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                                         คํานํา 
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือตอง การ

บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนตลอดจน บุคคลหรือ

หนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริต ท่ีมีอยูใน

ปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม การทุจริตในระดับทองถ่ิน พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการ ขยายตัวของ

การทุจริตในระดับทองถ่ินไดแกการกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดย หลักการแลวการ

กระจายอํานาจมีวัตถุประสงคสําคัญ เพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนอง ตอความตองการของขุมซน

มากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึนแตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตใน ทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเซนเดียวกัน 

การดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด ผลประโยชนทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยง

เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring of 

the Tread way Commission)เพ่ือกําหนด มาตรการสําคัญเรงดวนเซิงรุกในการปองกันการทุจริตการบริหารงาน

ท่ีโปรงใสตรวจสอบไดและการแกไขปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาท่ีรัฐท่ีเปนปญหาสําคัญและพบบอย

นอกจากนี้ยังนําความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีไดนี้มากกําหนดเปนคูมือปองกัน

ผลประโยชนทับซอนของ องคการบริหารสวนตําบลสามแยกอีกดวย เพ่ือบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติวา

ดวยการปองกันและ ปราบปราม การทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันใน ระดับหนึ่ง ได

วาการดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิด โอกาส ท่ีจะ ประสบกับ

ปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวา องคกรท่ี ไมมีการนํา

เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปน สวนหนึ่งของ

การปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใด 

องคการบริหารสวนตําบลสามแยกเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อน หนวยงาน

ภาครัฐใหบริหารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเปนเครื่องมือ หนึ่งในการ

ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพ่ือลดปญหาการทุจริตภาครัฐท่ีกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนน

การสรางธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการ ตรวจสอบ เฝาระวัง 

เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ ทุจริตประพฤติ มิชอบได  

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก จึง ไดดําเนินการประเมินความเสี่ยงในองคกรข้ึน เพ่ือให หนวยงานมี

มาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหาร จัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิด การทุจริตซ่ึงเปน

มาตรการปองกันการทุจริตเซิงรุกท่ีมี ประสิทธิภาพตอไป 

          งานบริหารท่ัวไป 

                                                                                         องคการบริหารสวนตําบลสามแยก 
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

๑. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือ ตองการ 

บงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล 

หรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน การทุจริตท่ีมีอยูใน

ปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

การทุจริตในระดับทองถ่ิน พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก การกระจาย

อํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมี วัตถุประสงค สําคัญเพ่ือ

ใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของขุมซนมากข้ึน มี ประสิทธิภาพมากข้ึนแตในทาง

ปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเซนเดียวกัน ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน จําแนกเปน ๗ ประเภท ดังนี้ 

๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ เกิดจากการ

ละเลยขององคกรปกครองสวนหองถ่ิน 

๒) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 

๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากซองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย  

๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 

5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธใหประซาซนทราบ  

๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ 

จากภาคสวนตางๆ 

๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลหองถ่ิน 

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได  ดังนี้ 

๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต

แตพบวา ยังคงมีซองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจาก การบังคับใช กฎหมายท่ีไม

เขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการ ระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทํา

ใหเกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคน ใน

ปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความรํ่ารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทํา พฤติกรรมการ

ทุจริตมากยิ่งข้ึน 
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๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน โดยเฉพาะการ

ทุจริตในเซิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประซาซน ขาด กลไกการตรวจสอบ

ความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคลเหลานี้ 

๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของ การ ผูกขาด 

ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก เจาหนาท่ีเพ่ือให

ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแก การ ผูกขาดในโครงการ

กอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน ปจจัยหนึ่ง ท่ี

ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําให เจาหนาท่ีตอง

แสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม "รายไดพิเศษ" ใหกับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการ เนนเปนพิเศษ

ถือวาเปนเครื่องจัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว บาป นอยลง และมี

ความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน สวนรวม 

๗) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความสื่อ สุจริตเปนยกยองคน

ท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมี คานิยมท่ีผิด เห็นวาการ

ทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอ

ราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของ บานเมือง 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับจันยิ่งจะทวีความ รุนแรง และ

สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปน ปญหา ลําดับ

ตน ๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุก ภาคสวน ใน

สังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนหองถ่ินมักถูก มองจาก ภายนอก

สังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและ รายงานของทาง

ราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบ การปกครองสวน

ทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น มีผลในเซิงลบ สอดคลองกับการจัด

อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่นซ่ึงเปน เครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือ

ความโปรงใสนานาชาติ พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อยูท่ี ๓๕ - ๓๘ คะแนน 

จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในป๒๕๕๘ อยูอันดับท่ี ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก และเปน 
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อันดับท่ี ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปและประเทศมาเลเซีย และสาสุดพบวาผลคะแนนของ

ประเทศไทยป ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากป ๒๕๕๘ ไดลําดับท่ี ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนให

เห็นวา ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง 

แมวาคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการ ปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตมาแลว ๓ ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีจะลด นอยถอยลง 

สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน โครงสรางสังคม ซ่ึง

เปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึด

ติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม 

ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทย บางสวน มองวาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนเรื่องปกติท่ียอมรับ

ได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝกรากลึกในสังคมไทย มาตั้งแตอดีต หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและ

วัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการ ทํางานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน 

จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความ พยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาด

ความเขมแข็ง 

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี ๓ เริ่ม จากป พ.ศ. 

๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปน สังคมมิติใหม ท่ีประ

ซาซนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจน

ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนองซาติและประซาซนเพ่ือใหประเทศ ไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิใน

ดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน "ประเทศ ไทยใสสะอาด ไทยท้ังซาติตาน

ทุจริต" มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการ ทุจริต ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ในป 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงการท่ีระดับ คะแนนจะ สูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับ 

ธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประซาซน ตองมี พฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใช

ตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน ๖ ยุทธศาสตร 

ดังนี้ ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการ

ตอตานการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี ๓ สกัดก้ันการทุจริตเซิงนโยบาย ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจริต

เชิงรุก ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยกระดับคะแนนดัชนี

การรับรูการทุจริต  

ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน รูปธรรม

ในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ท่ี ๓  

 (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องคกรปกครองสวนตําบลบานไทร จึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับ การบริหาร 
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จัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการ จัดทํา แผนปฏิบัติ

การปองกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต ผาน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางขัดเจน อันจะนาไปสูการปฏิบัติอยางมี ประสิทธิภาพ 

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

 

๓. วัตถุประสงคการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกร ได ดังนั้น การ

ประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตการออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม ภายในท่ี เหมาะสมจะชวย

ลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตาน การทุจริต ใหแกบุคลากรของ

องคถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ท้ังนี้ การนําเครื่องมือ ประเมินความ เสี่ยงมาใชในองคกรจะ

ชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดําเนินการขององคกรจะไมมี การทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริต

ท่ีไมคาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหาก เกิดความ เสียหายข้ึนกิจะเปนความเสียหาย

ท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยให

เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจําซ่ึงไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใดวัตถุประสงคหลักของการประเมินความ

เสี่ยงการทุจริตเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ

ดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต ซ่ึงเปน มาตรการ ปองกันการทุจริตเซิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 

 

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะท่ีทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยง กอน 

ปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของ การ

เฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดขอบปกติท่ีมีการ รับรู และ

ยอมรับจากผูท่ีเก่ียวของ(ผูนําสงงานให) เปนลักษณะการตรวจสอบภายในจะเปน ลักษณะกํากับติดตามความเสี่ยง

เปนการสอบทาน  

 

๕. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองคกร ตามมาตรฐาน เปนมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับมาตั้งแต

