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1. หลักการและเหตุผล 

ปญหาการทุจริตเปนปญหาที่เกิดขึ้นคูกับสังคมของแตละประเทศเปนเวลานาน เกิดไดใน 
หลากหลายรูปแบบ หลากหลายลักษณะ วิธีการปองกันและแกไข ความรูความเขาใข ของแตละประเทศก็

ตางกันออกําป มีผลทําใหการกระทําบางประการไมจัดวาเปนการทุจริต ทั้งนี้ลวนแตเกิดจากปจจัยดานสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง ที่ขับเคลื่อนโดยผูมีอํานาจเปนสําคัญ อยางไรก็ดี การทุจริตและผลประโยชนทับซอน 

มีความสอดคลองกันในแงของการกระทํา ที่ เราสามารถเรียกการขัดกันของผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวมนั้น เปนหนึ่งในพฤติกรรมที่นําไปสูการทุจริต 

  การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา

ประโยชนสวนบุคคล โดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงแทรกแซงการใช

ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละเมิดคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่

สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ

ของสวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดย

ผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมใน

สังคม รวมทั้งคณุคาอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตามทามลาง

ผูที่จงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทําผิดโดยไมเจตนาหรือมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จน

นําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยง

กันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม (Conflict of interest) เปนปญหาดานทางการ

บริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดชองปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึนและยังสะทอน

ปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศอีกดวย 

  องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ จึงไดดําเนินการวิเคราะห

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและมีผลประโยชนทับซอน เพ่ือกําหนดมาตรฐาน

ความสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรงใส ตรวจสอบได และการแกไขปญหา

การกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐ ที่เปนปญหาสําคัญและพบบอย นอกจากนี้ยังนําความเสี่ยงเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีไดมานี้กําหนดเปนคูมือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการ

บริหารสวนตําบลสมสนุกอีกดวย เพ่ือบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม

ทุจริต ระยะที ่1 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมการทํางานอยางสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให
เกิด 

ความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
2.2 เพ่ือแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
 
 



2.3 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐ ไมใหเกิดการแสวงหา 
ผลประโยชนสวนตนในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบธรรมตามกฎหมาย ใหยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม
เปนแบบอยางที่ดี ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย โปรงใส และตรวจสอบได 

2.4 เพ่ือสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูบริการ ผูที่มีสวนไดเสียและ 

ประชาชน 

3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

3.1 การทุจริต 

คํ า ว า  “ทุ จ ริ ต ”  ต รง กับคํ า  ภาษา อั งกฤษว า  “Corruption”  ซึ่ งต ามพจนานุ ก ร มฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน ให 

ความหมายไววา ความประพฤติชั่ว ถาเปนการประพฤติชั่วทางกาย เรียกวา กายทุจริต ถาเปนการประพฤติชั่ว

ทางวาจา เรียกวา วจีทุจริต ถาเปนการประพฤติชั่วทางใจ เรียกวา มโนทุจรต ิ

 “ทุจริตตอหนาที่” หมายถึง การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งในตําแหนงหนาที่หรือ

ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติกรรมท่ีอาจทําใหผูอื่นเชื่อวามีตําแหนงหนาที่ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนง

หนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนหรือ

ผูอ่ืน ซึ่งการกระทําดังกลาวนั้นทําใหตนเองไดประโยชนแตเกิดความเสียหายตอสวนรวมจากความหมายนี้

แสดงใหเห็นวา การกระทําเพ่ือประโยชนของตนเองในขณะท่ีปฏิบัติหนาที่เพื่อสวนรวมนั้น เปนการขัดกันของ

ผลประโยชนสวนตนและสวนรวม ซึ่งหมายความวา ผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest) เปนการ

ทุจริตรูปแบบหนึ่งนั่นเอง 

 รูปแบบการทุจริต 
 การทุจริตท่ีเกิดข้ึนโดยทั่วไป อาศัยปจจัยหลายอยาง ไมวาจะเปนสภาพสังคมของประเทศนั้น ระบบ
การเมืองการปกครอง โอกาสท่ีจะเขาถึงขอมูลที่นําปสูการทุจริต สามารถแบงรูปแบบการทุจริตได ดังนี ้

