
 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  โทร 0 4597 9822 

ที่ ยส 72201/                                  วันที ่  10 กุมภาพันธ์  2564 

เรื่อง   ขออนุมัติด าเนนิการประเมินความเสี่ยงประกอบการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของ หนว่ยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

  เรื่องเดิม 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ ได้ประกาศผล 

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐประจ าปี พ.ศ.2564 

เมือ่วันที่ 28 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน"ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ 

โปร่งใส (ITA)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน มคีะแนนรวม 50.02 อยู่ในระดับ E  คือ ไม่ผ่านการ

ประเมิน 

  ข้อเท็จจริง 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ  ได้จัดท าคู่มือส าหรับการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี พ.ศ.2564 ในตัวชีว้ัดที่ 

10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต จ านวน 2 ขอ้  

มีองค์ประกอบด้านข้อมูล ที่ตอ้งด าเนินการ ดังนี้ 

ข้อ O36 การประเมนิความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

           - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรอืการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ

ก่อใหเ้กิดการทุจรติหรอืก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์สว่นรวมของ

หนว่ยงาน 

 - มีขอ้มูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่าง เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและ

ระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

 - เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

ข้อ O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 - แสดงการด าเนินการหรอืกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีอาจ

ก่อใหเ้กิดการทุจรติหรอืก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์สว่นรวมของ

หนว่ยงาน 

 - เป็นกิจกรรมหรอืการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรอืการด าเนินการเพื่อ

บริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 



 

 

 - เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

ดังนัน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity  

and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไป 

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 และสอดคล้องกับคู่มอืส าหรับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี พ.ศ.2564ตัวชี้วัดที่ 10 

การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจรติ ข้อ O36 และข้อ 

O37 จงึมคีวามจ าเป็นต้องจัดท าการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ส าหรับการเปิดเผยข้อมูล

ต่อไป 

  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

                     เพื่อประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต จึงขออนุมัตดิ าเนินการประเมิน

ความเสี่ยงขึ้น รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

  

(นางปาลิไลยก ์ บุญปัญญา) 

นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ข้อคดิเห็นของ หัวหนา้ส านักปลัดฯ   ข้อคดิเห็นของ ปลัด อบต. 

      

(ลงชื่อ)      (ลงชื่อ)           

      (นางนาร ี ส าราญสุข)        (นายภักดี  ณรงคก์ุลภักดี)         

ต าแหนง่ หัวหนา้ส านักปลดั    ต าแหนง่   ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล     

ข้อสั่งการนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน 

  (    ) อนมุัต ิ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  (    ) ไมอ่นุมตั ิ เนื่องจาก.................................................................................................... ....................... 

   (ลงชื่อ)  

 

  (นายอุดม  พิจารณ)์  

   ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

ประกอบการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 

 

 



 

 

ค าน า 

   
ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ ได้ประกาศผล 

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐประจ าปี พ.ศ.2563  

เมื่อวันที ่28 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน"ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ 

โปร่งใส (ITA)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนมีคะแนนรวม 50.02  อยู่ในระดับ E  คือ ไม่ผ่านการ

ประเมินเพื่อเป็นการปฏิบัติตามตัวชีว้ัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 

หนว่ยงานภาครัฐประจ าปี พ.ศ.2564  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การประเมิน

ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจรติ ขอ้ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ซึ่งก าหนดองค์ประกอบ

ด้านข้อมูล ที่ตอ้งด าเนินการ ดังนี้ 

           - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรอืการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ 

ก่อใหเ้กิดการทุจรติหรอืก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์สว่นรวมของ

หนว่ยงาน 

 - มีขอ้มูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่าง เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและ 

ระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

 - เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

  จงึได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินขึ้น และได้ขอความร่วมมือจากพนักงานองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ในการตอบแบบประเมินที่ได้สร้างขึ้น เพื่อหาข้อสรุปอันน าไปสู่แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ครัง้นี้ และคาดว่าจะส่งผลถึงการบริหารความ

เสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

  

 

 

 

 

               นางปาลไิลยก์  บุญปัญญา 
        ต าแหน่ง นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 

ผูจ้ัดท า 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

 

   หน้า 
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บทที่ 
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บทน า 1 

 ประวัตขิององค์การบรหิารสว่นต าบลทุง่มน 1 

  วิสัยทัศน์ 2 

  พันธกิจ 2 

  ยุทธศาสตร์ 2 

บทที่ 

2 

การประเมินความเสี่ยง 5 

 หลักการและเหตุผล 5 

 วัตถุประสงค์ของการจัดท า 6 
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  การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจรติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

11 
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  คะแนนของผู้ตอบแบบประเมิน เกณฑ์การผ่านคะแนน 19 

  การน าผลการวิเคราะหค์วามเสี่ยง 22 

 

 



 

 

บทที่ 1 

บทน า 

 

ประวัติขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

 ขุนโซง สิริยากรราชเดช  ตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่  ปี พ.ศ.  2475  บังคับใช้  บ้านดงสูงเปน็

ศูนย์กลาง  เรียกว่า  บา้นโซง  อ าเภอลุมพุก  จังหวัดอุบลราชธาน ียกฐานะเปน็ต าบลโซง  ประกอบด้วย 8  หมู่บา้น  

ได้แก่ 

 หมู่ที่  1  บ้านโซง หมู่ที่  2  บ้านโซง 

   หมู่ที่  3  บ้านเหล่าโป ่ หมู่ที่  4  บ้านทุ่งมน 

 หมู่ที่  5  บ้านโพนสมิ หมู่ที่  6  บ้านมะพรกิ 

หมู่ที่  7  บ้านดงบัง หมู่ที่  8  บ้านหนองคู 

หมู่บา้นเหลา่นีค้อืชุมชนขยายจากชุมชนบ้านโซง  และจากชุมชนอื่นใกล้เคยีงมาตั้งเป็นหมู่บา้น  จากการ

เพิ่มขึน้ของประชากร  ต่อมาถนนสายอรุณประเสรฐิ  ยโสธร - อ านาจเจริญ  ตดัผ่านบา้นหนองค ู บ้านดงบงั  ท าให้

การเดินทางติดต่อราชการของชาวบ้านกับอ าเภอลุมพุกที่เดินทางด้วยเทา้  หรือเกวยีน  ยากล าบาก  จึงขอยา้ยไป

ขึน้กับต าบลตาดทอง  อ าเภอยโสธร  จังหวดัอุบลราชธานี  ในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงการปกครอง  โดยมีผูน้ าชุมชน

ต าบลโซง  ชื่อ  ขุนโซงสิทธิการ 

ผู้น าต าบลที่ได้รับโปรดเกลา้ยคุสมัยสรา้งบ้านแปลงเมือง  ต าแหน่งผูน้ าต าบลโซง ฐานะเทยีบเทา่หัวหน้ากองนอก  

เก็บส่วยสาอากร  และตอ่มาสักเลขน าคนเขา้เป็นทหารสมัยกรุงธนบุรแีละได้เสียชวีติลงท าให้ขาดผูน้ าจึงท าใหยุ้บ

ต าแหนง่พรอ้มยุบต าบลโซง  ท าให ้ เกิดการแบ่งเขตการปกครองใหม ่ โดยบา้นโซง  บ้านเหล่าโป ่  และบ้านทุง่มนขึ้น

ตรงต่อต าบลย่อ  บา้นโพนสมิ  บา้นมะพรกิขึ้นตรงตอ่ต าบล กูจ่าน  บ้านโซงหมู่ที ่ 1   ,  2  ได้เปลี่ยนเปน็บ้านเหลา่

โป่หมู่ที่  2  ต่อมาอ าเภอยโสธรได้ยกฐานะเป็นจังหวัดยโสธร จึงได้แบ่งเขตการปกครองใหม่  ปัจจุบนัเปลีย่นเป็น

ต าบลทุง่มนประกอบด้วย 9 หมู่บา้น 

หมู่ที่  1  บ้านโซง  หมู่ที่  2  บ้านเหล่าโป ่

    หมู่ที่  3  บ้านทุง่มน  หมู่ที่  4  บ้านโพนสมิ 

  หมู่ที่  5  บ้านมะพรกิ  หมู่ที่  6  บ้านดู ่

หมู่ที่  7  บ้านทุง่มน  หมู่ที่  8  บ้านโซง   

หมู่ที่ 9  บา้นมะพรกิ 

 อยูใ่นเขตการปกครองของอ าเภอค าเขื่อนแกว้  จังหวัดยโสธร  จัดตั้งขึน้ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เล่ม  111  ตอนที่  

53  ก  ลงวันที่  2  ธันวาคม  2537  มีฐานะเป็นนิติบุคคล   

 

 

 



 

 

2 

1 วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

      “ต าบลทุ่งมนเปน็ชุมชนน่าอยู่ ปกครองโดยธรรมาภิบาลประสานการมีส่วนรว่มแบบบูรณาการ” 

   พันธกจิการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

        พันธกจิที่ 1 ส่งเสรมิการรวมกลุ่มการเกษตร ท าเกษตรอินทรีย์ ผลิตเกษตรปลอด 

  สารพษิและสรา้งการบวนการเรียนรูแ้กเ่กษตรกร    

  พันธกจิที่ 2 ส่งเสรมิและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พันธกจิที่ 3 ส่งเสรมิให้ประชาชนใช้หลักเศรษฐกจิพอเยงในการด าเนินชีวติและการปฏิบัติตัง้แตร่ะดบั

บุคคล ครอบครัว ชุมชน 

พันธกจิที่ 4 พัฒนาระบบโรงสรา้งพืน้ฐานให้พียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

พันธกจิที่ 5 พัฒนาสังคม การแกไ้ขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชวีิต 