เริ่ม ออก ประกาศใชเม่ือป ๑๙๙๒ สําหรับมาตรฐาน (วอรอ) ๒๐๑๓ ประกอบดวย ๕ องคประกอบ  

๑๗ หลักการ ดังนี้  
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องคประกอบท่ี ๑ สภาพแวดลอมการควบคุม 

หลักการท่ี ๑ องคกรยึดหลักความซ่ือตรงและจริยธรรม  

หลักการท่ี ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดขอบตอการกํากับดูแล  

หลักการท่ี ๓ คณะกรรมการและฝายบริหาร มีอํานาจการสั่งการซัดเจน  

หลักการท่ี ๔ องคกร จูงใจ รักษาไว และจูงใจพนักงาน  

หลักการท่ี ๕ องคกรผลักดันใหทุกตําแหนงรับผิดขอบตอการควบคุมภายใน  

องคประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 

หลักการท่ี 6 การประเมินความเสี่ยง 

หลักการท่ี ๗ ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงอยางครอบคลุม 

หลักการท่ี ๘ พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 

หลักการท่ี ๙ ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบตอการควบคุมภายใน  

องคประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม 

หลักการท่ี ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได  

หลักการท่ี ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีใชในการควบคุม  

หลักการท่ี ๑๒ ควบคุมใหนโยบายสามารถปฏิบัติได  

องคประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร 

หลักการท่ี ๑๓ องคกรขอมูลท่ีเก่ียวของและมีคุณภาพ 

หลักการท่ี ๑๔ มีการสื่อสารขอมูลภายในองคกร ใหการควบคุมภายในดําเนินตอไปได  

หลักการท่ี ๑5 มีการสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบตอการควบคุม ภายใน 

องคประกอบท่ี ๕ กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล 

หลักการท่ี ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

หลักการท่ี ๑๗ ประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 

ท้ังนี้องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตองมีอยูจริงและนาไปปฏิบัติได อีกท้ัง

ทํางานอยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทําใหการควบคุม ภายในมี ประสิทธิผล 

๖. องคประกอบที่ทําใหเกิดการทุจริต 

องคประกอบหรือปจจัยท่ีนาไปสูการทุจริต ประกอบดวย แรงกดดันหรือแรงจูงใจ หรือโอกาส ซ่ึงเกิดจาก

ชองโหวของระบบตางๆ คุณภาพการควบคุมกํากับ ควบคุม ภายในขององคกรมีจุดออน และ  หรือ การหาเหตุผล

สนับสนุนการกระทําตามทฤษฎี 
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๗. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

องคการบริหารสวนตําบลสามแยก จะแบงความเสี่ยงออกเปน ๓ ดาน ดังนี้  
๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงานท่ีมีภารกิจ 

ใหบริการประซาซนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาต ของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๕.๒ ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปรงใสของการไขอํานาจและตําแหนงหนาท่ี  
๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการไขจายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร 

ภาครัฐ 

 
๘. ขันตอนการประเมินความเสียงการทุจริต มิ ๙ ขันตอน ดังนี้ 

๑. การะบุความเสี่ยง 
๒. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 
๓. เมทริกสระดับความเสี่ยง 
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
๕. แผนบริหารความเสี่ยง 
๖. การจัดทํารายงานผลการเฝาระวังความเสี่ยง 
๗. จัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง 
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๘. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 
๙. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

วิธีวิเคราะหความเสี่ยง 
การเตรียมการเพ่ือประเมินความเสี่ยง ตองดําเนินการ ดังนี้ - ดัดเลือกกระบวนการงานของประเภท ดาน

นั้น ๆ โดยเฉพาะการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิด การทุจริตมาจาก๓ดาน ไดแกความเสี่ยงการทุจริต เก่ียวของกับ
การอนุมัติพิจารณา อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการไขอํานาจและตําแหนง หนาท่ี และ 
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการไขจายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ ) - 
เลือกงานท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต - เลือกกระบวนงาน จากท่ีจะทําการประเมิน ความเสี่ยงการ
ทุจริต - เตรียมขอมูล ข้ันตอน แนวทาง หรือเกณฑการปฏิบัติงาน ของกระบวนงานท่ีจะทําการ ประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต 

เปนการวิเคราะหโดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานตางๆ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ  

เหตุการณความเสี่ยงตอการทุจริต การวิเคราะหระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความ จําเปนของ การ
เฝาระวัง และการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการปองกันความเสี่ยงของการ ดําเนินงานท่ีอาจ 
กอใหเกิดการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลบานไทรท่ีมีประสิทธิภาพ 

การระบุความเสี่ยง  
การนําขอมูลท่ีไดจากการเตรียมขอมูล ในสวนของรายละเอียดและข้ันตอน แนวทางหรือเกณฑ การ

ปฏิบัติงาน ของกระบวนการงานท่ีจะทําการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซ่ึงในการปฏิบัติงานนั้น อาจ 
ประกอบดวย กระบวนการยอย จึงใหระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงท่ีเสี่ยง 
ตอการ ทุจริตเทานั้น และในการประเมินตองคํานึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดําเนินงานเรื่องท่ีจะทําการ 
ประเมิน เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามข้ันตอนอาจไมพบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงตํ่า แตอาจ พบวามี 
ความเสี่ยงในเรื่องนั้น ๆ ในการดําเนินงานท่ีไมอยูในข้ันตอนก็เปนไดโดยไมตองคํานึงวาหนวยงานจะมี มาตรการ 
ปองกันการทุจริต หรือแกไขความเสี่ยงการทุจริตอยูแลว นาขอมูลรายละเอียดดังกลาวลงในประเภท ความเสียง 
ซึง เปน  

 
 
 
 
 
 
 

Known Factor ความเสี่ยง ปญหา/พฤติกรรมท่ีเคยเกิดข้ึน เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมาย
วา จะมีโอกาสเกิดข้ึนซ้ํา หรือประวัติมีการทํางานอยูแลว 

Unknown Factor ปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณประมาณการลวงหนาในอนาคต  
ปญหา/ พฤติกรรม ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 



 

 

สถานนะสีเหลือง 

( สีเหลือง ) 
สถานะสีสม้ :  

( สี สม้ ) 

สถานะสีแดง : 

( สีแดง ) 
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การวิเคราะหสถานะความเส่ียง 
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับตํ่า  
( สีเขียว ) 

:ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวาง 
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 
ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวชองหลายคน หลายหนวยงาน ภายใน
องคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขาม หนวยงาน 
ตาม หนาท่ีปกติ 
ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอก คนท่ีไม รูจัก ไม
สามารถตรวจสอบไดซัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยาง สม่ํา 
เสมอ 
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ประเมินความเส่ียงการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลสามแยก 

ตําบลสามแยก อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
พ.ศ. ๒๕๖4 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต ดาน 
√    ความเสี่ยงการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหนวยงานท่ี 
      มี ภารกิจ ใหบริการประซาซนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวย 
      ความ สะดวกในการพิจารณาอนุญาต ชองทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
√ ความเสี่ยงการการทุจริตในความโปรงใสชองทางการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี  
√ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสซองการใชจายงบประมาณและการบริหาร      
จัดการ ทรัพยากรภาครัฐ 

กระบวนการงาน ...การบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมซององคการบริหารสวนตําบลบานไทร 
ซ่ือหนวยงาน ............... องคการบริหารสวนตําบลสามแยก .............................................  
ผูรับผิดชอบ ................. สํานักปลัด .............. .โทรศัพท .............. - ..................  

