย่างน้อย 2 
ครั้ง ใน
ปีงบประมาณ 

กอง
คลัง 
 