พันธกิจท่ี  6 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน 

พันธกิจท่ี  7 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรและสถานศึกษาให้เป็นองค์แห่งการ

เรียนรู ้

 2. ยุทธศาสตร์ 
 1)  ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

2)  ด้านการวางแผน การส่งเสรมิคุณภาพชวีิต การส่งเสรมิการลงทุน การท่องเที่ยว  

พณิชยกรรมและเศรษฐกจิฐานราก 

  3) การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

  4) ด้านบรหิารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  5) ด้านการส่งเสรมิภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6)  ด้านการ พัฒนาการะบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคก์รและการมีส่วนร่วมของ     ประชาชน 

3 เป้าประสงค ์ 
1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนสง่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ

ต้องการประชาชนอย่างทั่วถงึ 

2.เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแขง็ สง่เสริมพัฒนาอาชีพ สรา้งงาน สรา้งรายได ้พัฒนาคุณภาพชวีิตและ

ดูแลผู้ดอ้ยโอกาสทางสังคมให้ได้รับบรกิารและสวัสดิการจากองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างทั่วถงึ   

3.ประชาชนมีความสามัคคี สามารถป้องกันและรับมอืจากสาธารณภัยต่างๆได้  

ปัญหายาเสพตดิและความไมป่ลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิในชุมชนลดลง 

4. ประชาชนยดึถอืและปฏิบตัิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง สามารถพึ่งพาตนเองได้โดย

กลุ่มอาชีพ 

5. ประชาชนมีจติส านึกและมสี่วนร่วมในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพิ่มมาก

ขึน้ 
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6.ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในวันส าคัญทางศาสนา และรว่มอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูรักษาศลิปวฒันธรรม 

จารตีประเพณีและภมูิปัญญาทอ้งถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

7.องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุ่งมนมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมีส่วนรว่มจากทกุ 

  ภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น 

4 ตัวชี้วัด 
  1. จ านวนโครงการดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานในด้านต่างๆที่ อบต. จดัใหม้ีขึ้นในแตล่ะปี 

 2. จ านวนประชาชนในเขต อบต.  มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกฬีาเพื่อขึน้  

 3. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับอบต. เพื่อขอรับสิทธิ

ได้รับบรกิารอย่างทั่วถงึทุกคน 

 4. จ านวนกลุ่มส่งเสรมิอาชีพเพิ่มขึน้เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึน้และพึ่งตนเองได้มากขึ้น 

 5. จ านวนครัวเรอืนในอบต.ทุง่มน สามารถบรหิารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพิ่มขึน้ 

 6. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพงึพอใจในการแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้น  

 7. ปัญหายาเสพตดิในพืน้ที่ลดลง  

 8. อบต. ทุ่งมน มีผลการปฏบิัติงานทีม่ีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

5 ค่าเป้าหมาย 
  1. อบต. จดัให้มีโครงสรา้งพืน้ฐานในด้านต่างๆ เพือ่ให้บรกิารประชาชนได้ปลีะ 3 โครงการ 

 2. ประชาชนในเขตอบต.  มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกฬีาเพื่อขึน้รอ้ยละ 10 ต่อปี   

 3. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับอบต. เพื่อขอรับสิทธิ

ได้รับบรกิารอย่างทั่วถงึทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์ 

 4. จ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นปีละ 2 กลุ่ม เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่ นมีรายได้เพิ่มขึ้น และ

พึ่งตนเองได้มากขึ้น 

 5. จ านวนครัวเรือนในอบต.ทุ่งมน สามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

ครัวเรอืนต่อปี 

 6. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพงึพอใจในการแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้น  

รอ้ยละ 80 

 7. ปัญหายาเสพตดิที่เกดิขึน้ในพืน้ที่ลดลง รอ้ยละ 5 ต่อปี 

 8. อบต.ทุ่งมน มีผลการปฏิบตัิงานทีม่ีประสิทธิภาพ รอ้ยละ  ๖๐ 

6 กลยุทธ์ 
 1. สนับสนนุโครงสรา้งพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ 

 2. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอปุโภค-บรโิภค และท าการเกษตร 

 3. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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 4. ส่งเสรมิและสนับสนนุดา้นการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา 

 5. ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก เยาวชน สตร ีผู้สงูอาย ุผู้พกิาร ผูย้ากไร้ และ 

 ผู้ด้อยโอกาส 

 6. ส่งเสรมิอาชีพให้กับประชาชน   

 7. ส่งเสรมิและพัฒนากลุ่มองคก์รประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 

 8. ป้องกัน บ าบดั ฟืน้ฟู ตดิตามและช่วยเหลอืเกี่ยวกับยาเสพติด 

 9. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ินของประชาชน 

 10. ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาทอ้งถิ่น และสรา้งเครอืข่าย 