หมายเหตุ ะ อธิบายรายละเอียด พฤติการณการทุจริตท่ีมีความเสี่ยงการทุจริต 

- ความเสี่ยง ปญหา/พฤติกรรมท่ีเคยเกิดข้ึน เคยรับรูวาเคยเกิดมากอน คาดหมายวาจะมี โอกาสเกิดข้ึนซ้ํา หรือ

ประวัติมีอยูแลว √ Known factor 

- ปจจัยความเสี่ยงท่ีมาจากการพยากรณ ประมาณการลวงหนาในอนาคต ปญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงท่ี อาจจะ

เกิดฃึน √ Unknwo factro 

ตารางท่ี ๑ ระบุความเสี่ยง ( Known factor และ Unknwo factro) 
ท่ี โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยง 

Knownfactor 
(เกิดข้ึนแลว ) 

Unknwo factro 
(ยังไม,เคยเกิดข้ึน) 

๑ การปฏิบัติซองเจาหนาท่ีในองคกรปฏิบัติตาม ระเบียบและ 
กฎหมายท่ีเก่ียวของอาจจะเกิด ขอผิดพลาดไดเพราะไมได รับ
การพัฒนา ทางดานเขารับการฝกอบรม และตัวระเบียบ หรือ
ขอกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู เสมอซ่ึงอาจจะทําให 
เจาหนาท่ีซององคกร มีขอบกพรองหรือขอผิดพลาดเกิดข้ึน 
 

 

 √ 

๒ เจาหนา ท่ีรวมกับผูรับจาง มีการลด ปริมาณงาน เ พ่ือ 
ประหยัด งบประมาณในการกอสราง หรือมี การตรวจรับ  
ไมเปน  ตาม รูปแบบรายการ 

 √ 
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                                            การวิเคราะหสถานะความเส่ียง 

การนาขอมูลจากตารางท่ี๑ มาวิเคราะหเพ่ือแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริตของแตละโอกาส / 
ความเสี่ยงการทุจริต 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
สถานะสีเขียว      : ความเสี่ยงระดับตํ่า 

  สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหวาง 
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 

สถานะสีสม   : ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน หลายหนวยงาน 
ภายในองคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม หรือไมมีอํานาจควบคุมขาม 
หนวยงาน ตาม หนาท่ีปกติ 

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายนอก คนท่ีไม รูจัก ไม
สามารถตรวจสอบไดซัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยางสม่ําเสมอ 

เมทริกสระดับความเสี่ยง 
นาโอกาส/ความเสี่ยง การทุจริตท่ีไมมีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูงจนถึงสูงมาก (สีสม กับสีแดง ) 

จากตาราง ๒ มาทําการหาคาความเสี่ยงรวม ซ่ึงไดจากระดับความจําเปนของการเฝาระวัง มีคา ๑- ๓ ระดับ ความ
รุนแรงของผลกระทบท่ีคา ๑- ๓ โดยมีเกณฑ ดังนี้ 

ระดับความจําเปน'ของการเฝาระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
ระดับ ๓ หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
ระดับ ๒ หมายถึง เปนข้ันตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตท่ีไมสูงมาก 
ระดับ ๑ หมายถึง เปนข้ันตอนรองของกระบวนการ 
- ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักท่ีสําคัญของกระบวนการนั้นๆ แสดงวาข้ันตอนนั้น เปน 
Must หมายถึง ความจําเปนสูง ของการเฝาระวังการทุจริต คาของ Must คือ อยูในระดับ ๓ 
หรือ ๒ 
 

ตารางท่ี ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ท่ี โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต   สีเขียว    
 

เหลือง สม แดง 
๑. การปฏิ บัติของเจาหนา ท่ี ในองคกร อ า จ เ ก ิ ด  

ขอผิดพลาดได เพราะไมไดรับการพัฒนา หรือขาด 
การสงเสริมความรู หรือการเขารับการฝกอบรม ตาม
ระเบี ยบหรื อข อกฎหมาย ท่ี เ ก่ียวข อง  ท่ี มีการ 
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ซ่ึงอาจจะทําใหเจาหนาท่ีใน 
องค กร มีข อบกพร อ งหรื อข อผิ ดพลาดในการ 
ปฏิบัติงานได 

