
 

 

      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย โทร ๐๕๓ – 301597             

ที ่    ชม  86501/- วันที่    4  เมษำยน  ๒๕6๕        

เรื่อง    รำยงำนกำรด ำเนินกำรตำมเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย 

       1.เรื่องเดิม 

  ตำมที่ส 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 - 2564 โดยใช้แนวทำงและ
เครื่องมือกำรประเมินตำมที่ส ำนักงำนป.ป.ช.ก ำหนด ซึ่งในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ.256๕ หน่วยงำนต้องมีกำรประเมินควำมเสี่ยง              
ทุจริต นั้น 

 2.ข้อเท็จจริง 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย ได้ก ำหนดมำตรกำรภำยในเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสและ
ป้องกนักำรทุจริต ประจ ำปี ๒๕๖๕ จ ำนวน ๘ มำตรกำร และได้ด ำเนินกำรจัดท ำประกำศมำตรกำร ดังต่อไปนี้  

๑. มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
๒. มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
๓. มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
๔. มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ 
๕. มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน 
๖. มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๗. มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ 
๘. มำตรกำรในกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ 

   
 

 
 

/องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย... 



-๒- 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วม
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงำน
รำชกำรและด ำเนินกำรสร้ำงจิตส ำนึกแก่พนักงำนส่วนต ำบลและบุคลำกรในสังกัดต่อต้ำนกำรทุจริต             
ทุกรูปแบบอย่ำงจริงจัง โดยได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

  1. ส่งเสริมให้มีกำรรณรงค์และสร้ำงควำมตระหนักให้กับพนักงำนส่วนต ำบลและบุคลำกรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้ทั่วถึง
และครอบคลุมทั้งหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยผ่ำนกระบวนกำรฝึกอบรม กำรประชุมประจ ำเดือน กำรประกำศ
แนวทำงกำรปฏิบัติงำน กำรมอบนโยบำยของผู้บริหำรและกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

  2. กำรวำงแนวทำงและมำตรกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือเป็นกลไกในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งกำรจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเข้ำ
รับกำรฝึกอบรม เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนถูกต้อง มีประสิทธิภำพโปร่งใสและสอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์ใหม ่ๆ 

  3. กำรจัดท ำคู่มือกำรพัฒนำส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมกำรบริหำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์ประเด็นควำมเสี่ยงที่จะน ำไปสู่กำรทุจริต ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษำกำรทุจริตในรูปแบบต่ำง  ๆ ที่เกิดขึ้นจริง                    
มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรเกิดกำรทุจริต กำรเกิดผลกระทบต่อประชำชน 

  4. กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน โดยเฉพำะผู้ รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย             
ให้เกิดควำมร่วมมือเป็นผู้เฝ้ำระวัง กำรแจ้งเบำะแส และมีสื่อรณรงค์สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำยผู้บริหำร
ซึ่งเน้นกำรปลอดทุจรติเพ่ือให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในกำรช่วยกันป้องกันกำรทุจริต 

 3.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา 

  เห็นควรให้แจ้งเวียนได้มำตรกำรภำยในเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต 
ประจ ำปี ๒๕๖๕ ให้ข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำยเพ่ือถือปฏิบัติต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ   

    ลงชื่อ                   

(นำงสำวสิรินดำ สุขก๋ำ) 
นิติกร 

 
 

/ควำมเห็นหัวหน้ำ... 



-๓- 

ควำมเห็นหัวหน้ำส ำนักปลัด 

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

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

(ลงชื่อ)  
                                   (นำงนันทำ ปำนอ่อง) 
                                         หวัหน้ำส ำนักปลัด 
ควำมเห็นปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย 

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

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

 (ลงชื่อ)           
           (นำงศิริลักษณ์ ทรำยเหนือ) 

                       ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย 
 

ค ำสั่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย 

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

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

 
(ลงชื่อ) 

            (นำยดวงดี ปันจันทร์)  
                       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย 
 



 

การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

 

งบประมาณ(บาท) แนวทางตามแผนบูรณาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

   หน่วย
นับ 

ปริมาณ งบ
บูรณา
การ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม ผลการ 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

สร้าง
จิตส านึก

และ
ปลูกฝัง
ความ

ซ่ือสัตย์
สุจริต 

สร้าง
กลไกการ
ป้องกัน

การ
ทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิ
ภาพใน
การ

ป้องกัน
การ

ทุจริต 
๑ ประกำศมำตรกำรเผยแพร่

ข้อมูลสำธำรณะ 
ประกำศ

มำตรกำรฯ 
ฉบับ 1 จัดท ำประกำศมำตรกำรเผยแพร่

ข้อมูลสำธำรณะ 
- - - - - / - 

๒ ประกำศมำตรกำรมำตรกำรให้
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมสี่วนร่วม 

ประกำศ
มำตรกำรฯ 

ฉบับ 1 จัดท ำประกำศมำตรกำรใหผู้้มสี่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

- - - - - / - 

๓ ประกำศมำตรกำรส่งเสรมิ
ควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจดั
จ้ำง 

ประกำศ
มำตรกำรฯ 

ฉบับ 1 จัดท ำประกำศมำตรกำรส่งเสริม
ควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจดัจ้ำง 

- - - - - / - 

๔ ประกำศมำตรกำรมำตรกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้ำหน้ำท่ี 

ประกำศ
มำตรกำรฯ 

ฉบับ 1 จัดท ำประกำศมำตรกำรมำตรกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจรติ
และประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำท่ี 

- - - - - / - 

๕ ประกำศมำตรกำรมำตรกำร
ป้องกันกำรรับสินบน 

ประกำศ
มำตรกำรฯ 

ฉบับ 1 จัดท ำประกำศมำตรกำรมำตรกำร
ป้องกันกำรรับสินบน 

- - - - - / - 

 



ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

 

งบประมาณ(บาท) แนวทางตามแผนบูรณาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

   หน่วย
นับ 

ปริมาณ งบ
บูรณา
การ 

งบ
หน่วย 
งาน 

รวม ผลการ 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

สร้าง
จิตส านึก

และ
ปลูกฝัง
ความ

ซ่ือสัตย์
สุจริต 

สร้าง
กลไกการ
ป้องกัน

การ
ทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิ
ภาพใน
การ

ป้องกัน
การ

ทุจริต 
๖ ประกำศมำตรกำรป้องกันกำร

ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

ประกำศ
มำตรกำรฯ 

ฉบับ 1 จัดท ำประกำศมำตรกำรมำตรกำร
ป้องกันกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

- - - - - / - 

๗ ประกำศมำตรกำรมำตรกำร
ตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ 

ประกำศ
มำตรกำรฯ 

ฉบับ 1 จัดท ำประกำศมำตรกำรมำตรกำร
ตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ 

- - - - - / - 

๘ ประกำศมำตรกำรในกำรสร้ำง
จิตส ำนึกและควำมตระหนักใน
กำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ 
 

ประกำศ
มำตรกำรฯ 

ฉบับ ๑ จัดท ำประกำศมำตรกำรในกำร
สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนัก
ในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ 
 

- - - - - / - 

๙ ประกำศนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเสีย่งโดยมีกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน 
กำรควบคุมภำยในครบทุก
ส่วนรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณพ.ศ.๒๕๖๕ 

ประกำศ
นโยบำยฯ 

ฉบับ ๑ จัดท ำประกำศนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเสีย่งโดยมีกำรด ำเนินกำร
ตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน
ครบทุกส่วนรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

- - - - - / - 

 


