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บทท่ี 1 บทน า 
 

1.1  หลักการและเหตุผล  
ความเส่ียงี (Risk) คือี การวัดความสามารถที่จะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบี ความส าเร็จี ภายใต้การตัดสินใจี

งบประมาณี ก าหนดเวลาี และข้อจ ากัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู ี ความเส่ียงจึงี อาจเกีิดขึี้นไดี้ตลอดเวลาอีันเนืี องมาจากความไมี แนี นอนและความจำกีัดของ
ทรีัพยากร การจีัดการความเสีี ยงี หรือการบริหารความเส่ียงี (Risk managment) คือี การจัดการความเส่ียงทั้งในกระบวนการในการระบุี วิเคราะห์ 
(Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความเส่ียงที่สัมพันธ์กับีกิจกรรม หน้าทีี และกระบวนการท างาน เพีื่อใหี้องค์กรลด
ความเสียหายจากความเส่ียงมากทีี่สุด อีันเนื่องมาจากีภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือเรียกว าีอุบัตภิัย (Accident) 

ผลประโยชน์ทับซ้อนี หรือความขัดแย้งกันระหว างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ี ส วนรวมี หรือี Conflict of Interests 
หมายถึงีสถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม ว าจะเป็นนักการเมืองีข้าราชการีพนักงานีหน วยงานหรือผู้ให้บริการมีผลประโยชน์ส วนตัวมากจนมีผลต อการ
ตัดสินใจหรือการีปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน งหน้าท่ีที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู ีและส งผลกระทบต อประโยชน์ของส วนรวมีกล าวคือีการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจ
หรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน งของตนอันก อให้เกิดประโยชน์ต อตนเองหรือพวกีพ้องมากกว าประโยชน์ส วนรวมีซึ่งการกระท าดังกล าวจะเกิดขึ้นอย างรู้ตัวหรือไม 
รู้ตัวีทั้งเจตนาและไม เจตนาีในรูปแบบที่หลากหลายีจนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติท่ีไม เห็นว าเป็นความผิดีตัวอย างการกระท าดังกล าวีมีให้พบเห็นได้
มากในสังคมีส งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมีเนื่องจากการยึดีผลประโยชน์ส วนตนเป็นหลักได้ส งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติก อให้เกิด
การกระท าที่ผิดจริยธรรมและี จรรยาบรรณของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องค านงึถึงประโยชน์สาธารณะ แต ท าหน้าท่ีกลับตัดสินใจหรือปฏีิบัติี หน้าที่โดยค านึงถีึง
ประโยชน์ส วนตนหรือพวกพี้องเป็นหลีัก 

การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนี หมายถึงี กระบวนการวิเคราะห์ความี เส่ียงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดี ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเปิดผลประโยชน์ทับซ้อนี หรือความขัดแย้ง
ระหว างผลประโยชน์ส วนตนี และผลประโยชน์ส วนรวมเป็นส าคัญี อันเกี่ยวเน่ืองเช่ือมโยงอย างใกล้ชิดกับการทุจริตี กล าวคือี ยิ่งมีี สถานการณ์หรือ
สภาวการณี์ของการขัดกีันของประโยชน์ส วนตนและประโยชน์ส วนรวมมากเที าใด ก็ยิ่งมีโอกาสีก อให้เกิดหรือน าไปสู การทุจริตมากเท านัน้ 

องค์การบริหารส วนต าบลทรายขาวีีอ าเภอพานีีจังหวัดเชียงรายี ี ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงี เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอันอาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนีโดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากีโครงการีกิจกรรมีหรือการด าเนินงานจากแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบีประจ าปีงบประมาณีพ.ศ. 2563 เพื่อน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุีหรือปัจจัยของความเส่ียงอันเกิดจากีผลประโยชน์ทับซ้อน
ในการด าเนนิงาน 
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บทที่ 2 
การวิเคราะห ์ความเส ี่ยง 

 

2.1 การว ิเคราะห ์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร  

การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส วนท้องถิ่นี มีวัตถุประสงค์เพื่อี ต้องการบ งช้ีความเส่ียงของการทุจริตที่มีอยู 
ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดข้ึนีตลอดจนีบุคคลหรือหน วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตี เพื่อพิจารณาว าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู ีในปัจจีุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธีิผลหรือไม  

การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว าีปัจจัยที่มีผลต อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก ีการกระจายอ านาจลงสู องค์กรปกครองส วน
ท้องถิ่นี แม้ว าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์ี ี ส าคัญเพื่อให้บริการต างๆของรัฐสามารถตอบสนองต อความต้องการของชุมชนมากขึ้นี มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นีแต ในทางปฏิบีัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพีิ่มมากยิ่งขีึ้นเชี นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็นี๗ีประเภทดังน้ี 
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท า บัญชี การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส วนีใหญ เกิดจากการละเลยของ

