
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
วันที่   11  ตุลาคม   2562 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
 

****************** 
 

ผู้มาประชุม จ านวน  5  คน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง 
ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
1 นายปรเมศวร์ ชุมทอง ประธานฯ   
2 นางดวงเดือน ทองบุญชู กรรมการ            

3 นายพิศนุ เขียวรอด กรรมการ   
4 นางสาวอารีย์ ต าแอ กรรมการ   
5 นางสาวปวริศา แสงศักดิ์ เลขานุการ/กรรมการ   

 
บันทึกการประชุม 

 
เริ่มประชุม  เวลา  10.00 น 

   กระผมนายปรเมศวร์ ชุมทอง ประธานฯ   ขอเปิดการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ  

นายปรเมศวร์ ชุมทอง   องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของ
การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563  ตามค าสั่งที่  418/2562  ลงวันที่ 4  ตุลาคม  2562 ด้วยส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ส านักงานป.ป.ช.)    ได้มีการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment:ITA)  โดยให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ตามแนวทาง
และเครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด  ซึ่งในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน 

 ในการนี้   เพ่ือได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม   แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ี
อาจก่อให้เกิดการทุจริต  ตามรายการดังนี้ 

1. นายปรเมศว์ ชุมทอง ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      ประธาน
  

 
 



 
 
2. นางดวงเดือน ทองบุญชู    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
3. นายพิศนุ เขียวรอด          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ 
4. นางสาวอารีย์ ต าแอ         ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด          กรรมการ 
5. นางสาวปวริศา แสงศักดิ์  ต าแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคลฯ   เลขานุการฯ 

    ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

ประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ฯและการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ   
   

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
ด าเนินการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจ

ก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

นายปรเมศวร  ชุมทอง   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548   ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยให้รายงานและเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อ
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาและประกาศผลการติดตามประเมินผลให้แล้วเสร็จ 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  รายละเอียดต่างๆ เชิญเลขานุการฯแจ้งให้ทราบ   

    

นางสาวปวริศา แสงศักดิ์   ตามท่ีได้รวบรวมข้อมูลของ อบต.พอสรุปผลได้ดังนี้ 
               1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจ

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
    - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะท าประโยชน์

ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
    - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้

อย่างไม่เหมาะสมคือมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้าง
อุปสรรค 

- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   2) กระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

     - การรับ – จ่ายเงิน 
     - การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
     - การจัดซื้อจัดจ้าง 
    - การก าหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ ์การก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะ

ว่าจ้าง 
     - การตรวจรับวัสดุ  ครุภัณฑ ์
       - การคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน 
       - การจัดหาพัสดุ 
       - การใช้รถของทางราชการ 
 



 
          3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
     - สูญเสียงบประมาณ 

   - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่ท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท า
ผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 

       - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
   4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์

ทับซ้อน 
   4.1 การเสริมสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท า 

                 การทุจรติและประพฤติมิชอบ  เช่น 
           - เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ประมวลจริยธรรมฯหลัก 

ธรรมาภิบาล นโยบายก ากับดูแลที่ดี  นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.
แหลม 

                   - จัดกิจกรรมเสริมสร้างด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
         - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี 

ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ   
ในปัจจุบันกฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เช่น ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นต้น  
ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง  ดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ ควรส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 

4.3 จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ   มีช่องทางต่างๆ 
เช่น เว็บไซต์   โทรศัพท์   facebook  เป็นต้น    เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่                   

4.4 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   เพ่ือใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ องค์กร   มีกลไกใน
การตรวจสอบการท างานที่เข้มแข็ง  น ามาซึ่งการป้องกันการทุจริต  น าพาองค์กรให้เป็น
แบบอย่างที่ด ี

ที่ประชุมฯ         มีมติเห็นชอบ 
นางสาวปวริศา แสงศักดิ์  ขอให้ทุกคนช่วยดูร่าง คู่มือประเมินความเส่ียงการทุจริต    (FRAS:FRAUD RISK-

ASSESSMENTS) ที่ได้รวบรวมมา มี  4  ส่วน  บทน า  การประเมินความเสี่ยง  การวิเคราะห์
ความเสี่ยง และภาคผนวก  ขอให้ทุกคนดูตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายไปให้แล้ว  ส าหรับบทที่  1 
บทน าจะเป็นหลักการเหตุผล ความส าเป็นที่จะต้องจัดท าคู่มือฯ  บทที่  2  การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต   วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง  การบริหารจัดการความเสี่ยง  นโยบาย
บริหารความเสี่ยง  ประเภทความเสี่ยง  กระบวนการบริหารความเสี่ยง   บทที่  3  การ
วิเคราะห์ความเสี่ยง   ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงมี  9  ขั้นตอน รายละเอียดตามเอกสารที่
ทุกคนมี 

 
ที่ประชุมฯ   มีมติเห็นชอบ 
นางสาวปวริศา แสงศักดิ์  ต่อไปจะน าเสนอให้ผู้บริหารทราบเพื่อจัดท าคู่มือประกาศใช้ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องอ่ืนๆ 

ที่ประชุมฯ   ไม่มี 
  
 



ปิดประชุม   เวลา  15.30 น. 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสาวปวริศา แสงศักดิ์) 
          เลขานุการฯ 
    
 
 
   ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
              (นายปรเมศวร์  ชุมทอง)  
                        ประธานคณะกรรมการฯ  
         


