
                    

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจั่น 
ที ่  ลบ 80501/-                    วันที ่ 20  มกรำคม  2564       
เรื่อง   รำยงำนกำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจั่น 

1. เรื่องเดิม 
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) ซึ่ ง เป็ น เกณ ฑ์ การประเมิ นที่ ต้ อ งการให้ หน่ วยงานของรัฐยกระดับ การด ำ เนิ นของหน ่่วยงำน
โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการด ำเนินงำน เรื่องกำรทุจริตของหน่วยงาน 
โดยมีการประเมินหลักฐานเชิ งประจักษ์  (Evidence Based) ให้มีการด ำเนินการวิ เคราะห์ความเสี่ ยง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและ
พบบ่อย นอกจากนี้ ยังน ำความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดกำรทุจริตมำก ำหนดเป็นแผนกำรป้องกันกำร
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต ำบลวังจั่นเพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้  

2.ข้อเท็จจริง 
  ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทำง กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ข้อ o37่รำยงำนกำรด ำเนินกำรเพ่ือ
จัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกรณีที่          
อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตของหน่วยงำน เป็นกิจกรรมหรือกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับมำตรกำรหรือด ำเนินกำร      
เพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

3.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 
  1. เห็นควรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
   2. เห็นควรเผยแพร่ผลกำรประเมินควำมเสี่ยง ทำงเว็บไซต์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังจั่น เพ่ือ
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้ทรำบ และแจ้งพนักงำนได้ทรำบต่อไป 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ 
    
 
 
 
 
 

(นายอนุชา แสงก่ ำ) 
หัวหน้าสำนักปลัด 
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ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
 

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

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

(นายอภิศักดิ์ หันทิพย์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต ำบลวังจั่น 

 
 
 

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
 

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

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

(นางน่้ำค้าง พลายละหาร) 
นายกองค์การบริหารส่วนต ำบลวังจั่น



 
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต่ปี่2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น่่อ าเภอโคกส าโรง่่จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการป้องกันความเสี่ยง กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง เข้มงวดในกำรตรวจรับพัสดุหรือ

กำรจ้ำง 
1. ประชุมชี้แจงเจ้ำหน้ำที่ใน
องค์กรด ำเนินกำรตำมระเบียบ
พัสดุอย่ำงเคร่งครัด 

1. จัดประชุมเจ้ำหน้ำที่ 
2. เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรตำม
ระเบียบฯ 

ด ำเนินกำรแล้ว 

กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม พิจำรณำพ้ืนที่ที่ประสบปัญหำและ
มีควำมจ ำเป็นล ำดับแรก 

1. ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น ตำมล ำดับควำมต้องกำร
ของประชำชน 
2. กรณีมีควำมจ ำเต็มเร่งด่วนให้
ด ำเนินกำรจัดท ำตำมระเบียบ และ
วิธีขั้นตอนที่ก ำหนด 

1. ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำฯ 
2. ด ำเนินกำรบริกำรช่วยเหลือผู้ที่
ประสบภัยอย่ำงรวดเร็ว 

ด ำเนินกำรแล้ว 

กำรบริหำรงำนบุคล มีกำรประกำศรับสมัครและ
ด ำเนินกำรคัดเลือกอย่ำงโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

ด ำเนินกำรตำมระเบียบฯ ขอให้ กสถ.ด ำเนินกำรคัดเลือก ด ำเนินกำรแล้ว 

กำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำร
มำใช้ในเรื่องส่วนตัว 

กำรท ำทะเบียนควบคุมกำรใช้งำน
และกำรเบิกจ่ำยอย่ำงเคร่งครัด 

1. จัดท ำทะเบียนคุมพัสดุ/วัสดุ/
อุปกรณ์ ของส ำนักงำน 
2. ท ำใบยืมวัสดุ/ 

1. มีทะเบียนคุมวัสดุ 
2. เจ้ำหน้ำที่ท ำใบยืมวัสดุ 

ด ำเนินกำรแล้ว 

กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของ
เจ้ำหน้ำที่ 

ประชำสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุน
ต่ำงๆ มำช ำระเงินด้วยตนเองและ
รับใบเสร็จทุกครั้ง 

ท ำหนังสือแจ้งให้กองทุนฯ ทรำบ 1. กองคลังท ำหนังสือแจ้ง ด ำเนินกำรแล้ว 

กำรลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
- กำรใช้รถ 
- กำรใช้คน 

มีกำรบันทึกกำรใช้ต่ำงๆ  1. ท ำสมุดคุมกำรใช้รถตำม
ระเบียบฯ 
2. มีกำรขออนุญำต/และได้รับ
อนุญำตจำกผู้มีอ ำนำจก่อนเสมอ 

1. ก่อนกำรใช้รถรำชกำรเจ้ำหน้ำที่
ท ำแบบขออนุญำตและได้รับ
อนุญำตจำกผู้มีอ ำนำจก่อนเสมอ 

ด ำเนินกำรแล้ว 



 

การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต่ปี่2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น่่อ าเภอโคกส าโรง่่จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการป้องกันความเสี่ยง กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
กำรจัดประชุม ดูงำน สัมมนำต่ำงๆ  สถำนที่มีควำมเหมำะสม/ 

วิทยำกรมีควำมรู้ 
ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม 1. เจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม

จำกสถำบันกำรศึกษำ หรือ
หน่วยงำนโดยตรง 
2. มีวิยำกรจำกกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่นโดยตรง 

ด ำเนินกำรแล้ว 

กำรออกใบอนุญำต หรือกำร
รับรองสิทธ์ 

ผู้ปฏิบัติงำนท ำตำมกฎระเบียบโดย
มีควำมเป็นกลำง 

ยื่นค ำร้อง/ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินงำนตำม
ระยะเวลำก ำหนด 

ด ำเนินกำรแล้ว 

 

  

ลงชื่อ               ผู้รำยงำน 
       (นำยอนุชำ  แสงก่ ำ) 
        หัวหน้ำส ำนักปลัด         