องค์กรปกครองส วนท้องถิ่น 
๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช องว างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ีความเข้าใจและขาดีคุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกดิจากการขาดประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบีขาดความีหลากหลายในการตรวจสอบชองภาคสี วนต างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากีอ านาจีบารมีีและอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจร ิตขององค์กรปกครองส ่วนท้องถ่ิน สามารถสร ุปประเด  นได้ ดังนี้ 
๑) โอกาส แม้ว าในปัจจุบันมีหน วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแต พบว าี ยังคงมีช องว างที่ท าให้

เกิดโอกาสของการทุจริตีซึ่งโอกาสดังกล าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม เข้มแข็งีกฎหมายีกฎระเบียบไม รัดกุมีและอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกีโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ งเน้นเรื่องของวัตถุนิยมีสังคมทุนนิยมีท าให้ 
คนในปัจจุบันมุ งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมีการทุจริตมากยิ่งข้ึน 

๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนี ขาดี กลไกการตรวจสอบความโปร งใสท่ีมีประสิทธีิภาพ 
ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของีบุคคลเหล านี้ 
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๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก  การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการีผูกขาดีดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห วงโซ 
ผลประโยชน์ทางธุรกิจี ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก ี เจี้าหนี้าทีี เพีืี อใหี้ตนเองไดี้รีับสีิทธีิในการด าเนีินงานโครงการของภาครีัฐ รีูปแบบของการ
ผีูกขาด ไดี้แก  การีผูกขาดในโครงการก อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

๕) การได้รับค ่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม เพีียงพอต อรายจ าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยีหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตีเพราะ
ความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู ที่ดีขึ้นีท าให้เจ้าหนี้าที่ต้องแสวงหาชี องทางเพีื่อเพีิี ม “รายได้พีิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นีเป็นพิเศษถือว าเป็นเครื่องวัดความดีของคนีแต ใน
ปัจจุบันีพบว าีคนมีความละอายต อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลงีและมีความเห็นแก ตัวมากยิ่งขึ้นีมองแต ประโยชน์ส วนตนเป็นที่ต้ังมากกว าที่จะยึดผลประโยชน์ีส วนรวม 

๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย องคนดีีคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นยกย องคนที่มีเงินี คนที่เป็นเศรษฐีี มหาเศรษฐีี คนที่มีต าแหน งหน้าที่การงานสูงี ด้วยเหตุนี้ี ผู้ที่มีค านิยมท่ีี ผิดเห็นว าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดาี เห็นคนซื่อเป็นคนเซ อี เห็นคนโกงเป็นคนฉลาดี ย อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎรี์บังหลวง โดยไมี มีความละอายต อบุญและบาป และไม เกรงกลัวต อ
กฎหมายของบ้านเมือง 

 
 
 

 

2.2 รูปแบบของผลประโยชน ์ทบัซ้อนหรือการขัดกันระหว ่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว างประโยชน์ส วนบุคคลและประโยชน์ส วนรวมี มีได้ี หลายรูปแบบไม จ ากัดอยู เฉพาะใน
รูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท านั้นีแต รวมถึงผลประโยชน์อื่นีๆีที่ไม ได้ีอยู ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วยีทั้งนี้ีJohn Langford และีKenneth 
Kernaghan ได้จ าแนกีรูปแบบของการขัดกีันระหว างประโยชน์ส วนบุคคลและประโยชน์ส วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ คือ 

1) การรับผลประโยชน์ต างี ๆี (Accepting benefits) เช นี การรับของขวัญจากบริษัทธุรกิจี บริษัทขายยาหรืออีุปกรณ์การแพทย์
สนีับสนีุนค าเดินทางให้ผีู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไปประชีุมเรื่องอาหารและยาี ที่ต างประเทศี หรือหน วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากธุรกิจที่เปน็
ลูกค้าของหน วยงานีหรือีแม้กระทั่งในการใช้งบประมาณของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าท่ีได้รับของแถมหรือประโยชน์อื่นตอบแทนีเป็นต้น 

