
บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ  ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลต้นไทร  อ ำเภอบำเจำะ  จังหวัดนรำธิวำส  
ที ่  นธ 6901/236                        วันที่    4  พฤศจิกำยน 2564                         
เรื่อง  รำยงำนผลกำรประเมินควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ ำปี  

งบประมำณ  พ.ศ.2565                                                                                                            
   

เรียน  นำยกเทศมนตรีต ำบลต้นไทร 

 1.เรื่องเดิม 

  ตำมที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ(ส ำนักงำนป.ป.ช.)    
ได้มีกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ตั้ งแต่ปี งบประมำณ พ.ศ.2557 เป็นต้นมำ ต่อมำคณะรัฐมนตรี              
ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2561 ให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 - 2565 โดยใช้แนวทำงและ
เครื่องมือกำรประเมินตำมที่ส ำนักงำนป.ป.ช.ก ำหนด ซึ่งในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 หน่วยงำนต้องมีกำรประเมินควำมเสี่ยงทุจริต เช่น
ควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะต่อไป   

 2.ข้อเท็จจริง 

  เทศบำลต ำบลต้นไทร ได้ด ำเนินกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆดังนี้ 

  2.1 การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ได้มีกำรประกำศแสดงเจตจ ำนงสุจริต เสริมสร้ำงคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน
โดยนำยกเทศมนตรีต ำบลต้นไทร ได้ประกำศเจตจ ำนงว่ำจะเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรและควำมโปร่งใส ปรำศจำก
กำรทุจริต เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรบริหำรงำนของเทศบำลต ำบลต้นไทร และ
ให้ค ำมั่นที่จะน ำพำคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนเทศบำล ครู ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงและบุคลำกรใน
สังกัดเทศบำลต ำบลต้นไทรทุกคน ให้ปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับกำรบริหำร
จัดกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและร่วมมือและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 

  2.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กำรเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน
กฎระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงิน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีกำรปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงตำม
นโยบำย ท ำให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องดังกล่ำว ซึ่งอำจท ำให้เกิดข้อผิดพลำดในกำร
ปฏิบัติงำนได้ จึงได้จัดส่งเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เจ้ำพนักงำนพัสดุ  กำรเงินและบัญชี เข้ำรับกำร
อบรมเพ่ือลดข้อผิดพลำดจำกกำรปฏิบัติงำน และลดโอกำสที่มีควำมขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

  2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัดเทศบำลต ำบลต้นไทร ได้เข้ำใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์กำรประเมินและกำรยกระดับกำรท ำงำน รวมทั้งเตรียมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรประเมินให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ซึ่งผลกำรประเมิน ITA ของเทศบำลต ำบลต้นไทร ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ได้
คะแนน 70.07  
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2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   2.4.1 กำรให้ควำมรู้ในแบบต่ำงๆ ดังนี้ 
    -กำรจัดท ำและประกำศใช้ มำตรฐำนทำงจริยธรรม เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจแก่
บุคคลำกร ให้หลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยกำรทุจริตต่ำงๆ เช่นกำรกระท ำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 
              -กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge management : Km) มีกำรถ่ำยทอด
มำตรฐำนทำงจริยธรรม ผ่ำนกระบวนกำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ในประชุมประจ ำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซด์
ของเทศบำลต ำบลต้นไทร 
   2.4.2 กำรด ำเนินกำรวิ เครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ สูงมำก สูง 
ปำนกลำง ต่ ำ และสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดประโยชน์ทับซ้อน
ของเทศบำลต ำบลต้นไทร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ได้ดังนี ้
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ประเด็นผลประโยชน์
ทับซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดับของ
ผลกระทบ(1-

4) 

มาตรการป้องกันความ
เสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

กำรจัดซื้อจดัจ้ำงใน
กำรจัดโครงกำร/ 
กิจกรรม 

ผู้ด ำเนินโครงกำรเลือกจดัซื้อ/จดัจำ้งร้ำนท่ี
ตนเองสนิทหรือเป็นญำตหิรือร้ำนที่ตนเอง
คุยได้ง่ำย 

