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การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโก
ตาพิเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ(Intergrity and 
Transparency Assessment:ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้ หน่วยงานของรัฐยกระดับการ
ด าเนินของหน่วยงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กร  เกี่ยวกับการด าเนินงาน เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการ
ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไข  ปัญหาการกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มาก าหนดการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ตะโกตาพิ เพ่ือเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิได้ด าเนินการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ 

2.1 การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่ท าการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานโดย นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ ได้ประกาศเจตจ านงว่าจะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วย 
ความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์  
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม  

๒.๒ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ในปัจจุบัน  
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม 
นโยบาย ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการอบรมเพ่ือลด  
ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้  

2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้ บุคลากร
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการ ท างาน 
รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่  
เกีย่วข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมท าความเข้าใจเรื่องดังกล่าว 

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
2.4.1 การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้  
-การจัดท าประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  ได้จัดท ามาตรการเพ่ือขับเคลื่อน

การ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่  
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้อนเรียน

การทุจริต  
มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม  
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  

-การจัดการความรู้ โดยการน าคู่มือดังกล่าวถ่ายทอดผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
ในประชุมประจ าเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 
  



2.4.2 การด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจ เกิดประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ ประจ าปี พ.ศ.2565  ได้ดังนี ้

มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

โอกาส/ความเสี่ยง การ
ทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
เขียว เหลือง แดง 

-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด ชัดเจน 
และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้
รับทราบและถือปฏิบัติให้ เป็นแนวทาง
เดียวกัน 
 -ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอ 
เรื่องตามล าดับค าขอ 

-การพิจารณาตรวจสอบ
และเสนอความเห็นของ 
การอนุมัติ อนุญาต ไม่
ด าเนินการตามล าดับค า
ขอ 

   

-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่ง การ
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงาน บุคคล 
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน 

-ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล เช่น 
ประเมินความดีความชอบ
การแต่งตั้งโยกย้าย การ
ด าเนินการทางวินัย เป็น
ต้น  

   

-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้าน 
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่ง การ
ที่เก่ียวข้องและกิจกรรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กับ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

-เบิกเงินราชการ ตามสิทธิ
เป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก 

   

 
สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม  
สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/  
กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่า 3  
สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพ่ิมขึ้นแผนใช้  
ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรงมากกว่า ๓  

2.5 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วม

ขับเคลื่อนการด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
และด าเนินการ สร้างจิตส านึกพนักงานส่วนต าบลและบุคลากรในสังกัดให้รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบอย่าง
จริงจังโดยมี กระบวนการด าเนินการที่ส าคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะน าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ดังนี้  



2.5.1 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน
และ ปราบปรามการทุจริตให้พนักงานส่วนต าบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิให้
ทั่วถึงและ ครอบคลุมทั้งหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการ
ปฏิบัติงาน การ มอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

2.5.2 การวางแผนทางและมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นกลไกในการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้ รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบกฎเกณฑ์  

2.5.3 การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้เกิด ความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย
ผู้บริหาร ซึ่งเน้นการป้องกันการทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งต่อไป 


