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การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ ่งแก  เข้าร ่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ                 
ดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment:ITA) ซึ ่งเป็นเกณฑ์การ 
ประเมินที่ต้องการ ให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินของหน่วยงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการ 
ทุจริตในองค์กร เกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื ่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ 
การแก้ไข ปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที ่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความ 
เสี ่ยงเกี ่ยวกับ การปฏิบัติงานที ่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที ่ได้นี ้มาก ำหนดเป็นคู ่มือการบริหารจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  เพ่ือเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้ 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  1. การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 
โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกได้ประกาศเจตจำนงว่าจะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วย 
ความโปรงใส บริหารงานด ้วยความซื ่อสัตย ์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื ่อให ้บรรลุเจตนารมณ ์ 
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม 
  2. กฎระ เบ ี ยบและแ นวปฏ ิบ ั ต ิ เ ก ี ่ ย วก ั บการจ ั ดซ ื ้ อจ ั ดจ ้ า ง   การ เ ง ิ นและบ ัญชี   
โดยท ี ่ ในป ัจจ ุบ ันกฎระเบ ียบและข ้อบ ังค ับต ่างๆ ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการเบ ิกจ ่ายเง ิน การจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง 
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู ้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว 
ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดใน การปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี 
เข้ารับการอบรมเพ่ือลด ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
  3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA)  เพื ่อให้บ ุคลากรในสังกัดองค์การบริการส่วนตำบลทุ ่งแก 
ได้เข้าใจเกี ่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการ 
ประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที ่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมท ำความเข้าใจเรื ่อง 
ดังกล่าว 
  4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4.1 การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดังนี้ 
  - การจ ัดทำค ู ่ม ือองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลท ุ ่ งแก  ได ้จ ัดทำคู ่ม ือการพ ัฒนาส ่งเสริม 
การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื ่อสร้างความเข้าใจแก่ 
บุคคลากรและให้หลีกเลี ่ยงการกระทำที ่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี ่ยวกับแนวคิด/ 
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเกี ่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 
และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
  - การจัดการความรู ้( Knowledge management) โดยการนำ คู่มือดังกล่าวถ่ายทอดผ่าน  
กระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในประชุมประจำเดือน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล    
ทุ่งแก 
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  2.4.2 การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิดประโยชน์ ทับซ้อน 
จากการว ิเคราะห์ความเส ี ่ยงสามารถจำแนกระดับความเส ี ่ยงออกเป็น 4 ระดับ ส ูงมาก ส ูง ปานกลาง ต ่ ำ 
และสามารถสร ุปข ้อม ูลการว ิเคราะห์ความเส ี ่ยงเก ี ่ยวก ับการปฏิบ ัต ิงานท ี ่อาจเก ิดประโยชน์ท ับซ ้อนของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้ดังนี ้
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเด็น 
ผลประโยชน์ทับ 

ซ้อน 

มีการทับซ้อนอย่างไร โอกาสเกิด 
การทุจริต 

(1/4) 

ระดับของ 
ผลกระทบ 

(1-4) 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

การจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซ้ือร้านที่ 
ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ 
ตนเองคุยได้ง่าย 

4 4 -ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ 
วัสดุ 
-เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ 
หรือการจ้าง 

การจัดโครงการ/ 
กิจกรรม 

มีการเลือกพ้ืนที่ในการจัดโครงการ/ 
กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ 
ส่วนตัว 

4 4 -พิจารณาพ้ืนที่ที่ประสบปัญหา 
และมีความจำเป็นลำดับแรก 

การบริหารงานบุคคล มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ 
บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ 
เข้าทำงาน 

4 4 -มีการประกาศรับสมัครและ      
ดำเนินการคัดเลือกอย่าง 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

การนำทรัพย์สิน 
ของราชการมาใช้ 
ในเรื่องส่วนตัว 

เช่นการใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ 
รถ  ไฟฟ้า ฯลฯ 

4 4 -มีการทำทะเบียนควบคุมการ 
ใช้งานและการเบิกจ่ายอย่าง 
เคร่งครัด 

การลงชื่อเข้า-ออก 
เวลาปฏิบัติหน้าที ่

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง 4 4 -มีสมุดขออนุญาตไปพ้ืนที่อ่ืน 

การลงพ้ืนที่ 
ตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง(Case) 
-การใช้รถ 
-การใช้คน 

การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มาก 
เกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ 
เช่นน ้ำมันมากเกินความเกินความ     
จำเป็น 

4 4 -มีการบันทึกการใช้ต่างๆ 
-มีการรายงานทุกครั้ง 
-สร้างจิตสำนึก คุณธรรม 
จริยธรรม 
-ใช้งานตามความเป็นจริง 

การจัดประชุม ดู 
งาน สัมมนา ต่างๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ 
ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่ 

2 1 -สถานที่มีความเหมาะสมกับ 
งบประมาณ 
-วิทยาการมีความรู้เหมาะสมกับ 
งานหรือโครงการนั้นๆ 

การออก 
ใบอนุญาตหรือ การ 
รับรองสิทธ์ 

หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีญาติ 
หรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรอง 
หรือใบอนุญาตนั้นๆ 

3 3 -ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบ 
โดยมีความเป็นกลาง 



 

 

  2.5 การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที ่ร ่วม 
ขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุรจิตประพฤติชอบในหน่วยงาน 
ราชการและดำเนินการสร้างจิตสำนึกพนักงานส่วนตำบลและบุคลากรในสังกัดรังเกียจการทุจริตทุกรูป 
แบบอย่างจริงจังโดยมีกระบวนการดำเนินการที ่สำคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที ่จะนำไปปรับปรุง 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2564 ดังนี้ 
  2.5.1 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตะหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน 
และปราบปรามการทรุจริตให้กับพนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ให้ 
ทั ่วถึงและครอบคลุมทั ้งหน่วยงานอย่างต่อเนื ่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนวทางการ 
ปฏิบัติงาน การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  2.5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื ้อจัดจ้าง เพื ่อเป็นกลไกลในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนได้  รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง      
เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ ์
  2.5.3 การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหาร 
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่จะน าไปสู่การทุจริต ความ 
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีศึกษาการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ที่ เกิดขึ้นจริง 
มีการวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดการทุจริต การเกิดผลกระทบต่อประชาชน 
  2.5.4 การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย ผู้บริหาร 
ซึ่งเน้นการปล่อยทุจริตเพื่อให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 