2) การท าธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู สัญญ า (Contracts) หมายถึงี สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน งสาธารณะี
มีส วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน วยงานที่ตนสังกัดีตัวอย างเช นีการใช้ีต าแหน งหน้าที่ท าให้หน วยงานท าสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองีหรือจ้างบริษัท
ของตนเป็นที่ปรึกษาีหรือซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้างส านักงานีสถานการณ์เช นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้งีเช นีเป็นทั้งผู้ซื้อและีผู้ขายในเวลาเดียวกนั 
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3) การทีางานหลังจากออกจากต าแหน งหน้าท่ีสาธารณะหรือหลังเกษียณี (Post- employment) หมายถึงีการที่บุคคลลาออกจาก
หน วยงานของรัฐี และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินี ธุรกิจประเภทเดียวกันี ี เช นี ี ี ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและยาี ี ี ลาออกจากงาน
ราชการและไปีท างานในบริษัทผลิตหรือขายยาีหรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคมหลังเกษียณออกไปทางานเป็นผู้บริหารของีบริษัทธุรกิจสื่อสาร 

4) การทีางานพิเศษี(Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลายีลกัษณะ เชี น ผู้ดารงต าแหน งสาธารณะต้ัง
บริษัทดำเนินธีุรกิจท่ีเป็นการแข งขันกับหน วยงานหรือองค์การี สาธารณะที่ตนสังกัดี หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการี โดยอาศัยต าแหน งในราชการสร้าง
ความน าเช่ือถือว าโครงการของผู้ว าจ้างจะไม มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน วยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู หรือในกรณีที่ี เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ
กรมสรรพากรีก็รับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ทาบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูกีตรวจสอบ 

5) การรู้ข้อมูลภายในี (Inside information) หมายถึงี สถานการณ์ที่ี ผู้ด ารงต าแหน งี สาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูล
ภายในเพีื่อประโยชน์ของตนเอง เชี น ทราบวี ามกีารตัดถนนผ านบริเวณใดี ก็จะเข้าไปซืี้อทีี ดีินนั้นในนามของภรรยา หรีือทราบวี าจะมีีการซืี้อขายท่ีดินเพีื่อท า
โครงการของรีัฐกี็จะเขี้าไปซืี้อีที่ดินนั้นเพ่ือเก็งก าไรและขายให้กับรัฐในราคาทีี่สูงขึ้น 

6) การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส วนตัวี(Using your employer’s property for private advantage) เช นีการ
น าเครื่องใช้ส านักงานต างีๆีกลับไปใช้ที่บ้านีการน ารถยนต์ีราชการไปใช้ในงานสี วนตัว 

7) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork - barreling) เช นีการที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลง
พื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเองีหรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อีหาเสียง 

 
เมื่อพิจารณาี“ร างพระราชบัญญัติว าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว างประโยชน์ส วนีบุคคลกับประโยชน์ส วนรวม พ.ศ. ....” ท า

ให้มีรูปแบบเพ่ิมเติมจากทีี่กล าวมาแล้วข้างต้นอีก 2 กรณี คือ 
1) การใช้ต าแหน งหน้าแสวงหาประโยชน์แก เครือญาติหรือพวกพ้องี (Nepotism) หรืออาจจะีเรียกว าระบบอุปถัมภ์พิเศษีเช นีการที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐีใช้อิทธิพลหรือใช้อ านาจหน้าท่ีท าให้หน วยงานของตนีเข้าทำสัญญากับบรษิัทของพี่น้องของตน 
2) การใชี้อีิทธีิพลเข้าไปมีผลต อการตัดสินใจของเจ้าหนา้ท่ีรัฐ หรือหน วยงีานของรัฐอีื่น (ีInfluence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก ตนเองหรือ

พวกพ้องีเช นีเจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้ต าแหน งหน้าท่ีข มขู ีผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดท าการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน 
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ดังนั้นีจึงสามารถสรุปรูปแบบของการกระท าที่เข้าข ายเป็นการขัดกันระหว างประโยชน์ส วนีบุคคลกับประโยชน์ส วนรวม (Conflict of 
Interest) เป็น 9 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การรับผลประโยชน์ต างีๆี(Accepting benefits) 
2. การท าธุรกิจกับตนเองี(Self – dealing) หรือเป็นคู สัญญาี(Contracts) 
3. การทีางานหลังจากออกจากต าแหน งหน้าท่ีสาธารณะหรือหลังเกษียณี(Post – 

employment)  
4. การทีางานพิเศษี(Outside employment or moonlighting) 5. การรู้ข้อมูลภายในี
(Inside information) 
6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส วนตัวี(Using your employer’s 

property for private advantage) 
7. การนีาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพื่อประโยชน์ทางการเมืองี(Pork – barreling) 
8. การใช้ต าแหน งหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์แก เครือญาติหรือพวกพ้องี(Nepotism) 
9. การใช้อิทธีิพลเข้าไปมีผลต อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน วยงานอีื่น ๆ (Influence) 
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บทที่ 3                     การวิเคราะห ์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบ ัติงานที่อาจเกิด การขัดกัน
ระหวา่งประโยชน์สว่นบคุคลกบัประโยชน์สว่นรวม 