 ประชาธิปไตย 

 11. พัฒนาและสง่เสริมด้านการเกษตร ด้านการทอ่งเที่ยว  

 12. อนุรักษ์ ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

 13. อนุรักษ์ ฟืน้ฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภมูิปัญญาทอ้งถิน่ 

 14. ส่งเสรมิให้ประชาชนน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการด าเนนิชีวติ  

 15. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในดา้นตา่งๆเพื่อให้บริการประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถงึ   

 16. ส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของอบต.ภายใต้ 

 หลักธรรมาภิบาล 

    7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1)  พัฒนาชุมชนให้นา่อยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

2)  พัฒนาระบบการศกึษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส าคัญทางศาสนา อนุรักษ์ 

ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สบืไป 

3)  สง่เสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4)  ก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความ 

ยั่งยืน 

5)  อบต. มกีารบริหารจัดการภาครัฐที่ดแีละมีสว่นร่วมจากทุกภาคส่วน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

บทที่ 2 

การประเมินความเสี่ยง 

 

หลักการและเหตุผล 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ ได้ประกาศผล 

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐประจ าปี พ.ศ.2564 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน"ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความ 

โปร่งใส (ITA)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  มีคะแนนรวม 50.02 อยู่ในระดับ E  คือ ไม่ผ่านการ

ประเมินและหากย้อนกลับไปดูผลการประเมินฯ ที่ได้มกีารประกาศผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความ  

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม  2562 องค์การ 

บริหารส่วนต าบลทุ่งมน"ผลการประเมนิระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  ขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลทุ่งมน มีคะแนนรวม  50.19 อยู่ในระดับ E  

ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจ าปี 

 

ปีงบประมาณ คะแนน ระดับ 

พ.ศ. 2562 50.19 E 

พ.ศ. 2563 50.02 E 

 

  จากตาราง พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีคะแนนต่ ากว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แตท่ั้งนี ้ก็ยังไม่ผา่นเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ 
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อนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนเล็งเห็นความส าคัญของการประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในทุก ๆ ตัวชี้วัด และตระหนักว่าควรด าเนนิการวิเคราะหผ์ล

ประเมิน เพื่อให้เกิดแนวทางในการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สามารถยกระดับผลคะแนนการ

ประเมินในระดับที่สูงขึน้  ประกอบกับตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชีว้ัดย่อยที่ 10.1 การประเมิน

ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจรติ มีองค์ประกอบด้านข้อมูล ที่ตอ้งด าเนินการ ดังนี้  ข้อ O36 การประเมนิ

ความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

           - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรอืการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ

ก่อใหเ้กิดการทุจรติหรอืก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์สว่นรวมของ

หนว่ยงาน 

 - มีขอ้มูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่าง เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและ

ระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

 - เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนจงึจัดท า “การบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน” 

ขึน้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบล  

 

วัตถุประสงค์ของการจัดท า 

 เพื่อประเมินความเสี่ยงตามตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การประเมิน

ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจรติ ขอ้ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ประกอบการประเมนิ

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

 

ขอบเขตของการจัดท า 

 เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการประเมินความเสี่ยงตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชีว้ัด

ย่อยที่ 10.1 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ขอ้ O36 การประเมนิความเสี่ยงการทุจรติ

ประจ าปี  ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ผลการประเมินความเสี่ยงตามตัวชีว้ัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การ

ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี ประกอบการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  
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2. ได้แนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

 3. พนักงานเทศบาล มแีนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่สามารถน าไปใช้ได้จริง และไม่ก่อให้เกิด

การทุจริตต่อการปฏิบัติงาน 

 4. มีข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ริหาร 

5. ได้แนวทางในการด าเนนิการในข้อ O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ต่อไป 

 

นิยามศัพท์และค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง 

 เพื่อให้การใชค้ าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเป็นที่เข้าใจในทิศทางเดียวกัน ทั้งเทศบาล จึงก าหนดค า

นิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงไว้ดังนี้ 

 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ / การกระท าใด ๆ ที่มคีวามไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมี

ผลกระทบในเชิงลบ ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร หรอืลดโอกาสที่จะบรรลุความส าเร็จตอ่การ

บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการที่จะก้าวสูพ่ันธกิจ และวิสัยทัศน ์ที่ได้ก าหนดไว้ 

  การจัดการความเสี่ยงหรอื การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คอื การจัดการความ

เสี่ยง ทั้งในกระบวนการในการระบุ วิเคราะห์(Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแล 

ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงท่ีสัมพันธ์กับ กิจกรรม หน้าที่และกระบวนการท างาน เพื่อให้

องค์การบรหิารส่วนต าบล ลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุด อันเน่ืองมาจากภัยที่องค์การ

บริหารส่วนต าบล ต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง หรือเรยีกว่า อุบัติภัย (Accident) 

 แผนการบริหารความเสี่ยง (Planning of Rick) หมายถึง แผนซึ่งจัดท าขึ้นเพื่อให้ผูบ้ริหารและ