1. การทุจริตขนาดใหญ หมายถึง การทุจริตที่โดยท่ัวไปแลวมีขนาดของวงเงินจํานวนมาก 
2. การทุจริตขนาดยอย หมายถึง การทุจริตในวงเงนิจํานวนนอย 
3. การทุจริตในเชิงของการบริหารหรือปฏิบัติการ หมายถึง การทุจริตท่ีเกิดขึ้นจากลักษระของการ

ปฏิบัติ การบังคับใชระเบียบ การปฏิบัติงานอื่นๆ 
4. การทุจริตเชิงนโยบาย หมายถึง การทุจริตที่มีอิทธิพลตอรูปแบบตางๆ ในเชิงโครงสราง ทั้ง

ทางดานนโยบาย การดําเนินการ หรือการบริหารงาน โดยการใชขอกําหนดของกฎหมายรองรับ 
จากรูปแบบตางๆ ท่ีไดกลาวไปนั้น สามารถเกิดการทุจริตข้ึนในหลายลักษณะ ในลักษณะที่พรอมกัน 
หรือ 

แยกกันเกิดก็ไดโดยสวนใหญรูปแบบที่เกิดขึ้นมักจะเกิดในรูปแบบ ระบบพวกพองการล็อบบี้ การติดสินบน 
และอีกมากมาย อันไดแก 
 หนึ่ง ฝาฝน หลีกเลี่ยง หรือบิดเบือน ระเบียบแบบแผน หรือกฎขอบังคับ ตัวอยางเชน การแสดงราคา
ในบัญชีอันเปนเท็จ เพ่ือประเมินอากรใหต่ํากวาอัตราที่เปนจริง 



 สอง  จูงใจ เรียกรอง ขมขู หนวงเหนี่ยวหรือกลั่นแกลง เพ่ือหาประโยชนใสตนหรือพวกพอง เชน เมื่อ
มีประชาชนมาติดตอราชการที่ตองเขียนคํารอง เจาหนาที่รับเขียนใหโดยเรียกเก็บเงินรายละ 10 – 20 บาท 
เปนคาอากรแสตมป ซึง่เกินอัตราจริง เปนตน 
 สาม  สมยอม รูเห็นเปนใจ เพิกเฉย หรือละเวนการกระทําในการที่ตองปฏิบัติหรือรับผิดชอบตาม
หนาที่ เชน พนักงานสอบสวนรับสินบนเพ่ือแปลงรูปคดีจากหนักใหเปนเบา หรือทําหลักฐานใหออน เพ่ือให
อัยการสั่งไมฟอง หรือเพ่ือใหศาลยกฟองผูกระทําผดิ 
 สี่  ยักยอก เบียดบังซึ่งทรัพยสินของทางราชการ เชน ยักยอกเงินคาอากรแสตมป โดยนําเอาอากร
แสตมปที่ใชแลวมาใชอีก 
 หา  ปลอมแปลง หรือกระทําการใดๆ อันเปนเท็จ เชน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการเงินของ
สํานักงานที่ดินทําการปลอมแปลงลายมือเจาหนาที่เพ่ือยักยอกเงินคาธรรมเนียมที่ดินและเงินมัดจํารังวัด 
 หก  มีผลประโยชนรวมในกิจการบางประเภทท่ีสามารถใชอํานาจหนาที่ของตนบันดาลประโยชนได 
เชน การรับเงินคานายหนาเมื่อมีการจัดซื้อของใชในหนวยงานราชการ โดยมีเงื่อนไขเพียงขอใหซื้อของท่ีราน
นั้นๆ 
 เจ็ด  การสมยอมเสนอราคา หรือการฮั้ว เพ่ือกําหนดราคาอันเปนการเอาเปรียบรัฐเพ่ือหลีกเลี่ยงการ
แขงขันอยางแทจริงทําใหรัฐเสียประโยชน 
 
การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถจําแนกไดเปน 3 ลักษณะ ไดแก 

1. ลักษณะการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล 
1.1 การทุจริตของบุคคล โดยเฉพาะผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น ซึ่งสวนใหญจะเปนรูปแบบ