 
 

 

องค์การบริหารส วนต าบลทรายขาวี ด าเนินการโดยวิเคราะห์ความเส่ียงตามมาตรฐานี COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) เป็นการวิเคราะห์ระดับความี เส่ียงทีจ่ะเกีิดการขัดกีันระหวี างประโยชน์สี วนบุคคลและประโยชน์สี วนรวม 
รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขีึ้น โดยีก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเส่ียงีได้แก ีระดับโอกาสีที่จะเกิดความเส่ียงี(Likelihood) 
และความรุนแรงของผลกระทบี(Impact) เพื่อจัดลาดับความเส่ียงีและออกแบบแนวทางการีจัดการความเสี่ยงต อไป 

 
 
 

 

การบริหารความเส่ียงตามมาตรฐานีCOSO ประกอบด้วยองค์ประกอบี8 ประการีซึ่งีครอบคลุมแนวทางการก าหนดนโยบายการ
บริหารงานีการด าเนินงานีและการบริหารความเส่ียงีดังนี้ 

1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญี ในการก าหนดกรอบบริหารความเส่ียงี ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการี เช นี

วัฒนธรรมองค์กรีนโยบายของผู้บริหารีแนวทางการปฏิบัติงานีบุคลากรีกระบวนการท างานีระบบสารสนเทศีระเบียบีเป็นต้นีสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ประกอบเป็นีพ้ืนฐานส าคัญในการก าหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเส่ียงขององค์กร 

2) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
องค์กรต้องพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเส่ียงี ให้มีความสอดคล้องกับกลี ยุทธ์และความเส่ียงที่องค์กรยอมรับได้ี

เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเส่ียงขององค์กรได้อย างชัดเจนีและเหมาะสม 
3) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) 
เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน วยงานีทั้งในส วนของปัจจัยเส่ียงที่เกิดจากีภายในและภายนอกองค์กรีเช นีนโยบาย

บริหารงานี บุคลากรี การปฏิบัติงานี การเงินี ระบบสารสนเทศี ระเบียบี กฎหมายี ระบบบัญชีี ภาษีอากรี ทั้งนี้เพื่อท าความเข้าใจต อเหตุการณ์และ
สถานการณ์นั้นีเพื่อให้ีผู้บริหารสามารถพิจารณาก าหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นีอย างดี 

3.1 การวเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกบัการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชนท์บัซอ้นหรอืการขดักนัระหวา่ง 
ประโยชนส์ว่นบุคคลกบัประโยชนส์ว่นรวม 

3.2 การวเิคราะห์ค์วามเสีย่งตามมาตรฐาน COSO 
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4) การประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment) 
การประเมินความเส่ียงเป็นการจ าแนกและพีิจารณาจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงทีม่ีีอยู ี โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดี

(Likelihood) และผลกระทบี(Impact) โดยสามารถประเมินความเส่ียงได้ีทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร 
5) การตอบสนองความเสี่ยง  (Risk Response) 
เป็นการด าเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถบ งช้ีความเส่ียงขององค์กรี และประเมินี ความส าคัญของความเส่ียงแล้ว โดยจะต้องน า

ความเส่ียงไปด าเนินการตอบสนองด้วยวีิธีีการทีเ่หมาะสม เพ่ือลดีความสูญเสียหรอืโอกาสที่จะเกิดผลกระทบให้อยู ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต างๆ ที่กระท าเพื่อลดความเส่ียง และท าให้การด าเนินงานี บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ขององค์กรี เช นี การก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการี จัดการความเสีี ยงใหี้กับบีุคลากรภายในองค์กร  เพีื่อเป็นการสร้างความมั่นใจวี าจะ
สามารถจัดการกับความเส่ียงีนั้นได้อย างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต อส่ือสารท่ีมีประสิทธีิภาพ เพราะเป็นพีื้นฐานี ส าคัญที่จะน าไปพิจารณาด าเนินการ

บริหารความเส่ียงให้เป็นไปตามกรอบีและขั้นตอนการปฏิบัติท่ีองค์กรีก าหนด 
8) การติดตามประเม ินผล (Monitoring) 
องค์กรจะต้องมีการติดตามผลีเพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินการว ามีความเหมาะสมและีสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย างมี

ประสิทธิภาพหรือไม  

 
การวิเคราะห ์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ม ีข้ันตอนการด าเน ินการ ดังน ี้ 

1. ก าหนดเหตุการณ์ความเส่ียง 
2. ประเมินความเส่ียงในประเด็นต างีๆีตามตารางคะแนนีโดยก าหนดระดับที่เหมาะสมกับีประเด็นความเสี่ยงนั้นีๆี5 ระดับีเพื่อให้