4 4 -ปรับเปลีย่นร้ำนค้ำในกำร
จัดซื้อวัสด ุ

-เข้มงวดในกำรตรวจรับพัสดุ
หรือกำรจ้ำง 

กำรบริหำรงำนบุคคล มีกำรรับบคุคลที่เป็นเครือญำติหรอืบุคคล
ทีม่ีควำมสมัพันธ์ใกล้ชิดกับพนักงำน
เจ้ำหน้ำท่ี 

4 4 -มีกำรประกำศรับสมัครและ
ด ำเนินกำรคดัเลือกอย่ำง
โปร่งใสและตรวจสอบได ้

กำรน ำทรัพยส์ินของ
รำชกำรมำใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว 

เช่นกำรใช้อุปกรณ์ส ำนักงำนต่ำงๆ รถ 
ไฟฟ้ำ คอมพิวเตอรฯ์ลฯ 

4 4 -มีกำรท ำทะเบียนควบคุม
กำรใช้งำนและกำรเบิกจ่ำย
อย่ำงเคร่งครัด                          

กำรใช้รถยนต์
ส่วนกลำง  

กำรใช้ทรัพยำกรมำกเกินควำมจ ำเป็นใน
แต่ละภำรกิจ เช่น น้ ำมันมำกเกินควำม
จ ำเป็น 

4 4 -มีกำรบันทึกกำรใช้ต่ำงๆ 

-มีกำรรำยงำนทุกครั้ง 

-สร้ำงจิตส ำนึก คุณธรรม 
จริยธรรม 

-ใช้งำนตำมควำมเป็นจริง 
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  2.5 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2565 

  เทศบำลต ำบลต้นไทร ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงำนรำชกำรและ
ด ำเนินกำรสร้ำงจิตส ำนึกแก่พนักงำนเทศบำลและบุคลำกรในสังกัดต่อต้ำนกำรทุจริตทุก รูปแบบอย่ำงจริงจัง โดย
มีกระบวนกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญเป็นแนวทำงและข้อเสนอแนะที่จะน ำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปี 2565 ดังนี้ 

   2.5.1 ส่งเสริมให้มีกำรรณรงค์และสร้ำงควำมตระหนักให้กับพนักงำนเทศบำล และ
บุคลำกรของเทศบำลต ำบลต้นไทร  ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ให้ทั่วถึงและ
ครอบคลุมทั้งหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยผ่ำนกระบวนกำรฝึกอบรม กำรประชุมประจ ำเดือนกำรประกำศแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำน กำรมอบนโยบำยของผู้บริหำรและกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

   2.5.2 กำรวำงแนวทำงและมำตรกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือเป็นกลไกในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งกำรจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เข้ำรับกำรฝึกอบรม เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนถูกต้อง มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์
ใหม่ๆ 

   2.5.3 กำรจัดท ำคู่มือกำรพัฒนำส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม กำร
บริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ประเด็นควำมเสี่ยงที่จะน ำไปสู่กำรทุจริต 
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษำกำรทุจริตในรูปแบบต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น
จริง มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรเกิดกำรทุจริต กำรเกิดผลกระทบต่อประชำชน 

   2.5.4 กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน โดยเฉพำะผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ให้เกิดควำมร่วมมือเป็นผู้เฝ้ำระวัง กำรแจ้งเบำะแส และมีสื่อรณรงค์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำย
ผู้บริหำรซึ่งเน้นกำรปลอดทุจริตเพ่ือให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในกำรช่วยกันป้องกันกำรทุจริต 

 3.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำให้เทศบำลต ำบลต้นไทร ด ำเนินกำรตำมแนวข้อ 2.4 
ต่อไป 

 (ลงชื่อ)   
              (นำงมัสลีซำ  ปำทำน) 
           หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

ควำมเห็นหัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

      ลงชื่อ 
            (นำงสำวอรุณี  กะนอง) 
                           หัวหน้ำส ำนักปลัด    
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ควำมเห็นปลัดเทศบำลต ำบลต้นไทร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

ลงชื่อ   
                (นำงซำรีพะห์  ต่วนเพ็ง)  
                          ปลัดเทศบำลต ำบลต้นไทร 

ควำมเห็นนำยกเทศบำลต ำบลต้นไทร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 
                ลงชื่อ  
                            (นำยอำทิตย์  เบญจมำพร) 
                        นำยกเทศมนตรีต ำบลต้นไทร 
 
 