พนักงานเทศบาล ได้มแีนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 การติดตามและประเมินผล เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมคีวามสมบูรณ์ เทศบาลจะต้องมกีาร

ติดตามและประเมินผล หลังการด าเนินการติดตามแผน และท าการสอบทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมี

ประสิทธิภาพดี ให้ด าเนนิการตอ่  หรอืแผนจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน โดยอาจก าหนดขอ้มูลที่ต้อง

ติดตาม จัดท า Check sheet และก าหนดความถี่เพื่อสอบทานเป็นรายไตรมาส  

 

ประเภทของความเสี่ยง 

           การบริหารความเสี่ยงองคก์รนั้น สามารถสะท้อนใหเ้ห็นถึงนโยบายการบริหารจัดการ และการก ากับ

ดูแลกิจการของแต่ละองค์กร หากองค์กรมกีารบริหารความเสี่ยงอย่างมปีระสิทธิภาพ จะส่งผลใหส้ามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์องค์กรทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ซึ่งประเภทของความเสี่ยงแบ่งออก

ได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 
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          1. ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกล

ยุทธ์ แผนด าเนินงานและน าไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรอืไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อม

ภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน ์พันธะกิจ หรอืสถานะขององค์กร โดยแหล่งที่มาของความ

เสี่ยงด้านกลยุทธ์ สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ 

          1.1 ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ภาวการณ์การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระแสสังคม 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยทางการเมอืง 

          1.2 ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แตส่ามารถส่งผล

กระทบหรอืเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร 

กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของขอ้มูล และเทคโนโลยี ส าหรับการให้บริการ เป็นต้น 

          2. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk: FR) คือความเสี่ยงที่เกิดจากการที่การเบิกจ่าย

งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณข์องภารกิจ

ที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้การจัดสรรไม่พอเพียง 

          3. ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk: OR) หรอืความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 

คือความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากขาดการควบคุมที่ด ีโดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ปฏิบัติงานภายในคน ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก 

          4. ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk: CR) หมายถึง 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรอืกฎระเบียบ หรอื

กฎหมายที่มอียู่ไม่เหมาะสม หรอืเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะหแ์ละการจัดล าดับความเสี่ยง โดย

พิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจาก

เหตุการณค์วามเสี่ยง (Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายของส่วนงานหรอืหน่วยงานภายใน 

  โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรอืโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 

  ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิด

เหตุการความเสี่ยง 

 

การประเมินความเสี่ยง  

การประเมนิความเสี่ยงในครั้งนี ้ได้ด าเนินการ แบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน  

1. จัดท าแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึน้ โดยใช้ 

วิธีการให้บุคลากรจัดล าดับความเสี่ยง จากหัวข้อที่ก าหนด เพื่อหาล าดับความเสี่ยงสูงสุด พบว่า บุคลากรส่วน

ใหญ่ มคีวามคิดเห็นว่า “การตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง” มคีวามเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน เป็น

ความเสี่ยงอันดับที่ 1 
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2. เมื่อได้ล าดับความเสี่ยงสูงสุดแล้ว น ามาสร้างค าถาม เพื่อให้บุคลากรได้ทดสอบความรูใ้น

เรื่อง “การตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง” จ านวน 20 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน 

รวม 20 คะแนน  ก าหนดเกณฑ์คะแนนค าตอบ ดังนี้ ผูท้ีท่ าคะแนนได้ร้อยละ 60 ถือวา่ 

ผา่นเกณฑก์ารทดสอบ จากขั้นตอนข้างตน้ น ามาสูก่ระบวน ดังต่อไปนี้ 

การระบุความเสี่ยง (Identify Risks)  

เป็นกระบวนการที่ผูด้ าเนินการได้ระบุความเสี่ยงจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 

การด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีการให้คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ใช้วิธีการ จัดล าดับความ

เสี่ยง จากแบบประเมินที่แจกให้ เมื่อได้อันดับความเสี่ยงสูงสุดแล้ว ด าเนนิการขั้นตอนตอ่ไป 

การจัดล าดับความเสี่ยง  

เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว ให้น ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อพิจารณา 

ก าหนดนโยบาย มาตรการ กิจกรรม การควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงในระดับมากที่ส  ุด โดย

พิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากการ Checklist ของคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ที่

ก าหนดการแปลค่าความเฉลี่ยจากเกณฑ์การประเมินไว้ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับมากที่ส ุดมาจัดท า

แผนการบริหารความเสี่ยงก่อน  

การวเิคราะห์ความเสี่ยง 

ขั้นตอนนี ้ได้ด าเนินการโดยให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าแบบทดสอบวัดความรู ้ 

ในเรื่องที่เป็นความเป็นรู้  นั้นคือ “การตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง” แล้วน าคะแนนที่ได้มา

พิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละ

ปัจจัยเสี่ยงแลว้ ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของ

ความเสี่ยงว่าก่อใหเ้กิดความเสี่ยงในระดับใด ตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็น