ทราบถึงความรุนแรงและความส าคัญโดยพิจารณาจาก 
2.1 โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยงีมีโอกาสที่จะเกดิขึ้นมากน้อยเพียงใด 
2.2 ผลกระทบของความเส่ียงีหากเหตุการณ์น้ันีๆีจะก อให้เกิดความเสียหายในระดับใด 

 
ตารางท ี่ 1 เกณฑ ์ก าหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที ่จะเกิดความเสี่ยง 

 
 

ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 
5 มากทีสุ่ด มีโอกาสเกิดข้ึนมากทีี่สุด 
4 มาก มีโอกาสเกดิขึ้นมาก 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกดิขึ้นปานกลาง 
2 น้อย มีโอกาสเกดิขึ้นน้อย 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกดิขึ้นน้อยมาก 
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ตารางท ี่ 2 เกณฑ ์ก าหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด ้านการด าเน ินงาน 
 
 

ระดับ ความรุนแรง ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ลงโทษทางวนิัยอย างร้ายแรง 
4 สูง ลงโทษทางวนิัยไม ร้ายแรง 
3 ปานกลาง บรรยากาศการปฏิบัติงานไม เหมาะสม 
2 น้อย ไม สะดวกต อการปฏิบัติงานบ อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม สะดวกต อการปฏิบัติงาน 
5 สูงมาก ลงโทษทางวนิัยอย างร้ายแรง 

 
 

3. การวิเคราะห์ระดับความเส่ียงี(Degree of Risk) ซึ่งจะบ งบอกถึงระดับความส าคัญในการีบริหารความเส่ียงีโดยพิจารณาจากผล
คูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียงี (Likelihood) กับระดับความี รุนแรงของผลกระทบี (Impact) ของความเส่ียงแต ละสาเหตุี (โอกาสี × ผลกระทบ) 
ก าหนดเกณฑ์ไว้ี4 ระดับีดังนี้ 

 

ตารางที่ 3 แสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ชี วงคะแนน 
1 ความเส่ียงระดับสูงมากี(Extreme Risk : E) 15 - 25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสีูง (High Risk : H) 9 - 14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลางี(Moderate Risk : M) 4 - 8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับต่ าี(Low Risk : L) 1 - 3 คะแนน 

ระดบัความเสีย่ง 
= โอกาสในการเกดิเหตุการณต์า่งๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ตา่งๆ 

(Likelihood x Impact) 
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ตารางท ี่ 4 การแบ ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ ่งพ ื้นที่เป็น 4 ส่วน 
 

(4 Quadrant) ในการแบ ง 
ระดับความเสี่ยง ชี วงคะแนน การแสดงส ี

สัญลีักษณ์ 
มาตรการควบคมุ 

เสี่ยงระดับสูงมาก 
(Extreme Risk : E) 

15 - 25 คะแนน แดง ต้องมีมาตรการควบคุมความเส่ียง 
หรือหลีกเล่ียงความเส่ียงีโดยการีหยุดี ยกเลิก
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม 

เส่ียงระดับสีูง 
(High Risk : H) 

9 - 14 คะแนน ส้ม ต้องมีมาตรการควบคุมความเส่ียง 
ให้อยู ในระดับที่ยอมรับได ้

เสี่ยงระดับปานกลาง 
(Moderate Risk : M) 

4 - 8 คะแนน เหลือง ยอมรับความเสี่ยงีแต ควรมี 
มาตรการควบคมุ 

เส่ียงระดับต่ า 
(Low Risk : L) 

1 - 3 คะแนน เขียว ยอมรับความเสี่ยง 

 

ตารางที่ 5 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
 

ควา
มรุน

แรง
ของ

ี
ผล
กร
ะท

บี
(Im

pa
ct)

 

5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงี(Likelihood) 
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องค์การบริหารส วนต าบลทรายขาวีได้ศึกษาถึงปัญหาและแนวโน้มโอกาสในการเกิดการขัดกันีระหว างีประโยชน์ส วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส วนรวมีที่พบว าีมีความความเส่ียงในการเกิดการขัดกันีระหว างประโยชน์ีส วนบุคคลกับประโยชน์ส วนรวม การประเมินความเส่ียง สรีุปไดี้ดังนี้ี 
ข้ันตอนการประเม ินความเสี่ยงการทุจริต 
1. การระบุความเสี่ยง 

ระบุความเส่ียงีอธิบายรายละเอียดีรูปแบบีพฤติการณ์ความเส่ียงเฉพาะท่ีมีความเส่ียงการทุจริต 
 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Known Factor Unknown Factor 

การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส วนตัว 
- นีารถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากีงานของ  ีอบต.ีบ อยครั้ง 
ซึ่งต้องรับผิดชอบจ ายค าน้ ามันด้วยตนเองีแต กลับมีการเบิกค าน้ ามันเช้ือเพลิงและท าการ
เบิกเกินกว าีความเป็นจรีิง 

  

การรับผลประโยชน์ต างีๆี(Accepting benefits) หรือสินบน 
- ก าร รีั บ ข อ งข วีั ญ จ ากบีุ ค คล อีืี น เพีื่ อชี ว ย ให้ บุ คค ล นั้นไ ด้ีผลประโยชน์จาก
องค์กร 

  

การทีางานพิเศษี(Outside employment or moonlighting) 
- การที่เจ้าหน้าท่ีไม ท างานที่ได้รับมอบหมายจากีอบต.อย างเต็มท่ีีแต ีเอาเวลาไปรับงาน
พิเศษอื่นๆีท่ีอยู นอกเหนืออ านาจีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน วยงาน 

  

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสด ุ
- การจัดหาพีัสดุไม ได้ตามความต้องการของผู้ใชี้ เนื่องจากไม มีี ความเข้าใจในการก าหนด
ขอบเขตงานีจึงเกิดความผิดพลาดีความเข้าใจคลาดเคล่ือนีระหว างผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่พัสดุี
จึงีอาจท าให้เกิดความไม คุ้มคี าและไม ตรงวัตถุประสงค์การใชี้งาน 
- เจ้าหนา้ท่ีพีัสดุตามระเบียบพีัสดุฯ ไม ได้ด าเนินการด้วยตนเองีท าให้ได้พัสดุไม ตรงตามความ
ต้องการ 
- เอกสารประกอบสัญญาไม มีความชัดเจน 

  
 
 
 

 
 

 
 

หมายเหตุ : Known Factor – ความเส่ียงที่เคยเกิด คาดว าจะมีโอกาสเกิดซ้ าสูง หรือมีประวีัติอยู แล้ว 
Unknown Factor - ความเส่ียงที่ไม เคยเกิดหรือไม มีประวัติมาก อนีปัจจัยความเส่ียงที่มาจากีการพยากรณ์ ประมาณการลี วงหน้าในอนาคต 

3.3 การวเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกบัการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชนท์บัซอ้นหรอืการขดักนัระหวา่ง 
ประโยชนส์ว่นบคุคลกบัประโยชนส์ว่นรวม 
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2. การว ิเคราะห ์สถานะความเสี่ยง วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเส่ียงการทุจริตของแต ละโอกาส/ความเส่ียงการทุจริตีแบ งออกเป็นีสถานะสีเขียว : 
ความเสี่ยงระดบัต่ า 
สถานะสีเหลือง : ความเส่ียงระดับปานกลางีและสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว างปฏิบัติงานีตามปกติควบคุมดูแลได้ 
สถานะสีส้ม : ความเส่ียงระดับสูงีเป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนีหลายหน วยงานภายในองค์กรมี 
หลายีขั้นตอนีจนยากต อการควบคมุหรือไม มีอ านาจควบคมุข้ามหน วยงานตามหนา้ที่ปกติ 
สถานะสีแดง : ความเส่ียงระดับสูงีเป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกีคนที่ไม รู้จักไม สามารถีตรวจสอบได้ชัดเจนีไม สามารถก ากับติดตามได้อย าง
ใกล้ชิดหรืออย างสม่ าเสมอ 

 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
- น ารถยนต์ขององค์การบริหารส วนต าบลไปใช้ในกิจกรรมของตน 

 
 

   

นอกเหนือจากงานของีอบต.ีบ อยครัง้ีซึ่งต้อง  

รับผิดชอบจ ายค าน้ ามันด้วยตนเองีแต กลับมีการเบิกค า  

น้ ามันเชีื้อเพลิงและท าการเบีิกเกีินกว าความเป็นจรีิง  

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits)     
หรือสินบน  

- การรีับของขวีัญจากบีุคคลอีื่น เพีื่อชี วยใหี้บีุคคลนั้นได้  
ผลประโยชน์จากองค์กร  

การท างานพิเศษ (Outside employment or     
moonlighting) 
- การที่เจ้าหน้าท่ีไม ท างานที่ได้รับมอบหมายจากีอบต. 

