
 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  โทร 0 4597 9822   

ที่ ยส 72201/                                  วันที ่  10  มีนาคม   2564 

เรื่อง   ขออนุมัติด าเนนิการจัดการการทุจริต ขอ้ O37 ประกอบการประเมนิความเสี่ยงประกอบการ  

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน    

  เรื่องเดิม    

ตามที่ ผูร้ับผิดชอบงาน ITA ได้ท าบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัตดิ าเนินการประเมินความ    

เสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี   

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ O 36  นั้น     

  ข้อเท็จจริง    

จากผลการประเมินข้อ ฯ 36 การประเมนิความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี สามารเชื่อมโยง   

ข้อมูลเพื่อจัดท าข้อมูลในข้อ O37  การจัดการความเสี่ยงนี ้คอืการเสนอให้มกีิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน 

การพัสดุขึ้นตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความนี้  

  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  

                     เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการประเมินความเสี่ยงประกอบการ ประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรูด้้านการพัสดุ ดังกล่าว 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

(นางปาลิไลยก ์ บุญปัญญา) 

นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ข้อคดิเห็นของ หัวหนา้ส านักปลัดฯ   ข้อคดิเห็นของ ปลัด อบต. 

      

(ลงชื่อ)      (ลงชื่อ)           

      (นางนาร ี ส าราญสุข)        (นายภักดี  ณรงคก์ุลภักดี)         

ต าแหนง่ หัวหนา้ส านักปลดั    ต าแหนง่   ปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบล     



 

 

 

ข้อสั่งการนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน 

  (    ) อนมุัต ิ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  (    ) ไมอ่นุมตั ิ เนื่องจาก...........................................................................................................................  

   (ลงชื่อ)  

 

  (นายอุดม  พิจารณ)์  

   ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัสดุ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

…………………………………………….. 

ชื่อกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัสดุ 

ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

หลักการและเหตุผล 

  ตามมตคิณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  23  มกราคม  2564  ได้มมีติเห็นชอบให้

หนว่ยงานภาครัฐทุกหนว่ยงานให้ความรว่มมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมอืส าหรับการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. 

ก าหนด ส าหรับปีงบประมาณ 2564 ในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริตตัวชีว้ัดย่อยที่ 10.1 การประเมิน

ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจรติ จ านวน 2 ขอ้ มีองค์ประกอบด้านข้อมูล ที่ตอ้งด าเนินการ ดังนี้ 

ขอ้ O36 การประเมนิความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

           - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรอืการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ

ก่อใหเ้กิดการทุจรติหรอืก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์สว่นรวมของ

หนว่ยงาน 

 - มีขอ้มูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่าง เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและ 

ระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

 - เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  ได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย 

แล้ว ผลการประเมิน ความเสี่ยงพบว่า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเกิดจากการขาดความรูเ้กี่ยวกับด้านการ

พัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผูค้วบคุมงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัดจา้งและ 

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จัดเป็นความเสี่ยงตอ่การปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการทุจรติต่อ

หนา้ที่โดยมิได้เจตนาขึน้ได้ ดังนัน้  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน จงึได้จัดท ากิจกรรมและเปลี่ยน 

เรียนรู้ดา้นการพัสดุขึ้นเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต โดยด าเนินการดังนี้ 

- แสดงการด าเนินการหรอืกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีอาจก่อให้เกิด

การทุจริตหรอืก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวมของหน่วยงาน 

- เป็นกิจกรรมหรอืการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรอืการด าเนินการเพื่อบริหาร

จัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 

 - เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

 

 



 

 

 ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ ถือเป็นการพัฒนาความรู้ ขีดความสามารถ และ 

เสริมสรา้งภูมิคุ้มกันในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรขององค์กรได้เป็นอย่างดี โดยใช้กิจกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ที่เกิดจากประสบการณ์โดยตรงจากการปฏิบัติงาน การรับตรวจจากหน่วยตรวจสอบต่างๆ  ดังนัน้

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนจงึได้เล็งเห็นความส าคัญของกระบวนการจัดการความรู้โดยการ

แลกเปลี่ยนมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานโดยไม่ก่อใหเ้กิดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับ

มอบหมายในฐานะ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

วตัถุประสงค์ 

 1.เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการพัสดุขึ้นกับ อปท.ข้างเคียงในอ าเภอค าเขื่อนแก้ว 

 2.เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการพัสดุขึ้นกับ อปท.ข้างเคยีงในอ าเภอค าเขื่อนแก้ว 

กลุ่มเป้าหมาย 

 เจ้าหน้าที่พัสดุหรอืผูท้ี่ได้รับแต่งตั้ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ จ านวน 30 คน 

การด าเนินการ 

 1.เชญิวิทยากรผู้มีความรูค้วามสามารถด้านการพัสดุหรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาบรรยายให้ความรู้

ด้านการตรวจรับพัสดุ 

 2.ประสานงานกับ อปท.ข้างเคียงเข้าร่วมกิจกรรม 

 3. ผูเ้ข้าร่วมในกิจกรรมได้แจง้ขอ้ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน 

 4.ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอแนวทางแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

 5.ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอประเด็นที่หน่วยตรวจสอบได้ทักท้วงและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

 6.ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมร่วมสรุปปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 

งบประมาณในการด าเนินการ 

 ด าเนนิการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 

 เดือน เมษายน 2564 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.สามารถจัดกิจกรรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการพัสดุกับ อปท.ข้างเคียงได้ตามวัตถุประสงค์ 

 2.มเีวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อน าข้อสรุปที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจรับ

พัสดุได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน 

การประเมนิผลและดัชนีวัดความส าเร็จ 

 1.มผีูเ้ข้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 2.มคีวามรู้ความสามารเพิ่มขึน้จากกิจกรรมที่จัด 

 3.สามารถน าความรูท้ี่ได้มาจัดท าคู่มอืในการตรวจรับพัสดุได้ 



 

 

  

 

 

 

 

 