ความเสี่ยงในระดับมากที่สุด ที่จะต้องบริหารจัดการก่อน   

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้ มาประเมินโอกาส (Likelihood) ทีจ่ะเกิด 

เหตุการณค์วามเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง 

เพื่อให้ได้ระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะ

ช่วยใหส้ามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรอืเวลาที่มจี ากัด 

โดยอาศัยเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ข้างตน้ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค าอธิบาย ขอความรว่มมอืทุกท่านตอบแบบประเมินฉบับนี ้ตามความเป็นจริง 

1. เรียงล าดับหัวข้อต่อไปนี ้โดยใช้ตัวเลขก ากับในช่องล าดับที่  

ท่านเห็นว่า ประเด็นใดเป็นความเสี่ยงอันดับที่ 1 ให้ใส่เลข 1 และเรียงล าดับจนครบจ านวนข้อ 

ที่ก าหนดไว้ 

ตัวอยา่ง  

ล าดับที่ ประเด็นความเสี่ยง 

1 กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ 

3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

2 การปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

2. ค าตอบทุกค าตอบ ไม่มีข้อผิดหรอืถูก ผู้จัดท า ท าจัดท าขึน้เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ

ทุจริต ข้อ O36 และ O37  

3. ผลจากการตอบแบบประเมิน ผู้จัดท าจะน าไปวิเคราะห์ผล เพื่อหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง

ต่อไป 

ล าดับที่ ประเด็นความเสี่ยง 

 การปฏิบัติหน้าที่  

 การใชง้บประมาณ  

 การใชอ้ านาจ  

 การแก้ไขปัญหาการทุจรติ  

 การเผยแพรข่้อมูลข่าวสาร 

 การออกใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตก่อสร้างฯ ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ฯลฯ 

 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 การก าหนดราคากลาง 

 การตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง 

 การคนืหลักประกันต่าง ๆ 

 การจัดซือ้จัดจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19 

 การใชท้รัพย์สินของทางราชการ 
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ล าดับที่ ประเด็นความเสี่ยง 

 การจัดโครงการอบรมต่าง ๆ 

 การรับสินบนของพนักงาน 

 การจา่ยเบีย้ผู้สูงอายุ, เบี้ยผู้มีความพิการ และผูป้่วยเอดส์ 

 การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 อื่น ๆ โปรดระบุ

............................................................................................................. 

จากการขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบประเมิน รอบที่ 1 โดยการให้จัดอันดับความเสี่ยงภายใน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนผลจากการตอบ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินคิดเห็นตรงกัน 2 ขอ้ ที่มคีวาม

เสี่ยงอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง 

ดังน้ัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนขึน้ จึงขอความรว่มมอืทุกท่าน จัดอันดับความเสี่ยง จาก 2 หัวข้อ 

โดยเรียงอันดับว่า หัวข้อใดมีความเสี่ยงในระดับใด 

ค าอธิบาย  

1. ถ้าหากท่านคดิว่า หัวข้อใดมีความเสี่ยง สูงสุด ให้ใส่หมายเลข 1 ในช่องล าดับที่             

2. ถ้าหากท่านคิดว่า หัวข้อใดมีความเสี่ยง ระดับรองลงมา ให้ใส่หมายเลข 2 ในช่องล าดับที่ 

3. ค าตอบทุกค าตอบ ไม่มีข้อผิดหรือถูก ผู้จัดท า ท าจัดท าขึน้เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ข้อ O36 และ O37  

4. ผลจากการตอบแบบประเมิน ผูจ้ัดท าจะน าไปวิเคราะหผ์ล เพื่อหาแนวทางในการป้องกันความ

เสี่ยงต่อไป 

 

ล าดับที่ ประเด็นความเสี่ยง 

 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 การตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง 

 

ตอนที่ 3 จากการตอบแบบประเมินความเสี่ยงภายในของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนรอบที่ 2 

พบว่า สว่นใหญ่ 

มีความเหน็ตรงกันว่า “การตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง” มีความเสี่ยงต่อการทุจริต  

ในการปฏิบัติงาน เป็นดับที่ 1 

ดังนัน้ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านการตรวจรับพัสดุ- 

การควบคุมงานก่อสรา้ง จึงขอความรว่มมอืจากท่าน ตอบแบบประเมินรอบที่ 3 รายละเอียด ดังตอ่ไปนี ้  
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ค าอธิบาย ให้ท่านกาเครื่องหมาย  ลงในระดับช่อง (    ) ที่ท่านคิดว่าถูกต้องที่สุด 

             ค าตอบของท่าน จะน าไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเรื่องการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริตใน

การปฏิบัติงานด้านการตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง เท่านั้น           

 การตรวจรับพัสด ุ

1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน/กรรมการอย่างนอ้ย 2 คน  

    หรอื ประธานกรรมการ 1 คน/กรรมการอย่างนอ้ย 4 คน            (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