 
 

อย างเต็มท่ี แต  เอาเวลาไปรบังานพีิเศษอีื่นๆ ท่ีอยู   

นอกเหนืออ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน วยงาน  

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
- การจัดหาพัสดุไม ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ 

  
 

  

เนื่องจากไมี มีความเข้าใจในการก าหนดขอบเขตงาน จีึง  

เกิดความผิดพลาดีความเข้าใจคลาดเคล่ือนีระหว าง  

ผู้ใช้งานและเจ้าหน้าท่ีพัสดุีจึงอาจท าให้เกิดความไม   

คุ้มค าและไม ตรงวัตถุประสงค์การใช้งาน 
- เจ้าหน้าทีพ่ัสดุตามระเบียบพัสดุฯีไม ได้ด าเนินการด้วย 

 
 

ตนเองีท าให้ได้พัสดุไม ตรงตามความต้องการ 
- เอกสารประกอบสัญญาไม มีความชัดเจน  
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3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
ค าความเส่ียงรวมีคิดจากระดับีความจ าเป็นของการเฝ้าระวังีคูณีระดับความรุนแรงของีผลกระทบีโดยมีเกณฑ์ีดังนี ้

 
3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระว ัง ม ีแนวทางในการพิจารณา ดังนี ้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้นๆี(MUST) หมายถึงีมีความีจ าเป็นสูงของ การเฝ้าระวีังความเส่ียงการ
ทีุจริตทีี ต้องท าการป้องกีันไมี ด าเนินการไมี ได้ ค าของ MUST คีือ ค าท่ีีอยู ในีระดับี3 หรือ 2 

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆี (SHOULD) หมายถึงี มีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าี ระวังความเสีย่งการ
ทุจริตีค าของีSHOULD คือีค าที่อยู ในระดับี1 

 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือข้ันตอนหลัก 

MUST 
กิจกรรมหรือข้ันตอนรอง 

SHOULD 
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ   
- การจัดหาพัสดุไม ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ 2 
เนื่องจากไม มีความเข้าใจในการก าหนดขอบเขตงาน  

จึงเกิดความผิดพลาดีความเข้าใจคลาดเคล่ือน  

ระหว างผู้ใช้งานและเจ้าหน้าท่ีพัสดุีจึงอาจท าให้เกิด  

ความไม คุ้มค าและไม ตรงวัตถุประสงค์การใช้งาน  

- เจ้าหน้าทีพ่ัสดุตามระเบียบพัสดุฯีไม ได้ด าเนินการ 2 
ด้วยตนเองีท าให้ได้พัสดุไม ตรงตามความต้องการ  

- เอกสารประกอบสัญญาไม มีความชัดเจน 2 
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3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังน้ี 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับีผู้มีส วนได้ส วนเสียีStakeholders รวมถึงหน วยงานีก ากับดูแลีพนัธมิตรีภาคี

เครือข ายีค าอยู ที่ี2 หรือี3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับีผลกระทบทางการเงินีรายได้ลดีรายจ ายเพิ่มีFinancial ค าอยู ที่ี2 

หรือี3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานน้ันผลกระทบต อผู้ใช้บริการ  กลุ มเป้าหมายีCustomer/User ค าอยู ที่ี2 

หรือี3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต อกระบวนงานภายในีInternal Process หรือกระทบีด้านการเรียนรู้ีองค์

ความรู้ีLearning & Growth ค าอยู ที่ี1 หรือี2 
 
 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความรุนแรงของ 
ผลกระทบ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  

- การจัดหาพัสดุไม ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ีเนื่องจากไม มีความเข้าใจในการ 2 
ก าหนดขอบเขตงานีจึงเกิดความผิดพลาดีความเข้าใจคลาดเคล่ือนีระหว าง  

ผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่พัสดุีจึงอาจท าให้เกิดความไม คุ้มค าและไม ตรงวัตถุประสงค์  

การใช้งาน  

- เจ้าหน้าทีพ่ัสดุตามระเบียบพัสดุฯีไม ได้ด าเนินการด้วยตนเองีท าให้ได้พัสดุไม ตรง 2 
ตามความต้องการ  

- เอกสารประกอบสัญญาไม มีความชัดเจน 2 
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สรุปตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความ 
จ าเป็นของ การเฝ้า

ระวัง 

ระดับความ 
รุนแรงของ 
ผลกระทบ 

ค ่าความเสี่ยงรวม 
ความจ าเป็น x ความ
รุนแรง 

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ    

- การจัดหาพัสดุไม ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ 2 2 4 
เนื่องจากไมี มีความเข้าใจในการก าหนดขอบเขตงาน จีึง    

เกิดความผิดพลาดีความเข้าใจคลาดเคล่ือนีระหว าง    

ผู้ใช้งานและเจ้าหน้าท่ีพัสดุีจึงอาจท าให้เกิดความไม     

คุ้มค าและไม ตรงวัตถุประสงค์การใช้งาน    

- เจ้าหน้าทีพ่ัสดุตามระเบียบพัสดุฯีไม ได้ด าเนินการด้วย 2 2 4 
ตนเองีท าให้ได้พัสดุไม ตรงตามความต้องการ    