√    

๒. เจาหนาท่ีเอ้ือผลประโยชนในระหวางการ ตรวจสอบ
การดําเนินงานใหกับผูรับจาง 

 √   
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- ถาเปนกิจกรรมหรือข้ันตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงวาข้ันตอนนั้น เปน Should 
หมายถึงจําเปนตํ่า ในการเฝาระวังการทุจริต คาของ Should คือ อยูในระดับ ๑ 

 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/ 
เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับท่ีรุนแรง 

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงานกํากับดูแล/พันธมิตร/ 
เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับไมรุนแรง 

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู 
- กิจกรรมหรือข้ันตอนงานนั้นเก่ียวของกับ ผูมีสวนไดสวนเสีย stakeholder รวมถึงงานกํากับ ดูแล

พันธมิตร ภาคีเครือขาย คาอยูท่ี ๒ หรือ ๓ 
- กิจกรรมหรือข้ันตอนงานนั้นเก่ียวของกับ การเงิน รายไดลดรายจายเพ่ิม financial คาอยู ท่ี ๒ 

หรือ ๓ 
-  กิจกรรมหรือข้ันตอนงานนั้นเก่ียวของ ผูใช กลุมเปาหมาย customer/user คาอยูท่ี ๒ 

หรือ ๓ 
- กิจกรรมหรือข้ันตอนงานนั้นเก่ียวของกับกระบวนการภายใน internal process หรือ กระทบตอ

การเรียนรู องคความรู learning & growth คาอยูท่ี ๑ หรือ ๒ 

 



 

 

 

 

ตารางท่ี ๓ SCORING ทะเบียนขอมูลท่ีตองเฝาระวัง ๒ มิติ 
ที โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ระดับความ 

จําเปน ของ การ
เฝาระวัง 
๓ ๒ ๑ 

ระดับความ 
รุนแรง 
ของผลกระทบ 
๓ ๒ ๑ 

คาความเส่ียง 
รวม 
จําเปน X 
รุนแรง 

๑ การปฏิบัติของเจาหนาท่ีในองคกรปฏิบัติ 
ตามระเบี ยบและกฎหมาย ท่ี เ ก่ียวของ 
อาจจะเกิดขอผิดพลาดไดเพราะไมไดรับ การ 
พัฒนาทางดานเขารับการ 'ฝกอบรม และตัว
ระเบียบหรือขอกฎหมายมีการ เปลี่ยนแปลง
อยู เสมอซ่ึงอาจจะทําให เจาหนาท่ี ของ
องคกร มีขอบกพรองหรือ ขอผิดพลาด
เกิดข้ึนได 

๒ ๑ ๓ 

๒ เจาหนาท่ีเอ้ือผลประโยชนในระหวางการ 
ต ร ว จ ส อ บ  เ อ ก ส า ร  ห ล ั ก ฐ า น  
ประกอบการพิจารณาการดําเนินงาน ใหกับ
ผูรับจาง 

๒ ๒ 4 

 

๓.® ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต กิจกรรมหรือข้ันตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือข้ันตอนรอง 
SHOULD 

การปฏิบัติของเจาหนาท่ีในองคกรปฏิบัติตาม ระเบียบ
และ กฏหมายท่ีเก่ียวของอาจจะเกิด ขอผิดพลาดได
เพราะไมไดรับการ พัฒนาทางดาน เ ข า รั บ ก า ร '
ฝ ก อ บ ร ม  และตัวระเบียบหรือขอ กฎหมายมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู เสมอซ่ึงอาจจะ ทําใหเจาหนาท่ี ของ
องคกร มีขอบกพรองหรือ ขอผิดพลาดเกิดข้ึนได 

๑  

เจาหนาท่ีเอ้ือผลประโยชนในระหวางการ ตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาการ ดําเนินงาน
ใหกับผูรับจาง 

๒  

 



 

 

 