 

2. การแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถแต่งตัง้พนักงานจ้างทั่วไป (ที่มิใช่พนักงานจ้าง

ภารกิจ)  

    เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ       (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

 

 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มหีน้าที่ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง 

              ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร    (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

 

 4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มหีน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่ผู้รับจ้างแนบมาพร้อมการ

เสนอราคา              (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

 

          5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนา้ที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  

              ทีผู่้ควบคุมงาน รายงาน       (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

 

          6. การบริหารสัญญา เป็นหน้าที่ของ เจา้หน้าที่ และหัวหนา้เจา้หนา้ที่  (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

 

          7. สามารถแต่งตั้งบุคคล คนเดียวกัน เป็นคณะกรรมการก าหนดราคากลางและคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุในโครงการเดียวกัน          (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

 

         8.  กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1 ราย ท าบันทึกเห็นแย้งไว้ ไม่ยอมรับงานนั้น คณะกรรมการฯ  

              ที่เหลอืมีมติรับงาน สามารถเบิกจ่ายได้ หากผู้บริหารเห็นชอบ (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

 

         9. การตรวจรับพัสดุ จะต้องด าเนินการตรวจรับ และจัดท าเอกสารการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน  

             นับจากวันที่ประธาน กรรมการได้รับทราบการส่งมอบ   (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 
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         10. การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหนว่ย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว 

               จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผูข้ายหรือผูร้ับจ้างยังมไิด้ส่งมอบพัสดุนั้น  

               และโดยปกติให้รบีรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อแจ้งให้ผูข้ายหรอืผู้รับจ้างทราบ 

               ภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันที่ตรวจพบ     (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

การควบคุมงานก่อสร้าง 

1. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  

            (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

     2. กรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียดที่ผูร้ับจา้งด าเนินการนัน้ส าเร็จตามข้อก าหนดในสัญญาแล้ว 

แตม่ีสภาพไม่ม่ันคงแข็งแรง ผูค้วบคุมงาน สามาถสั่งพักงานไว้ก่อนได้  (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

 

     3. ผูค้วบคุมงานไม่สามารถสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรอืตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร หากไม่

เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญา               (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

     4. ผูค้วบคุมงานต้องจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อม ทุกวัน จ านวน 1 

ฉบับ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ        (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

    5. การตรวจสอบรายการวัสดุคุณภาพ และความถูกต้องในการเก็บตัวอย่างเพื่อการทดสอบตามหลัก

วิชาการ มิใช่หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน      (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

    6. ผูค้วบคุมงานมีหน้าที่ ตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการอนุมัติการจ่ายเงินว่าตรงตามงวดงานหรอืไม่ 

(    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

    7. ผูค้วบคุมงานมีหน้าที่ มอี านาจในการสั่งให้ผูร้ับจ้าง เปลี่ยนแปลงแก้ไขงาน หรอืรายละเอียดรูปแบบ ที่

เห็นว่าสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลง แมจ้ะอยู่นอกเหนือไปจากข้อก าหนดในสัญญา  (    ) ใช่     (    ) ไม่ใช่ 

    8. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ผู้รับจ้างใช้ ระบุไว้ในใบบันทกึการ

ควบคุมงานเป็นรายวัน        (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่   

    9. ผูค้วบคุมงานต้องร่วมตรวจรับงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อผูร้ับจา้งแจง้สง่มอบงาน  

(    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

 

    10. ผูค้วบคุมงาน สามารถเสนอขยายสัญญา แก้ไขสัญญา ต่อผูบ้ริหารได้ 

(    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 
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เฉลย 
การตรวจรับพัสด ุ

1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน/กรรมการอย่างนอ้ย 2 คน  

    หรอื ประธานกรรมการ 1 คน/กรรมการอย่างนอ้ย 4 คน                (    ) ใช่        (    ) 

ไม่ใชต่อบ ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 

26 

 

2. การแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถแต่งตัง้พนักงานจ้างทั่วไป (ที่มิใช่พนักงานจ้าง

ภารกิจ)     เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ       (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

ตอบ ไม่ใช ่: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 

26 

 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มหีน้าที่ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง 

              ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร    (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

ตอบ ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 26 

 4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มหีน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่ผู้รับจ้างแนบมาพร้อมการ

เสนอราคา              (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

ตอบ ไม่ใช ่: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 

55 

          5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนา้ที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  

              ทีผู่้ควบคุมงาน รายงาน       (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

ตอบ ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 26 

 

          6. การบริหารสัญญา เป็นหน้าที่ของ เจา้หน้าที่ และหัวหนา้เจา้หนา้ที่  (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

ตอบ ไม่ใช ่: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

               ข้อ 175-176 

          7. สามารถแต่งตั้งบุคคล คนเดียวกัน เป็นคณะกรรมการก าหนดราคากลางและคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุในโครงการเดียวกัน       (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

