
 

 
 
 

 

 
 
 

การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 



การด าเนินการเพื่อจัดการความเส ี่ยงการทุจริตขององคก์ารบรหิาร 
ส่วนต าบลบรบือ ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

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

เหตุการณความเส่ียงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปญหามาจากสาเหตุตาง ๆ  
ท่ีคนหาตนตอท่ีแทจริงไดยาก ความเส่ียงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสมอ การปองกันการทุจริต คือ การแกไข  
ปญหาการทุจริตท่ียั่งยืน ซึ่งเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจํานง ของทุกองคกร 
ท่ีรวมตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ อันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล การนําเครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริต
มาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่ง ไดวาการดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือใน
กรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิด  โอกาสท่ีจะประสบกับ ปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือหากเกิดความเสียหาย
ขึ้นก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนํา เครื่องมือประเมินความเส่ียงการทุจริตมาใช เพราะไดมี
การเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่ง  ของการปฏิบัติงานประจํา  ซึ่งไมใชการเพิ่มภาระงานแต 
อยางใด องค์การบริหารส่วนตําบลบรบือ เป็นหนวยงานภาครัฐท่ีใหบริหารงานภายใตกรอบ ธรรมาภิบาล โดย
การประเมินความเส่ียงการทุจริตจะเปนเครื่องมือหนึ่งในการขับเคล่ือนธรรมาภิบาล  เพื่อลดปญหาการทุจริต
ภาครัฐ ตามคําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๙ /๒๕๕๗  ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปอง
กันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบท่ีกําหนดใหทุกสวนราชการและ หนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการ
หรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการ  และหนวยงานของรัฐ   
โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจาก  ทุกภาคสวนในการตรวจสอบ 
เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได 

การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์ สําคัญ
เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่
ในทางปฏิบัติทําใหแนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด 

จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปญัหาท่ีเกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปญัหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบ จากภาคส่วนตางๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปญัหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององคก์รปกครองสวนทอ้งถ่ินสามารถสรุปเปน็ประเด็น 
ได้ ดังนี้  

1) โอกาส แมว้า่ในปจัจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างท่ีทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ 
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งท่ีทําให้เกิดการทุจริต  

 



 
2) สิ่งจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทํา

ให้คน ในปัจจุบันมุ้งเน้นท่ีการสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําให้การทุจริตกลายเปน็ความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้  

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ  ้าง เป็นเรื่องของ
การ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ 
เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก ่การผูกขาด
ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับคาตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ท่ีทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ทําให้
เจ้าหน้าท่ีต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม "รายได  ้พิเศษ  "ให  ้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปจัจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
นอ้ยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีคา่นิยมท่ีผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์ 
สุจริตเป็นยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยม
ท่ีผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ยอมจะ
ทําการทุจริตฉ้อราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวตอ่กฎหมายของบา้นเมือง 
 

จากการประเม ินความเส ี่ยงการท ุจร ิตบางประการองค์การบริหารส่วนตําบลบรบือ ประจําป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีอาจเก ิดขึน้จากประเด ็นข ้อส ังเกตการตรวจสอบท่ีผ ่านมา นั้น ในช่วงระหว่างเด ือน 
ตุลาคม 2562 – เมษายน ๒๕๖3 ท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนตําบลบรบือ ได้ดําเนินการเพ ื่อจัดการความ
เส่ียงการทุจริตดังกล่าว ดังนี้ 

 
ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

๑.  มอบหมายให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานพัสดุในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตร ท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข ้าใจกระบวนงานพ ัสดุ   

๒.  จัดให้มีมาตรการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะ 
๓.   จัดให้มีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
๔.  จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๕ .  จัดให้มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
๖.  จัดให้มีมาตรการป้องก ันการรับสินบน 
๗.  จ ัดให ้ม ีมาตรการป ้องก ันการข ัดก ันระหว ่างผลประโยชน ์ส ่วนตนก ับผลประโยชน์ส่วนรวม 
8. จัดให้มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
 
 
 
 



ด้านการควบคุมภายใน 
๑.  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลบรบือ 
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 ุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลบรบือ  

๓.  จัดทําแผน และดําเนินการตรวจสอบการควบคุมภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 