การประเมินการควบคุมความเส่ียง (Risk-Control Matrix Assessment) 
ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบงเปน ๓ ระดับ ดังนี้ 
ดี: จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกร ไมมีผลเสีย

ทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม 
พอใช: จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงผูใช'บริการ/ผู'รับมอบ 

ผลงานองคกร แตยอมรับได มีความเขาใจ 
ออน : จัดการไมได หรือไดเทียงสวนนอย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจาย มีผลกระทบถึง 

ผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงานและยอมรับไมไดไมมีความเขาใจ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต ๑ ๒ ๓ 

การปฏิบัติของเจาหนาท่ีในองคกร ปฏิบัติตามระเบียบ และ 
กฎหมายท่ีเก่ียวของอาจจะเกิด ขอผิดพลาดได เพราะไมได
รับการ พัฒนาทางดานเขารับการ ฝกอบรม และตัวระเบียบ
หรือขอ กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู เสมอซ่ึงอาจจะทํา
ใหเจาหนาท่ี ขององคกร มีขอบกพรอง หรือ ขอผิดพลาด
เกิดข้ึนได 

X   

เจาหนาท่ีเอ้ือผลประโยชนในระหวางการตรวจสอบ เอกสาร 
หลักฐาน ประกอบการพิจารณาการดําเนินงาน ใหกับผู
รับจาง 

X   

 



 

 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต คุณภาพการจัดการ คาประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

คาความเส่ียง 
ระดับตํ่า 

คาความเส่ียง 
ระดับปานกลาง 

คาความเส่ียง 
ระดับสูง 

การปฏิบัติของเจาหนาที่ในองคกร ปฏิบัติตามระเบียบและ กฎหมายที่เก่ียวชองอาจจะเกิด 

ขอผิดพลาดไดเพราะไมไดรับการ พัฒนาทางดานเชารับการอบรม และตัวระเบียบหรือขอ กฎหมายมี

การเปลี่ยนแปลงอยูเสมอซึ่งอาจจะทําใหเจาหนาที่ขององคกรมีขอบกพรองหรือ ขอผิดพลาดเกิดข้ึน

ได 

พอใช / 
  

เจาหนาที่เอ้ือผลประโยชนในระหวางการ ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณาการ
ดําเนินงานใหกับผูรับจาง 

พอใช / 
  

 

ตารางท่ี ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส่ียง 

แผนบริหารความเส่ียง 
การนําเหตุการณท่ีมีความเสี่ยงสูง อยูในระดับ ปานกลาง และพอใชในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ตามลําดับ ดังนี้ 

ความเสียง กระบวนงาน รูปแบบ พฤติการณ 
ความ เส่ียงการ 

ทุจริต 

มาตรการดําเนินการปองกันการทุจริต ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผูรับผิด 
ชอบ 

การปฏิบัติของเจาหนาท่ีในองคกรปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของอาจจะเกิด 
ขอผิดพลาดไดเพราะไมไดรับการพัฒนาทางดาน
เขารับการอบรมและตัวระเบียบหรือขอ กฎหมาย
มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอซ่ึงอาจจะทําให
เจาหนาท่ีขององคกรมีขอบกพรองหรือ
ขอผิดพลาดเกิดข้ึนได 

๑.เจาหนาท่ีหรือพนักงานไมไดเขา
รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใน
อํานาจและตําแหนงของแตละ
รายบุคคลเพ่ือใหสอดคลองกับการ
ปฏิบัติใหกับตัวเองของแตละ 
ตําแหนง 
๒.เจาหนาท่ีหรือพนักงานภายใน 
องคกรขาดการพัฒนาทักษะหรือ 

ทําใหไมไดปฏิบัติ 
ตามกฎหมายหรือ 
ขอบังคับหรือตาม 
หลักเกณฑในการ 
ปฏิบัติงานใหตรงกับ 
หลักเกณฑและ 
แนวทางปฏิบัติ 
เพ่ือใหเกิดความ 

