
สรปุผลการทบทวนและวเิคราะหแ์ผนปฏบิัตกิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลตาช ีอ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

-------------------------------------- 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี ทบทวนผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่จะ
ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ  
  ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ มีองค์ประกอบ
ส าคัญ 3 ประการ  คือ 

1. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความต้องการ อยากมี อยากได้และขาดจิตส านึก 
2. กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่เปิดโอกาสให้มีดุลยพินิจ ซึ่งบางครั้งน าไปสู่การหา

ผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง 
3. กฎ ระเบียบ ที่ถือปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ มีความซับซ้อน และยากต่อการท าความเข้าใจ 

  สรุปผลการตอบสนองต่อการรับเรื่อง ในปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 จนถึง 
30 กันยายน 2561 ได้รับเรื่อง ดังนี้ 

 1. แจ้งเบาะแสการกระท าผิด จ านวน  -        เรื่อง 
 2. ปัญหาความเดือดร้อน จ านวน -        เรื่อง 
 3. การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน   -        เรื่อง 
 4. ปัญหาที่ดิน จ านวน    -      เรื่อง 
 5.   ขอความช่วยเหลือ จ านวน   3        เรื่อง 
 6.   เรื่องอ่ืนๆ จ านวน   4       เรื่อง 
 

  ผลการด าเนินการต่อการรับเรื่อง ในปีงบประมาณ 2561 ระหว่างด าเนินการ จ านวน - เรื่อง 
และสามารถยุติเรื่อง จ านวน 7 เรื่อง 
    

  วิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัญหา จ าแนกโอกาสการเกิดความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ มาก 
ปานกลางและน้อย โดยมีระดับความรุนแรง 3 ระดับ คือ ระดับ 1 รุนแรงน้อย ระดับ 2 รุนแรงปานกลางและ
ระดับ 3 รุนแรงมาก 
 

  สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ดังนี้ 
1. การทุจริต ด้านการเงิน    - มีความเสี่ยงน้อย   มีความรุนแรง ระดับ 1 
2. การทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง   - มีความเสี่ยงปานกลาง  มีความรุนแรง ระดับ 2 
3. การใช้ทรัพย์สินทางราชการเป็นประโยชน์ส่วนตัว - มีความเสี่ยงมาก  มีความรุนแรง ระดับ 3 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี จะน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลการร้องเรียน การ
วิเคราะห์ความเสี่ยง และการทบทวนแผนปฏิบัติการมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี ปี 2561 เพ่ือจัดท ามาตรฐานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในครั้งต่อไป 

 

/วิสัยทัศน์. . . 
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วสิยัทัศน ์
  เสริมจริยธรรม สร้างคนดี ซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบต่อส่วนรวมและรวมพลังสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในทุกภาคส่วน 

 

  พันธกจิ 
  1) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการให้อ านาจรัฐ 
  2) ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การประสานงานพัฒนาระบบงาน พัฒนาบุคลากร 

 3) เร่งรัดการติดตามประเมินผล 
 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
วตัถปุระสงค์ 
เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ 

วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ รวมทั้งการรณรงค์ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไข
ปัญหา การพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาชี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
3. ก าหนดให้มีหลักสูตรทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐ 
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี  ความซื่อสัตย์ และการต่อต้านการทุจริต โดยให้

ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 

ยุทธศาสตร์ที ่2  บรูณาการ ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมชิอบ  
 วัตถปุระสงค์ 
เพ่ือบูรณการความร่วมมือองค์การบริหารส่วนต าบลตาชี การป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุลรวมถึงการ
สร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางการด าเนนิงาน 
1. บูรณาการหน่วยงานกับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบ 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติ

มิชอบ 
/ยุทธศาสตร์. . . 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 เสริมสรา้งความเข้มแขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมชิอบ 
วตัถปุระสงค์ 
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้ เหมาะสม  

ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับภูมิภาค สร้างกลไกความร่วมมือระ หว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนากฎหมายที่เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม

ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมการกระจายอ านาจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปสู่ระดับภูมิภาค 
3. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4. เสริมสร้างประสิทธภิาพของกฎหมายเพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐร่วมกับองค์กร

ระหว่างประเทศ 
6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน 
7. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 พฒันาศกัยภาพเจ้าหนา้ที่ปอ้งกันและแกไ้ขปญัหาการทจุรติและประพฤติมชิอบ 
วตัถปุระสงค์ 
มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้าง
มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 

 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

  ปจัจยัสนบัสนนุ/ปัญหาอปุสรรค 
  ปจัจยัสนบัสนนุ 
  - ผู้บริหารให้การสนับสนุนและให้ความส าคัญในการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
  - องค์กรให้การส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

/ปัญหา. . . 
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  ปัญหาอปุสรรค 
  การด าเนินตามโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บางโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย 
 

  ข้อด/ีข้อเสยี 
  ข้อด ี
       น าต้นแบบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เพ่ือน า ไปสู่การปฏิบัติ โดยยึดแนวทางตามยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้
บรรลุผลส าเร็จเป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย ต่อไป 

  ข้อเสีย 
  ไม่มี 

  ข้อเสนอแนะ 
           1. การปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
               - การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ควรมีการเร่งรัดติดตามให้ผล
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรอืสูงกว่าเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนฯ 
           2. ส าหรับการสนับสนุนของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคควรให้การสนับสนุนและความส าคัญในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างจริงจังและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

----------------------------------------------------- 

 