- เอกสารประกอบสัญญาไม มีความชัดเจน 2 2 4 

 

Risk  Matrix 
 
 

ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 
ความรุนแรงของผลกระทบ 

1 2 3 

3    

2    

1    

         ระดับสูงมาก ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเส่ียง  

        ระดับสูง ใช้กระบวนการควบคุมภายในี+ แผนบริหารความเส่ียง 

ระดับปานกลาง ใช้กระบวนการควบคุมภายใน 

         ระดับต่ า ใช้กระบวนการควบคุมภายใน 

 ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต 
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4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
เกณฑ์คุณภาพการจัดการีจะแบ งออกเป็นี3 ระดับีดังนี ้
ดี : จัดการได้ทันทีีทุกครั้งที่เกิดความเส่ียงีไม กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานีองค์กรไม มีีผลเสียทางีการเงินีไม มีรายจ ายเพิ่ม 
พอใช้ : จัดการได้โดยส วนใหญ ีมีบางครั้งยังจัดการไม ได้ีกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานีองค์กรีแต ียอมรับได้ีมีความเข้าใจ 
อ่อน : จัดการไม ได้ หรือได้เพีียงส วนน้อย การจัดการเพีิ่มเกิดจากรายจ าย มีผลกระทบถึงผู้ใชี้บริการ/ ผู้รับมอบีผลงานและยอมรับไม ได้ีไม มีความ

เข้าใจ 
 
 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ค ุณภาพ การ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจร ิต 
ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 
ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสงู 

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ     
- การจัดหาพัสดุไม ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ พอใช้  
เนื่องจากไม มีความเข้าใจในการก าหนดขอบเขต   

งานีจึงเกิดความผิดพลาดีความเข้าใจ   

คลาดเคล่ือนีระหว างผู้ใช้งานและเจ้าหน้าท่ีพัสดุ   

จึงอาจท าให้เกิดความไม คุ้มค าและไม ตรง   

วัตถุประสงค์การใช้งาน   

- เจ้าหน้าท่ีพัสดุตามระเบียบพัสดุฯีไม ได้ 
ด าเนินการด้วยตนเองีท าให้ได้พัสดุไม ตรงตาม 

พอใช้  

ความต้องการ   

- เอกสารประกอบสัญญาไม มีความชัดเจน พอใช้  
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บทที่ 4 
มาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยง 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชีั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข าวสารของทางราชการี
พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการีบริหารกิจการที่ดีีพ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ี
3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาลีข้อท่ีี10 การส งเสริมการบริหารราชการแผ นดินท่ีมีธรรมาภิบาลีและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐีก าหนดให้ปลูกฝังค านิยมคุณธรรมีจริยธรรมีและจิตส านึกในการรักษาศักด์ิศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตี
ควบคู กับการบริหารี จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐี ทุกระดับและตอบสนอง
ความต้องการีพร้อมอ านวยความสะดวกแก ประชาชนีเพื่อสร้างความเช่ือมั่นในระบบีราชการีนั้น 

องค์การบริหารส วนต าบลทรายขาวีจึงได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร งใสเพื่อเป็นมาตรฐานีแนวทางปฏิบัติีและค านิยม
ส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือี และปฏิบัติควบคู กับกฎี ระเบียบ และขี้อบังคับอีื่น ๆ โดยมุ งมัี นทีี จะน าหนี วยงานใหี้ด าเนีินงานตาม
ภารกิจดี้วยความโปร งใส บริหารงานี ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตี มีคุณธรรมี ปราศจากการทุจริตี เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ี ดังกล าวี จึงก าหนดแนวทางี ให้ส วน
ราชการในสังกัดองค์การบริหารส วนต าบลทรายขาวถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้ 

1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลี โดยมุ งตอบสนองความต้องการของี ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเรว็ี
ถูกต้องีเสมอภาคีโปร งใสีและเป็นธรรม 

2. ปลูกฝังค านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดีมีความรู้ความเข้าใจียึดหลักคุณธรรมี จริยธรรมีน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

3. ด าเนินการจัดซื้อีจัดจ้างีส งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร งใสในทุกขั้นตอนีและีเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และภาคประชาชนเข้ามามีส วนร วมในการตรวจสอบการปฏีิบัติงานีโดยเปิดเผยข้อมูลข าวสารในการด าเนนิกิจกรรมทุกรูปแบบ 

4. ประชาสีัมพีันธี์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนรี้องทุกข์ผ านีศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส วน
ต าบลทรายขาว 

5. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวบและลงโทษขั้นสูงสีุดกับผู้ที่ทุจริตอย างจริงจีัง 