ของ 
การใชตําแหนงหนาที่ในการแสวงหาผลประโยชน มีญาติหรือพวกพองมาเปนผูรับเหมาการจัดซื้อจัดจางที่มี
การเอ้ือประโยชนใหกลุมของตน รวมทั้งการเก็บรายไดแลวไมสงคลัง พรอมทั้งมีการแกไขหลักฐานการเงิน เปน
ตน 

1.2 การทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
ซึ่ง 

หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด มีพนักงานทองถิ่นที่มีความสามารถที่ไมตรงกับงานหรือไมมีความรูเฉพาะ
ดานดีพอ ก็จะทําใหการปฏิบัติงานแตละครั้งอาจนําไปสูความผิดพลาดไดงายและยังสอไปในทางทุจริตอีกดวย 

1.3 การทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี อิทธิพล พบวาในองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหง มี
การ 

ครอบงําของอํานาจ อิทธิพลทางการเมืองของผูบริหารทองถ่ินอยูเยอะ จึงทําใหเกิดการทุจรติไดงายและยากตอ
การตรวจสอบการใชอํานาจโดยไมชอบนี้ และสวนสําคัญอีกประการ คือการท่ีวัฒนธรรมของสังคมไทยหยั่งราก
ลึกลงไปในสังคม เชน การสํานึกบุญคุณผูมีพระคุณ ความเกรงกลัวอิทธิพลของผูมีบารมี สิ่งเหลานี้ลวนแตเปน
ชองทางใหผูบริหารทองถ่ินมีโอกาสใชอํานาจหนาที่การงานในการแสวงหาผลประโยชน 

2. ลักษณะการทุจริตที่เกิดจากการบริหารงานและองคการ 
2.1 การทุจริตที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ เปนการเปดเผยขอมูลทั้ง 

ทางดานการเงิน งบประมาณ ชองทางการสื่อสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง จึงทําใหการใชจาย
งบประมาณเปนไปไดงาย ไมมีผูตรวจสอบ 



2.2 การทุจริตที่เกิดจากการบริหารดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจางและการเงิน
การ 

คลัง สาเหตุมาจากการท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นอางวาไมทราบเรื่องการจัดทําจัดซื้อจัดจางโดยสวนใหญจะ

เปนเรื่อง การไมทําทะเบียนยืมเงิน  ไมทําบัญชีคุมรายรับรายจายที่เปนปจจุบัน ไมมีการทําหลักฐานการเบิก

จายเงิน ไมมีการตั้งประชาชนเขาตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง เรื่องตางๆ เหลานี้เปนเรื่องที่กอใหเกิดการทุจริต

แทบทั้งสิ้น 

 

3. ลักษณะการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบและกฎระเบียบ 

3.1 การทุจริตที่เกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย พบวาในกรณท่ีีกําหนดใหผูบริหาร 
ทองถ่ิน สามารถดํารงตําแหนงได 4 ป นั้น เปนการเปดชองวางในการทุจริตได เพราะขาดซึ่งการถวงดุลอํานาจ
ที่เขมแข็ง 

3.2 การทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
 

3.2การมีผลประโยชนทับซอน 
 ผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันของผลประโยชน (Conflict of interest) คือ
สถานการณท่ี 

บุคคลผูดํารงตําแหนงอันเปนที่ไววางใจ  (เชน  ทนายความ นักการเมือง ผูบริหาร หรือผูอํานวยการกองของ
หนวย งานรัฐ) เกิดความขัดแยงขึ้นระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนทางวิชาชีพ อันสงผลใหเกิด
ความไมไววาง ใจที่มีตอบุคคลผูนั้น  วาเขาจะสามารถปฏิบัติงานตามตําแหนงใหอยูในครรลองของคุณธรรม
จริยธรรมไดมากนอยเพียงใด ซึ่งในภาษาไทยใชอยู 3 อยาง คือ 

1. ความขัดแยงกันระหวาง ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
2. ผลประโยชนทับซอน 
3. ผลประโยชนขัดกัน 
ผลประโยชนทับซอน ความหมาย สํานักงาน ก.พ. สถานการณหรือการกระทําของบุคคล (ไม
วา 

จะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงานบริษัท ผูบริหาร) มีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผล
กระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้น การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว 
ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมา จนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด 
พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐท่ีตองคํานึงผลประโยชนสาธารณะ 
(ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคาํนึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
  แนวคิดของวิชาการ ใหความหมายของผลประโยชนทับซอนไว 4 ประการ ดังนี้ 

1. ความหมายอยางกวางขวางรวมถึงการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีที่รับผิดชอบต
หนวยงาน 

หรือตอสวนรวมแตดําเนินการตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงผลประโยชนของตนเองครอบครัว  และเพ่ือนฝูง 
2. ผลประโยชนทับซอนสามารถเ กิดขึ้นไดทั้ ง ในหนวยงานภาครัฐ  องคกรธุร กิจ

สถาบันการศึกษา 



องคกรพัฒนาเอกชน แงะองคกรวิชาชีพตางๆ โดยสามารถเกิดขึ้นไดทั้งในระดับนโยบายของชาติหนวยงาน
ราชการ และองคกรในระดับทองถ่ิน  ดังนัน้    ผลประโยชนทับซอนจึงมีมูลคาความเสียหายตั้งแตไมกีรอยบาท
ไปจนถึงนับหม่ืนลานบาท   และในบางกรณีความเสียกายมิไดปรากฏออกมาในรูปของที่เปนวัตถุโดยตรง      
แตยังรวมถึงผล ประโยชนมิใชวัตถุอีกดวย 

3. ผลประโยชนทับซอนมิไดจํากัดเฉพาะผลประโยชนของบุคคลเทานั้น แตยังรวมถึงการมี
อคติ 

ในการตัดสินหรือดําเนินการอันมุงตอบสนองตอผลประโยชนของหนวยงานอีกหนวยงานหนึ่งดวย เชน การที่
บุคคลดํารงตําแหนงซอนกันในสองหนวยงาน อันกอใหเกิดการทําบทบาทที่ขัดแยงกัน และมีการใชอํานาจ
หนาที่ของหนวยงานหนึ่งไปรับใชผลประโยชนของอีกหนวยงานหนึ่ง 
 
 

4. การชอราษฎรบังหลวง และการคอรัปชั่นเชิงนโยบายตางก็เปนรูปแบบหนึ่งของ
ผลประโยชน 

ทับซอน เนื่องจากท้ังสองรูปแบบตางเปนการใชตําแหนงหนาที่สําหรับมุงตอบสนอง ตอผลประโยชนสวนตัว
และหรือพรรคพวก 
  จึงสรุปไดวา  ผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวมขัดกัน เจาหนาที่ของรัฐมี
หนาที่รักษาผลประโยชนสวนรวม การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ จึงตองไมมีผลประโยชนสวนตัวเขามา
เก่ียวของไมวาจะเปน 

1. การใชตําแหนงไปดําเนินการเพ่ือประโยชนทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
2. ใชตําแหนงไปชวยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
3. การรับผลประโยชนโดยตรง 
4. การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตําแหนงหนาที่การเงิน 
5. การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว 
6. การนําขอมูลอันเปนความลับของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว 
7. การทํางานอีกแหงหนึ่ง ท่ีขัดแยงกับแหงเดิม 
8. ผลประโยชนทับซอนจากการเปลี่ยนสถานที่ทํางาน 
9. การปดบังความผิด 
10.  

3.3 การวิเคราะหความเสี่ยง 
  การวิเคราะหความเสี่ยง  หมายถึง  กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการ
บริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
  ประเภทของความเสี่ยง แบงออกเปน 4 ดาน  ดังนี ้

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ  หมายถึง  ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเปาหมาย และพันธกิจใน 
ภาพรวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอกลยุทธท่ีกําหนดไว และ
การปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสม รวมถึงวามไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ
โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอมอันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายขององคกร 



2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงานเก่ียวของกับประสิทธิภาพประสิทธิผล ดหรือผลการ
ปฏิบัติงาน 

โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากดระบบงานภายในขององคกร / กระบวนการเทคโนโลยี 
หรือนวัติกรรมที่ใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนิน
โครงการ 

