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รายงานการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ                           
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
----------------------------------- 

   ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) ได้ก าหนดใหก้ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดให้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไปโดยแนวทางการ
ประเมินและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช.  ก าหนด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบผลการประเมิน แนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการด าเนินงาน
อย่างโปร่งใสและเกิดการป้องกันประเด็นเสี่ยงหรือช่องทางที่  อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต และสามารถยับยั้ง
การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์   ซึ่งเมื่อหน่วยงาน ภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก ก็จะท าให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี     
ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ 256๕ ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) เป็นการประเมินที่มี
จุดหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน หน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการ
ประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี งบประมาณ 2565 ได้ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการตามแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดย ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การ
ด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้ก าหนดให้ หน่วยงานภาครัฐ ด าเนินการประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต และด าเนินกิจกรรมหรือการด าเนินการที่ สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

  ประเด็นความเสี่ยงที่จะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง  
จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีได้

มีการก าหนดประเด็นความเสี่ยงที่จะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ไว้จ านวน 2 ประเด็น ดังนี้ 
    ๑. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว  
    2.การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
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   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี ได้จัดท ารายงานการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ตามมาตรการฯ จากรายงาน
การประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและเป็นการป้องกันการ
ทุจริต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ประเด็น : การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการด าเนินงาน 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ผู้รับผิดชอบในหนว่ยงานยังขาดความรูความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย
ไม่เพียงพอ เช่น ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น,ระเบียบพัสดุ เป็นต้น 
เจ้าหน้าที่ท่ีที่มีหน้าที่รับผิดชอบขาดการควบคุม และไมมีการตรวจสอบ
ทรัพย์สินของทางราชการ 

มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

1. การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ 
2. เสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
3 .องค์กรควรส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความคิดจิตมีส านึกแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

     ยังไม่ได้ด าเนินการ 
     เฝ้าระระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
 เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
     ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
     เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).............  

รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

1. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ 
2. นิติกรท าเอกสารความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้แก่
บุคลากรได้รับทราบ 
3. ผู้บังคับบัญชามอบนโยบายแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีในการประชุมประจ าเดือน
เมษายน 2565 เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
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ประเด็น : การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล 

ประเด็น/ขั้นตอน/
กระบวนการด าเนินงาน 

การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือ
ชนะการประมูล 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 

บุคลากรในหน่วยงานมีการก าหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อที่เอ้ือ
ประโยชน์กับพวกพ้อง 

มาตรการป้องกันเพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจริต 

1.จัดท าและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
๒.มีการคัดเลือกคณะกรรมการจัดท า TOR ที่มีความเป็นกลาง 
๓.ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่   
บุคลกรในหน่วยงาน 
๔. จัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง/มาตรการปองกัน 
ผลประโยชนทับซ้อน/มาตรการปองกันการรับสินบน/มาตรการตรวจสอบการใช้ 
ดุลพินิจ/มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
๕. ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีหน้าทีใ่นการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมเพ่ือให้            
เข้าใจระเบียบข้อกฎหมายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องเสมอเพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกตองโปร่งใส 

ระดับความเสี่ยง ปานกลาง 
สถานการณ์ด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง 

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
เฝ้าระระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
เริ่มด าเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)............. 

รายละเอียดข้อมูลการ
ด าเนินงาน 

1.จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ฯ 
2.ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่
บุคลากรในหน่วยงาน โดยมอบนโยบายและปลูกฝังและก าชับผู้ใต้บังคับบัญชา
ยึดมั่นและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและมาตรการต่างๆในการประชุม
ประจ าเดือนเมษายน 2565 เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
3. จัดท าและเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช ีเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม 
2564 
4. จัดท าประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชีเรื่อง มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการปองกันผลประโยชนทับซ้อน มาตรการ    
ปองกันการรับสินบน มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ และมาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 

ตัวช้ีวัด จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อ
ให้พวกพ้อง 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน 
 


