
บันทึกขอความ  
สวนราชการ   สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลตําบลทาขามโทร 056 767270  
ท่ี  พช 77401/   วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขอ O๓๗ ประกอบการประเมินความเสี่ยง  

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียน นายกองคการบริหารตําบลทาขาม 

 เรื่องเดิม  

 ตามท่ี ผูรับผิดชอบงาน ITA ไดทําบันทึกขอความ เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงประกอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ขอ O๓๖ นั้น  

ขอเท็จจริง  

จากผลการประเมินฯ ขอ O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป สามารถเชื่อมโยงขอมูล 
เพ่ือจัดทําขอมูลในขอ O๓๗ การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต คือ การเสนอใหมีการจัด 
“กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพัสดุข้ึนกับ อปท.ขางเคียง ในอําเภอชนแดน” ข้ึน โดยมีรายละเอียด
กิจกรรมแนบทาย บันทึกขอความ  

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา  

เพ่ือประโยชนในการดําเนินการประเมินความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นควรพิจารณาอนุมัติใหดําเนิน
กิจกรรม ดังกลาวตอไป  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
(นายเอกชัย  เอ่ียมสะอาด)  

                นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
  
  เรียน หัวหนาสํานักปลัดฯ 
 
              (นางนีรมล จอมวงค)       

     หัวหนาสํานักปลัดฯ  
เรียน นายกองคการบริหารตําบลทาขาม 
- ไดพิจารณาแลวเห็นวา  
( /) สมควร .................................  
(  ) ไมสมควร เพราะ  

 
(นางสาวภมร  บุญกาวิน)  

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาขามรักษาราชการแทน  
      ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาขามตําบลทาขาม 

 

 

 



ความเห็นของนายกองคการบริหารตําบลทาขาม 

(v) อนุมัติ ..  

( ) ไมอนุมัติ เนื่องจาก .............  
 

 (นางศิริรัตน  เอ่ียมสะอาด)  

นายกองคการบริหารตําบลทาขาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูดานการพัสดุข้ึนกับ อปท.ขางเคียง ในอําเภอชนแดน ช่ือกิจกรรม กิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรูดานการพัสดุข้ึนกับ อปท.ขางเคียง ในอําเภอชนแดน 

ผูรับผิดชอบโครงการ นายจักรพรรดิ  พรหมมูล  

หลักการและเหตุผล  

ตามท่ี คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงาน 
ภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของ 
หนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสา
นักงาน ป.ป.ช. กําหนด สําหรับ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คูมือสําหรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการ ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ ในตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การปองกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดยอยท่ี ๑๐.๑ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริต จํานวน ๒ ขอ มีองคประกอบดานขอมูล ท่ี
ตองดําเนินการ ดังนี้  

ขอ O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป  

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิด 
การทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน  

- มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอยาง เชน เหตุการณความเสี่ยงและระดับ 
ของความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง เปนตน  

- เปนการดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น องคการบริหารตําบลทาขามไดดําเนินการ
ประเมินความเสี่ยงเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ผลการประเมิน ความเสี่ยงพบวา ความรูท่ีไมมากพอจะปฏิบัติ
หนาท่ี “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ” คณะกรรมการตรวจการจาง”และ “ผูควบคุมงาน” ตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวย การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จัดเปนความเสี่ยงตอการปฏิบัติหนาท่ี อันอาจ
สงผลใหเกิด การทุจริตโดยมีเจตนาข้ึนได  

องคการบริหารตําบลทาขามจึงไดคิดริเริ่มจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพัสดุข้ึนกับ อปท. 
ขางเคียง ในอําเภอชนแดน ข้ึน เพ่ือเชื่อมโยงไปสู  ขอ O๓๗ การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีอาจกอใหเกิด 
การทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน  

- เปนกิจกรรมหรือการดําเนินการท่ีสอดคลองกับมาตรการหรือการดําเนินการเพ่ือบริหาร 
จัดการความเสี่ยงตามขอ O๓๖  

- เปนการดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๑๔  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ถือเปนการพัฒนาความรู ขีดความสามารถ และเสริมสรางภูมิคุมกันในการ 
ปฏิบัติงานใหแกบุคลากรขององคกรไดเปนอยางดีประการหนึ่ง โดยใชกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีตางคนตาง 
พบเจอมาแบงปนตอกันและกัน ซ่ึงลวนเกิดจากประสบการณท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากการปฏิบัติงาน การรับตรวจ
จาก หนวยตรวจสอบตางๆ จากเหตุผลดังกลาว ผูรับผิดชอบงาน ITA ไดเล็งเห็นความสําคัญของการนํา
กระบวนการจัดการ ความรูโดยการ “แลกเปลี่ยน” มาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนา
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ตลอดท้ัง พัฒนาฐานความรูภายในหนวยงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานโดยไม
กอใหเกิดความเสี่ยงตอหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมาย ในฐานะ “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ”  

 
 



วัตถุประสงค  

๑.เพ่ือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพัสดุข้ึนกับ อปท.ขางเคียง ในอําเภอชนแดน ๒.เพ่ือ
เปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพัสดุข้ึนกับ อปท.ขางเคียง ในอําเภอชนแดน  

กลุมเปาหมาย  

ผูท่ีไดรับการเจาหนาท่ีพัสดุ หัวหนาหนาเจาหนาท่ีพัสดุ และผูท่ีไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ จํานวน ๕๐ คน รูปแบบการดําเนินงาน  

๑. เชิญวิทยากร ใหบรรยายใหความรูดานการตรวจรับพัสดุ  

๒. ประสาน อปท. ขางเคียงเขารวมกิจกรรม  

๓. ใหผูเขารวมกิจกรรม ถายทอดปญหาท่ีพบในขณะปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีพัสดุ/คณะกรรมการตรวจ 

รับพัสดุ  

๔. ใหผูเขารวมกิจกรรม นําเสนอแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับ 

พัสดุ  

๕. ใหผูเขารวมกิจกรรม นําเสนอประเด็นท่ีหนวยตรวจรับทักทวง/เสนอแนะแนวทางดานการตรวจรับ 

พัสดุ  

6. รวมสรุปแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

งบประมาณ -  

ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม  

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

๑. สามารถจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพัสดุข้ึนกับ อปท.ขางเคียง ในอําเภอชนแดน  
ไดตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  

๒. มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพัสดุข้ึนกับ อปท.ขางเคียง ในอําเภอชนแดน  
๓. ผูเขารวมกิจกรรม มีความรู เพ่ือนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับ 
พัสดุ  
๔. ไดแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีเจาหนาท่ีพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การประเมินผลและ 

ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ  

๑. มีผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายท่ีตั้งไว  

๒. มีความรูท่ีไดจากกิจกรรมครั้งนี้ จํานวน ๒ เรื่อง  

๓. สามารถนําความรูท่ีไดมาจัดทําคูมือการตรวจรับพัสดุ 