3. ความเสี่ยงดานการเงนิ เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ และการเงิน  เชน 
การบริหารการเงินที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอเหตุการณหรือเปนความ
เสี่ยงที่เก่ียวของกับการเงินขององคกร เชน การประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ และไมสอดคลองกับ
ขั้นตอนการดําเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห  การวางแผน การควบคุม และ
การจัดทํารายงานเพ่ือนํามาใชในการบริหารงบประมาณ และการเงินดงักลาว 
 
 
 

4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย /กฎระเบียบที่เก่ียวของ   การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

ตางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัย หรือความไม
ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมทั้งการทํานิติกรรมสัญญา การรางสัญญาที่ไม
ครอบคลุมการดําเนินงาน 
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปจจัยหลัก 2 ปจจัย คือ 

1. ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร 
และ 

การเปลี่ยนแปลงระบบงาน   ความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ   ระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงาน  เปน
ตน 

2. ปจจัยภายนอก  เชน  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับของทางราชการ  การเปลี่ยนแปลง
ทาง 

เทคโนโลยี หรือสภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน 
 
  การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตและผลประโยชนทับซอน 
  การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจริตและผลประโยชนทับซอนในครั้งนี้นําเมสความเสี่ยง
ในกานตางๆ มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO  และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชน
ทับซอนขององคการบรหิารสวนตําบลสมสนุก การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนี้ จะชวย
ใหองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก ทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนที่เกิดข้ึน และปจจัยเสี่ยงที่
อาจเปนสาเหตุทําให 

1. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะทาดหรือมีความ 
รับผิดชอบไมเพียงพอ 

2. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือในการมีคุณธรรมจริยธรรม 
3. การปฏิบัติหนาที่โดยขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และ

การ 



ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
  พรอมกันนี้ ยังสามารถ กําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการทุจริตปดโอกาสการ
ทุจริต และเพื่อกําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การ
กระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย 
 
4.กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยง 
  4.1 การวิเคราะหความเสี่ยวง เปนการวิเคราะหระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความ
เสี่ยงตางๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห และจัดลําดับความเสี่ยง 
โดยกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood)   และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กําหนดเกณฑใน
เชิงคณุภาพเนื่องจากเปนขอมูลเชิงพรรณนา ที่ไมสามารถระบุเปนตัวเลข หรือจํานวนเงินที่ชัดเจนได 
 
 
 
 
เกณฑระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเปนประจํา 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบอยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 นอย มีโอกาสเกิดขึ้นนอยครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 
 
เกณฑระดับรุนแรงของผลกระทบ  (Impact) เชิงคุณภาพ ที่สงผลกระทบดานการดําเนินงาน (บุคลากร) 
ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในที่ทํางานที่ไมเหมาะสม 
2 นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 
1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 
 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจาก
ผลคณูของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรนุแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ  ดังนี้ 
 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
ระดับ โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15 - 25 คะแนน 



2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9 – 14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4 – 8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ํา (Low Risk : L) 1 – 3 คะแนน 
 
 ในการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีการกําหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ไดจากการ
พิจารณา จัดระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่
เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได (Risk Appetite Boumdary) โดยที ่

 ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนที่เปน 4 สวน ( 4 Quadrant) ใช
เกณฑในการจัดแบง  ดังนี้ 
ระดับความ
เสี่ยง 

คะแนนระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการกําหนด การแสดงสี 
สัญลักษณ 

เสี่ยงสูงมาก 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา หรือถายโอน
ความเสี่ยง 

 สีแดง 

เสี่ยงสูง 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีสม 
ปานกลาง 4-8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการควบคุม

ความเสี่ยง 
 สีเหลือง 

ต่ํา 1-3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว 
 

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

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 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 
 
5.การวิเคราะหความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 
 องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก มีการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดการทุจริตและผลประโยชนทับซอน  ดังนี้ 
 5.1 การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ดไดแก 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ  × ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 