๑.เจาหนาท่ีหรือพนักงานเขารับการอบรมให
เปนไปตามแตละหลักสูตรและตรงตามตําแหนงท่ี
รับผิดขอบเพ่ือเพ่ิมพูนความรูในอํานาจและ
ตําแหนงของแตละรายบุคคล เพ่ือใหสอดคลองกับ
การปฏิบัติใหกับตัวเอง ของแตละตําแหนงในการ
ทํางานใหเกิดประสิทธิผล ๒. ใหเจาหนาท่ีหรือ
พนักงานเขารับการอบรมใหศึกษา ระเบียบ 
กฎหมายท่ีเก่ียวของใหเปนปจจุบัน เพ่ือการ สราง 

   

ต.ค.๖3- 
ก.ย. ๖4 

สํานัก 
ปลัด 

 



 

 

 ความชํานาญเฉพาะทางอยาง 
ตอเนื่อง สงผลทําใหการทํางานมี 
ประสิทธิภาพลดนอยลง 

ถูกตองและเกิด 
ความซัดเจนในการ 
ปฏิบัติงานของแต
ละ ตําแหนงใหเกิด 
ประสิทธิภาพ 

ใหเกิดความชํานาญงานสรางความเขมแข็ง และ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ 

  

เจาหนาท่ีรวมกับผูรับจาง มีการลดปริมาณงาน 
เพ่ือ ประหยัดงบประมาณใน การกอสราง หรือมี
การตรวจรับงานไม1เปนไปตามรูปแบบรายการ 

เจาหนาท่ีเอ้ือประโยชนในระหวาง
การตรวจรับงาน ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน ประกอบการ
พิจารณาการดําเนินงานใหกับผูรับ
จาง 

เจาหนาท่ีเอ้ือ 
ประโยชนในระหวาง
การตรวจรับงาน
ตรวจสอบ เอกสาร
หลักฐาน 
ประกอบการ 
พิจารณาการ 
ดําเนินงานใหกับ 
ผูรับจาง 

เจาหนาท่ีเอ้ือประโยชนในระหวางการ ตรวจรับ
งาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ
พิจารณา ดําเนินงานใหกับผูรับจาง 

ซ่ึงมีมาตรการดําเนินการปองกันการทุจริตดังนี้ ๑. 

โดยจัดทําโครงการ การสงเสริมคุณธรรมและ 

จริยธรรมในการปองกันการทุจริตปลูกจิตใตสํานึก

ให มีจิตใตสํานึกสมานฉันท ในการทํางานรวมกัน

เพ่ือ ประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ และมี

คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี ภายใต

ระเบียบกฎหมายเพ่ือปฏิบัติตามแนวทางการ

ปองกันตามมาตรการปองกันการละเวนการ

ปฏิบัติหนาท่ี  

๒. ควบคุม กํากับ ดูแลให ขาราชการ และ 

บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับความ 

โปรงใสการ เสริมสราง คุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ือใหขาราชการถือ ปฏิบัติอยางเครงครัด 
 

ต.ค.๖3- 
ก.ย. ๖4 

กองคลัง 
กองชาง 

 



 

 

 
   ๓. ควบคุม กํากับ ดูแลการประกาศ หลักเกณฑ

การ ปฏิบัติเก่ียวกับขอรองเรียน การละเวนการ
ปฏิบัติ หนาท่ีและการ ประพฤติมีชอบ เพ่ือให
ยึดถือปฏิบัติ  
๔.ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการราชการ และ 
บุคลากรปฏิบัติตามคูมือผลประโยชนทับซอน 
๕.สงเสริมการมีสวนรวมในการดําเนินการ 
ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมีชอบ
ใหครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งข้ึนเพ่ือ รวมสราง
แนวทางและมาตรการในดําเนินการ สราง
จิตสํานึกใน การปองกันการทุจริตทุกรูปแบ 

๖.สรางจิตใตสํานึก ใหกับบุคลากรและประซาซน

ใน พ้ืนท่ี ในการทํางานรวมกันเพ่ือประโยชน

สวนรวม 
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