
 

 
 
 

 

 
 
 

การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ขององคการบริหารสวนตําบลบรบือ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 



การดําเนินการเพื่อจดัการความเส ี่ยงการทจุริตขององคการบริหาร 
สวนตําบลบรบือ ประจาํป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุตาง ๆ  
ที่คนหาตนตอที่แทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริต คือ การแกไข  
ปญหาการทุจริตที่ย่ังยืน ซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจํานง ของทุกองคกร 
ที่รวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริต
มาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหน่ึง ไดวาการดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือใน
กรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิด  โอกาสที่จะประสบกับ ปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหาย
ข้ึนก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนํา เครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมี
การเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหน่ึง  ของการปฏิบัติงานประจํา  ซึ่งไมใชการเพิ่มภาระงานแต 
อยางใด องคการบริหารสวนตําบลบรบือ เปนหนวยงานภาครัฐที่ใหบริหารงานภายใตกรอบ ธรรมาภิบาล โดย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเปนเครื่องมือหน่ึงในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล  เพื่อลดปญหาการทุจริต
ภาครัฐ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙ /๒๕๕๗  ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปอง
กันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กําหนดใหทุกสวนราชการและ หนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการ  และหนวยงานของรัฐ   
โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจาก  ทุกภาคสวนในการตรวจสอบ 
เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได 

การทุจริตในระดับทองถ่ิน พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแก การ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค สําคัญ
เพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึนแต
ในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพิ่มมากย่ิงข้ึนเชนเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําแนกเปน 7 ประเภท ดังน้ี  
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิด 

จากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบ จากภาคสวนตางๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน  

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรุปเปนประเด็น 
ได ดังน้ี  

1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช 
กฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีก
โอกาสหน่ึงที่ทําใหเกิดการทุจริต  

 
 



2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทํา
ใหคน ในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุน้ีจึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากย่ิงข้ึน  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหลาน้ี  

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ -จัดจ  าง เปนเรื่องของ
การ ผูกขาด ดังน้ันจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก 
เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผกูขาด ไดแก การผูกขาด
ในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ 

5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหน่ึง ที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีข้ึน ทําให
เจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม "รายได  พิเศษ  "ให  กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการ
เนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป 
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากย่ิงข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ต้ังมากกวาที่จะยึดผลประโยชนสวนรวม 

7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตย 
สุจริตเปนยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุน้ี ผูที่มีคานิยม
ที่ผิด เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะ
ทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 

จากการประเม ินความเส ี่ยงการท ุจร ิตบางประการองคการบริหารสวนตําบลบรบือ ประจําป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่อาจเก ิดข้ึนจากประเด ็นข อส ังเกตการตรวจสอบที่ผ านมา น้ัน ในชวงระหวางเด ือน 
ตุลาคม 2561 – เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผานมาองคการบริหารสวนตําบลบรบือ ไดดําเนินการเพ ื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริตดังกลาว ดังน้ี 

 
ดานการจัดซื้อจัดจาง 
 

๑.  มอบหมายใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบงานพัสดุในหนวยงานเขารับการฝกอบรม ตามหลักสูตรที่
เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางอยางตอเน่ือง เพื่อเสริมสรางความรู ความเข าใจกระบวนงานพ ัสดุ   

๒.  จัดใหมีมาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 
๓.   จัดใหมีมาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 
๔ .   จ ัด ใ ห ม ีม า ต ร ก า ร ส ง เ ส ร ิม ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส ใ น ก า ร จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ า ง  
๕ .  จัดใหมีมาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
๖.  จัดใหมีมาตรการปองก ันการรับสินบน 
๗.  จ ัดให ม ีมาตรการป องก ันการข ัดก ันระหว างผลประโยชน ส วนตนก ับผลประโยชนสวนรวม 
8. จัดใหมีมาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 
 
 
 
 
 



ดานการควบคุมภายใน 
๑.  แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลบรบือ 
๒. จัดอบรมเชิงปฏ ิบัติการ เรื่อง “การเสร ิมสร างความรู ความเข าใจเก ี่ยวก ับการ ควบค ุมภายใน

ตามหล ักเกณฑ กระทรวงการคล ัง ว าด วยมาตรฐานและหล ักเกณฑ ปฏ ิบ ัต ิการควบค ุมภายใน สำหร ับ
หน วยงานของร ัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑” ให ก ับบ ุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลบรบือ  

๓.  จัดทําแผน และดําเนินการตรวจสอบการควบคุมภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 