  1. กระบวนงานที่เก่ียวของกับการใชเงิน และมีชองทางที่จะทําประโยชนใหแกตนเองและ
พวกพอง 
  2. กระบวนงานที่เก่ียวของกับการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ ซึ่งมีโอกาสใชอยางไมเหมาะสม 
คือ มีการเอ้ือประโยชนหรือใหความชวยเหลือพวกพอง การกีดกัน การวรางอุปสรรค 
  3. กระบวนงานที่มีชองทางเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ซึ่งสงผลทาง
ลบตอผูอื่น ที่เก่ียวของ 
 5.2 มีกระบวนงานที่เขาขายมีโอกาสเสี่ยงตอการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ไดแก 
  1. การรับเงิน - จายเงินงบประมาณ 
  2. การใชรถราชการเพื่อประโยชนสวนตัว 
  3. การเอ้ือประโยชนระยะเวลาในการจัดสงเอกสารความสนิทสวนตัวในการรับเอกสารหรือ
โครงการหลังจากระยะเวลาที่กําหนด สงผลทําใหการดําเนินการในขั้นตอนตอไปลาชา 
  4. ในกระบวนการจัดซื้อจัดจางมีการจัดหาตัวผูคา/ผูรับจาง กอนสงเรื่องใหพัสดุจัดทํา
เอกสารเบิกจาย 
  5. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของบุคคลที่รูจัก/หรือไดรัยคําสั่งของผูบังคับบัญชากอน 
  6. โอนเงินใหบุคคลที่ตองการใชเงินดวน โดยท่ีเอกสารหลักฐานยังไมถูกตอง หรือมีผูอนุมัติ
เอกสารเบิกจาย 
  7. การดําเนินการตามระเบียบกฎหมายในเรื่องตางๆ ที่อาจกระทําไมถูกตอง 
  8. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบ 
 5.3 ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากไมมีการปองกันที่เหมาะสม ไดแก 
  1. สูญเสียงบประมาณ 
  2. เปดชองทางใหเจาหนาที่ใชอํานาจหนาที่กระทําผิดในทางมิชอบดวยหนาที่ 
  3. ภาพลักษณของหนวยงานเสียหาย ไมเปนที่นาเชื่อถือของขาราชการ หนวยงานตางๆ และ
ประชาชนท่ัวไป 
  4. การปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการทุจริตอาจไดรับการลงโทษทางวินัย 
ถาพฤติกรรมดังกลาวมีมูลความจริง 
 เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว จึงนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความ และ
ผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวากอใหเกิดระดับความเสี่ยงในระดับใดใน
ตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน ดังนี้ 
 

ลําดับ ปจจัยความเสี่ยงในการเกิด
ทุจริต 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง ลําดับความเสี่ยง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจางไม
เปนไปตามระเบียบ 

5 5 25 (1) 

2 การเบิกจายงบประมาณที่ไม
ถูกตองตามระเบียบ 

3 5 15 (2) 

3 การหาประโยชนสวนตนและเอ้ือ
ประโบชนตอพวกพอง 

3 4 12 (3) 



4 การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไม
เปนไปตามขั้นตอนและระเบียบ 

2 4 8 (4) 

 

 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

5      

4      

3      

2      

1      

         1        2           3    4       5 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของ

ความเสี่ยงดานการทุจริตและผลประโยชนทับซอน สามารถสรุปการวิเคราะหความเสี่ยงและการจัดลําดับ

ความสําคัญของความเสี่ยงได ดังนี้ 

 ผลการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงดานการทุจริตและผลประโยชนทับ

ซอน 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยง ลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ ลําดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ ลําดับ 2 (สูงมาก = 15 คะแนน) 
การหาประโยชนสวนตนและเอ้ือประโยชนตอพวกพอง ลําดับ 3 (สูง = 12 คะแนน) 

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไมเปนไปตามขั้นตอนและระเบียบ ลําดับ 4 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 
 

จากตารางการวิเคราะหความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเปน 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง 

และปานกลาง โดยสามารถสรุปขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและ

ผลประโยชนทับซอน ขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี ้

 

 

 



 

 

ระดับความ
เสี่ยง 

มาตรการกําหนด ปจจัยความเสี่ยง 

เสี่ยงสูงมาก จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด และ
ประเมินซ้ํา หรือถายโอนความเสี่ยง 

