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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน 

1. ความเป็นมา 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี  (พ.ศ. 2561-
2564)   แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ระยะ  5  ปี (พ.ศ. 2560 -2564)  
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    และ
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือให้
การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560  พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 5  (พ.ศ. 
2560-2564)  ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น
ราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีป ระสิทธิภาพ  เพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  รวมถึงค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  
69/2557  ลงวันที่  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2557  เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบ  ได้มีค าสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานขอรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน  และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง  เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบ  ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้แถลง
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่  12  กันยายน  2557  ข้อ  10  เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล   

2. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมายและหลักจริยธรรม  โดยการใช้อ านาจในต าแหน่งที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลย
พินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะขาดความเป็นอิสระ  ความเป็นกลาง  และความเป็นธรรม  ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม  
ประกอบกับท าให้ผลประโยชน์ของหน่วยงาน  องค์กร  สถาบัน  และสังคมต้องสูญเสียไป  โดยอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน  คุณภาพการให้บริการความเป็นธรรมในสังคม ฯลฯ  อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่
จงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือกระท าโดยไม่รู้เป็นจ านวนมาก  น าไปสู่การถูก
กล่าวหาร้องเรียนหรือถูกลงโทษ  ดังนั้น  เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม  จึงเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของ 
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ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบระดับรุนแรง  และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยง  หมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมวลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง  สถานการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการพนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ส่ งผลกระทบต่อ
ส่วนรวม  ซึ่งอาจกระท าโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา  และรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ที่ตัว
เงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น  หมายความรวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น  หมายความ
รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย  อาทิ  การแต่งตั้งพรรคพวกให้ด ารงต าแหน่งใน
หน่วยงานหรือตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องเข้ามีส่วนร่วมในประโยชน์สาธารณะโดยมิชอบ ส่งผลเสียต่อส่วนรวม 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เป็นระบบในการบริหารปัจจัย  และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดเหตุ  โอกาส  ที่จะท าให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนร่วมเป็นส าคัญ  อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต  กล่าวคือ  ยิ่งมีสถานการณ์
หรือสถานการณข์ัดกันของผลประโยชน์มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะอาจเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ  เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  ด าเนินการวิเคราะห์ และ
จัดล าดับความเสี่ยง  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน  ได้แก่  ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบและระดับความเสี่ยง  ทั้งนี้  
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง  ดังนี้  

ล าดับ ความเสี่ยง แนวทางจัดการ การบริหารจัดการ 

1 - ผู้บริหาร บุคลากร และ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจ ที่
ถูกต้องเก่ียวกับการใช้
อ านาจหน้าที่ในความ
รับผิดชอบ ไม่ทราบว่ามี กฎ 
ระเบียบ กฎหมาย ห้ามไว้
อย่างชัดเจนว่ามีกรณี
ผลประโยชน์ทับซ่อน   

- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบ เรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
- จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติงาน 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
- ปรับปรุงคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้มีความรวบรัด  และ
เข้าใจง่าย พร้อมเผยแพร่แก่
บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิปูน ทราบทุกช่องทาง 

2 - การเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการใช้อ านาจ
ยังถูกจ ากัด 

- เปิดโอกาสให้ประชาชน บุคลากร
ภายใน ได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

- เปิดโอกาสให้เป็น
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
โครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการ 

3 - การรณรงค์ด้านการ
ปราบปรามทุจริตไม่ได้รับ
ความร่วมมือเท่าท่ีควร 

- ส่งเสริมให้มีการบริหารราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
บุคลากรภายในแสดงพลัง
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

4 - การขาดจิตส านึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรม 

- ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยม  
และจิตส านึกด้านคุณธรรม  
จริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

- จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ธรรมาภิบาลแก่บุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

5 - สังคมยังยึดติดกับกระแส
บริโภคนิยมให้คุณค่ากับ
ความรวยและคนมีอ านาจ
อิทธิพล 

- สร้างเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับเปลี่ยนทัศนคติท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต 

- ระดมความร่วมมือจาก
บุคลากรทุกระดับสร้างกระแส
สังคมท่ีไม่ทนต่อการคอร์รัปชั่น
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
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3.1 การบริหารจัดการ ตามหลัก 4  ประการ ส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประกอบด้วย 

1) ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบของกฎหมายและ 
นโยบายตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนตามมาแทรกแซง 

2) สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : ก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจนและเปิดเผย 
ให้ประชาชนทราบรวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ 

3) ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : เจ้าหน้าที่ต้องระบุ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติ และจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากท่ีสุด โดยฝ่ายบริหาร 
ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกันพร้อมก าหนดนโยบายพร้อมก าหนดนโยบาย 

4) สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน 
 3.2 แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  7  ขั้นตอน  ประกอบด้วย   
  ๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร กลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน งาน
           ๒) พัฒนานโยบาย และกลยุทธ์การจัดการปัญหา     
           ๓) ให้ความรู้แก่บคุลากรองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  รวมถึงคณะผู้บริหาร  
           ๔) ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี    
  ๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนหน่วยงาน และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่น
ในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน          

           ๖) บังคบัใช้นโยบายที่ก าหนด 
           7) มีการทบทวนมาตรการ นโยบาย ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ 

 3.3 แนวทางป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1) ปรับปรุงนโยบาย มาตรการให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อ านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
2) ค่อยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบ

ในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด  และการใช้สายสืบภายใน 
3) ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพ่ือป้องกันการ

รวมกลุ่ม 
4) ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์

สูง 
5) มีระบบพิจาณาคัดเลือกผู้ท าหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษ และควรให้

ตรวจสอบพฤติกรรมร่ ารวยผิดปกติ  
6) ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสูง 
7) ควรมีการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการ บุคลากร ในหน่วยงานเป็นครั้งคราว 
8) ท าการส ารวจทัศนคติของประชาชน และผู้มารับบริการ เพ่ือประเมินผลการท างานและ

การคอร์รัปชั่น 
 

 
***************************** 
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รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1.การบริหารจัดการ  ตามหลัก  4  ประการ ส าหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  ประกอบด้วย 

1) ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบของกฎหมายและ 
นโยบายตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนตามมาแทรกแซง 

2) สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : ก าหนดขัน้ตอนการท างานที่ชัดเจนและเปิดเผย 
ให้ประชาชนทราบรวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ 

3) ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : เจ้าหน้าที่ต้องระบุ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติ และจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากท่ีสุด โดยฝ่ายบริหาร 
ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกันพร้อมก าหนดนโยบายพร้อมก าหนดนโยบาย 

4) สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน 

 

2. แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  7  ขั้นตอน  ประกอบด้วย    
  ๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร กลุ่มภารกิจ กลุ่มงาน งาน
           ๒) พัฒนานโยบาย และกลยุทธ์การจัดการปัญหา     
           ๓) ให้ความรู้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  รวมถึงคณะผู้บริหาร  
           ๔) ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี    
  ๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนหน่วยงาน และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่น
ในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน          

           ๖) บังคบัใช้นโยบายที่ก าหนด 
           7) มีการทบทวนมาตรการ นโยบาย ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ 

 

3. แนวทางป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1) ปรับปรุงนโยบาย มาตรการให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อ านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
2) ค่อยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบ

ในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด  และการใช้สายสืบภายใน 
3) ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพ่ือป้องกันการ

รวมกลุ่ม 
4) ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์

สูง 
5) มีระบบพิจาณาคัดเลือกผู้ท าหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษ และควรให้

ตรวจสอบพฤติกรรมร่ ารวยผิดปกติ  
6) ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสูง 
7) ควรมีการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการ บุคลากร ในหน่วยงานเป็นครั้งคราว 
8) ท าการส ารวจทัศนคติของประชาชน และผู้มารับบริการ เพ่ือประเมินผลการท างานและ

การคอร์รัปชั่น 
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ประเด็นความเสี่ยงในภารกิจงานที่อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ประเด็นความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น การปรบัปรุง/แนวทางแก่ไข ผู้รับผิดชอบ ก าหนด 
แล้วเสร็จ 