-กระบวนการจัดซื้อจัดจาง ไม
เปนไปตามระเบียบ 
-การเบิกจายงบประมาณที่ไม
ถูกตอง ตามระเบียบ 

เสี่ยงสูง จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยงและมีมาตรการลด
ความเสี่ยง เพ่ือใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

การหาผลประโยชนสวนตนและ
เอ้ือประโยชนตอพวกพอง 

ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไม
เปนไปตามขั้นตอนและระเบียบ 

ต่ํา  -  - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.แผนการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและผลประโยชนทับซอน 
ปจจัยที่เกิด
จากความ

เสี่ยง 

โอกาสและ
ผลกระทบ 

มาตรการความเสี่ยง ระยะเวลาการดําเนินการ ผู 
รับผิด 
ชอบ โอ 

กาส 
ผล 
กระ 
ทบ 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ตค. 
63 

พย. 
63 

ธค. 
63 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เม.ย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

1.กระบวน 
การจัดซื้อ 
จัดจาง ไม
เปนไปตาม
ระเบียบ 

5 5 25 1.ควบคุม กํากับ ดูแลให
ขาราชการและบุคลากร ให
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
แนวทาง การจัดซื้อจัดจางอยาง
เครงครัด 
2.ควบคุม กํากับ ดูแลให
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการ
จัดซื้อจัดจางจัดทํารายงานสรุป
การจัดซื้อจัดจางรายเดือน ราย
ไตรมาส และรายป เสนอให
หัวหนาสวนราชการและนายก
องคการบริหารสวนตําบลทราบ
ทุกครั้ง 
3.ควบคุม กํากับ ดูแลให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ดานพัสดุ
และบุคลากรที่เก่ียวของสัมพันธ
กับผูเสนองานในการจัดซื้อจัด
จาง 

            กอง
คลัง 

 



ปจจัยที่เกิด
จากความ

เสี่ยง 

โอกาสและ
ผลกระทบ 

มาตรการความเสี่ยง ระยะเวลาการดําเนินการ ผู 
รับผิด 
ชอบ โอ 

กาส 
ผล 
กระ 
ทบ 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ตค. 
63 

พย. 
63 

ธค. 
63 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เม.ย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

2.กระบวน 
การจัดซื้อ 
จัดจาง ไม
เปนไปตาม
ระเบียบ 

5 5 25 4.ควบคุม กํากับ ดูแลให
ขาราชการและบุคลากร ให
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
แนวทาง การจัดซื้อจัดจางอยาง
เครงครัด 
5.แตงต้ังประชาชนเขามาเปน
คณะกรรมการตรวจสอบจัดซื้อ
จัดจางโดยเฉพาะในขั้นตอนการ
ตรวจรับงานซื้องานจาง 
6.การหมุนเวียนเจาหนาที่ที่เขา
มาดําเนินการเรื่องจัดซื้อจัดจาง
นี้เพื่อปองกันมิใหเจาหนาที่มี
ความใกลชิดสนิทสนมกับผูขาย
มากจนเกินไป 

            กอง
คลัง 

 
 

 

 

 



ปจจัยที่เกิด
จากความ

เสี่ยง 

โอกาสและ
ผลกระทบ 

มาตรการความเสี่ยง ระยะเวลาการดําเนินการ ผู 
รับผิด 
ชอบ โอ 

กาส 
ผล 
กระ 
ทบ 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ตค. 
63 

พย. 
63 

ธค. 
63 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เม.ย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

2.การเบิก 
จายงบประ 
มาณที่ ไม
ถูกตองตาม
ระเบียบ 

3 5 15 1.ควบคุม กํากับ ดูแลให
ขาราชการและบุคลากร ปฏิบัติ
ตามระเบียบการเบิกจาย
การเงินและการคลัง อยาง
เครงครัด 
2.มีการจัดทําสรุปผลกสนใช
จายงบประมาณรายไตรมาส
และเสนอใหหัวหนาสวน
ราชการและนายกองคการ
บริหารสวนตําบลรับทราบทุก
ครั้ง 
3.แตงต้ังหนวยงานรับผิดชอบ
การตรวจสอบภายใน 
ตรวจสอบการเงินการคลัง การ
เบิกจายงบประมาณ 

            ทุก
สวน
ราช 
การ 

 

 

 

 



ปจจัยที่เกิด
จากความ

เสี่ยง 

โอกาสและ
ผลกระทบ 

มาตรการความเสี่ยง ระยะเวลาการดําเนินการ ผู 
รับผิด 
ชอบ โอ 

กาส 
ผล 
กระ 
ทบ 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ตค. 
63 

พย. 
63 

ธค. 
63 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เม.ย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

3.การสรร
หา
ประโยชน
สวนตน
และเอ้ือ
ประโยชน
ตอพวก
พอง 

3 4 12 1.ควบคุม กํากับ ดูแลให
ขาราชการและบุคลากร ปฏิบัติ
ตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปรงใส การเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อใหขาราชการถือ
ปฏิบัติอยางเครงครัด 
2.ควบคุม กํากับ ดูแลการ
ประกาศหลักเกณฑ การปฏิบัติ
เก่ียวกับขอรองเรียนการละเวน
การปฏิบัตหินาที่และการ
ประพฤติมิชอบเพ่ือใหยึดถือ
ปฏิบัต ิ
3.ควบคุม กํากับ ดูแลใหขารา
การและบุคลากรปฏิบัติตาม
คูมือผลประโยชนทับซอน 
4.สงเสริมการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการปองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ใหครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่ง 

            ทุก
สวน
ราช 
การ 

 



ปจจัยที่เกิด
จากความ

เสี่ยง 

โอกาสและ
ผลกระทบ 

มาตรการความเสี่ยง ระยะเวลาการดําเนินการ ผู 
รับผิด 
ชอบ โอ 

กาส 
ผล 
กระ 
ทบ 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ตค. 
63 

พย. 
63 

ธค. 
63 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เม.ย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

    ขึ้นเพ่ือรวมสรางแนวทางและ
มาตรการในการดําเนินการ
สรางจิตสํานึกใหขาราชการ
รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
5.การจัดทําประกาศและ
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสภายในของ อบต. 
สมสนุก เพื่อปองกันการทุจริต
ในองคกร ไดแก มาตรการ
เผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 
มาตรการใหมีผูมีสวนไดสวนเสีย
มีสวนรวม มาตรการจัดการ
เรื่องรองเรียน ทุจริต มาตรการ
ปองกันการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนรวม และ
มาตรการตรวจสอบการใชดุลย
พินิจ เปนตน 

             

 

 



ปจจัยที่เกิด
จากความ

เสี่ยง 

โอกาสและ
ผลกระทบ 

มาตรการความเสี่ยง ระยะเวลาการดําเนินการ ผู 
รับผิด 
ชอบ โอ 

กาส 
ผล 
กระ 
ทบ 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ตค. 
63 

พย. 
63 

ธค. 
63 

มค. 
64 

กพ. 
64 

มีค. 
64 

เม.ย. 
64 

พค. 
64 

มิย. 
64 

กค. 
64 

สค. 
64 

กย. 
64 

4.การ
ปฏิบัติงาน
ของ
เจาหนาที่
ไมเปนไป
ตาม
ขั้นตอน
และ
ระเบียบ 

2 4 8 1.ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ
และบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ขององคการบริหารสวนตําบลสม
สนุก 
2.ควบคุม กํากับ ดูแลใหขาราชการ
บุคลากร ใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ เรื่องการรับของขวัญ 
สินน้ําใจอยางเครงครัด 
3.มีการกํากับติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในแตละ
เดือน 
4.สงเสริมใหบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ เพื่อ
เพ่ิมพูนความรูในตาํแหนงและงานที่
ปฏิบัติ 
5.การใหบริการประชาชนรับรู
ขาวสารเสริมสรางบทบาทของภรค
ประชาชนในการตรวจสอบ โดยการ
ใหความรูเก่ียวกับเรื่องกฎ ระเบียบ 
ที่ทองถ่ินดําเนินการ 

            ทุก
สวน
ราช 
การ 

 