หมายเหตุ 

1. การจดัซื้อจัดจา้ง
ภายในหน่วยงาน 

การด าเนินงานจดัซื้อจัด
จ้างมีความเสี่ยงในการ
เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เนื่องจากต้องมี
การติดต่อกับ 
ภาคเอกชนในการจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 
- การเสนอราคา 
- การก าหนดราคากลาง 
- การเปิดเผยข้อมลู
จัดซื้อจัดจ้าง 
- การตรวจรบัพัสด ุ
- ความสัมพันธ์กับภาค
ประชาชน 

1. จัดท าและเผยแพร่
แผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจ้าง
ประจ าป ี
2. การก าหนดราคากลางโดย
ผู้เชี่ยวชาญในรูป
คณะกรรมการ 
3. การรายงานผลการจดัซื้อ
จัดจ้าง 
4. มีขั้นตอนการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างคูส่ัญญา 
5. การรายงานการให้หรือรับ
ผลประโยชน์อ่ืนใด 

เจ้าหน้าท่ี
พัสดุ/ 
หัวหน้าพัสด ุ

-รายงานทุก 
ไตรมาส 
- รายงาน
ประจ าปี  
 

ยังมีความ
เสี่ยง 

2. การบริหารงาน
บุคคลภายใน
หน่วยงาน 

การบริการงานบุคคล
อาจเกิดความเสี่ยงใน
เรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในประเด็นเกี่ยวกับ 
- การคัดเลือกบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งภายใน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลพิปูน 
- การเลื่อนระดับ
บุคลากร 
- การพิจารณาความดี
ความชอบ 

การป้องกันมิให้เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนในการ
บริหารงานบุคคล 
เรื่องการคัดเลือกบุคคล 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้า
มารับการประเมินผลงาน และ
ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทราบ
โดยทั่วกัน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกด าเนินการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ ข้ันตอนท่ี
ประกาศ 
3. ประกาศรายชื่อผูไ้ดร้ับการ
คัดเลือกคดัเลือกและผลงาน
โดยเปดิเผย เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทักท้วงภายในเวลา
ที่ก าหนด (ภายใน 30  วันนับ
แต่ประกาศ) 
การเลื่อนระดับ 

1.ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลงานเพื่อ
เลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับทีสู่งขึ้น และ
ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทราบ
โดยทั่วถึง 

กลุ่มงาน 
ทรัพยากร
บุคคล 

-รายงานทุก 
ไตรมาส 
- รายงาน
ประจ าปี  
 

ยังมีความ
เสี่ยง 
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ประเด็นความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น การปรบัปรุง/แนวทางแก่ไข ผู้รับผิดชอบ ก าหนด 
แล้วเสร็จ 

หมายเหตุ 

  2. คณะกรรมการประเมินผล
งานเป็นผู้พิจารณาความ
ถูกต้องเหมาะสมของผลงาน
และให้เปดิเผยผลงานต่อ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาอ้างอิงและป้องกัน
การลักลอบใช้ผลงาน 
3. มีการคัดเลือกอย่างเป็น
ระบบ มีความโปร่งใส่ เป็น
ธรรม และตรวจสอบได ้
การพิจารณาความดีความชอบ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
2. การก าหนดตัวช้ีวัด
รายบุคคลภายในกลุ่มเป็นไป
ด้วยความเหมาะตามภารกิจ
งานท่ีรับผิดชอบ 
3. ประกาศคะแนนผลการ
ประเมินและร้อยละที่เลื่อน
เงินเดือน 
4. การให้โอกาสผูร้ับการ
ประเมินทักท้วงผลการ
ประเมิน 

 -รายงานทุก 
ไตรมาส 
- รายงาน
ประจ าปี  
 

 

3. การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

- การใช้รถราชการไปใน
กิจส่วนตัว 
- การใช้วัสดุ อุปกรณ์
ส านักงาน ไปกับเรื่อง
ส่วนตัว 
- การชาร์จไฟฟ้า
อุปกรณ์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในท่ี
ท างาน 
-ฯลฯ 

ประกาศนโยบายความโปร่งใส 
การเสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม และมาตรการป้อง
การทุจริตยับยั้งการกระท าผดิ
วินัยของเจ้าหน้า พร้อม
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อของ
หน่วยงาน 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

-รายงานทุก 
ไตรมาส 
- รายงาน
ประจ าปี  
 

ยังมีความ
เสี่ยง 

 
 
 
 

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