ตอบ ใช่ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 25 
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 8.  กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1 ราย ท าบันทึกเห็นแย้งไว้ ไม่ยอมรับงานนั้น คณะ

กรรมการฯ ที่เหลอืมีมติรับงาน สามารถเบิกจ่ายได้ หากผู้บริหารเห็นชอบ   (    ) ใช่        

(    ) ไม่ใช่ 

ตอบ ใช ่: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 

175-176 

         9. การตรวจรับพัสดุ จะต้องด าเนินการตรวจรับ และจัดท าเอกสารการให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน  

นับจากวันที่ประธาน กรรมการได้รับทราบการส่งมอบ    (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

ตอบ ไม่ใช ่: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   

       ข้อ 175-176 

         10. การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหนว่ย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว 

จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือวา่ผูข้ายหรือผู้รับจ้างยังมไิด้สง่มอบพัสดุ นั้น และโดยปกติให้รบี

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อแจง้ให้ผูข้ายหรอืผูร้ับจ้างทราบภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันที่

ตรวจพบ           (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

ตอบ ใช ่: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 

175-176 

 

การควบคุมงานก่อสร้าง 

1. ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  

            (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

ตอบ ใช ่: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 

178 

     2. กรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียดที่ผูร้ับจา้งด าเนินการนัน้ส าเร็จตามข้อก าหนดในสัญญาแล้ว 

แตม่ีสภาพไม่ม่ันคงแข็งแรง ผูค้วบคุมงาน สามาถสั่งพักงานไว้ก่อนได้  (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

ตอบ ใช ่: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 

178 

     3. ผูค้วบคุมงานไม่สามารถสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรอืตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร หากไม่

เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญา       (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

ตอบ ไม่ใช ่: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 

178 

     4. ผูค้วบคุมงานต้องจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อม ทุกวัน จ านวน 1 

ฉบับ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ        (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 
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ตอบ ไม่ใช ่: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 

178 

    5. การตรวจสอบรายการวัสดุคุณภาพ และความถูกต้องในการเก็บตัวอย่างเพื่อการทดสอบตามหลัก

วิชาการ มิใช่หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน      (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

ตอบ ใช ่: ตามหนังสอื มท 0808.2/ว0523 ลว 27 ม.ค. 2559 

    6. ผูค้วบคุมงานมีหน้าที่ ตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการอนุมัติการจ่ายเงินว่าตรงตามงวดงานหรอืไม่ 

(    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

ตอบ ใช ่: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 

178 

    7. ผูค้วบคุมงานมีหน้าที่ มอี านาจในการสั่งให้ผูร้ับจ้าง เปลี่ยนแปลงแก้ไขงาน หรอืรายละเอียดรูปแบบ ที่

เห็นว่าสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลง แมจ้ะอยู่นอกเหนือไปจากข้อก าหนดในสัญญา   (    ) ใช่       (    ) ไม่ใช่ 

ตอบ ใช ่: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 

178  

    8. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ผู้รับจ้างใช้ ระบุไว้ในใบบันทกึการ

ควบคุมงานเป็นรายวัน        (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่  

 ตอบ ใช ่: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 

178    

    9. ผูค้วบคุมงานต้องร่วมตรวจรับงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อผูร้ับจา้งแจง้สง่มอบงาน  

(    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

ตอบ ใช ่: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 

178  

    10. ผูค้วบคุมงาน สามารถเสนอขยายสัญญา แก้ไขสัญญา ต่อผูบ้ริหารได้  (    ) ใช่        (    ) ไม่ใช่ 

 

ตอบ ไม่ใช ่: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 

178  
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คะแนนของผู้ตอบประเมินจ าแนกตามรายข้อค าถาม 

จ านวนข้อค าถาม การตรวจรับพัสดุ  มี 10 ขอ้ 

จ านวนข้อค าถาม การควบคุมงานก่อสร้าง  มี 10 ข้อ 

จ านวนผู้ตอบ มี 32 ราย 

 
 

ข้อ

ที่ 

การตรวจรับพัสดุ การควบคุมงานก่อสร้าง 

จ านวน

ผู้ตอบ

ถูก 

ร้อยละ จ านวน

ผู้ตอบ

ผิด 

ร้อยละ รวม จ านวน

ผู้ตอบ

ถูก 

ร้อยละ จ านวน

ผู้ตอบ

ผิด 

ร้อยละ รวม 

1 31 96.88 1 3.13 100.00 32 100.00 0  100.00 

2 23 71.88 9 28.13 100.00 32 100.00 0  100.00 

3 12 37.50 20 62.50 100.00 9 28.13 23 71.88 100.00 

4 19 59.38 13 40.63 100.00 1 3.13 31 96.88 100.00 

5 26 81.25 6 18.75 100.00 7 21.88 25 78.13 100.00 

6 6 18.75 26 81.25 100.00 12 37.50 20 62.50 100.00 

7 16 50.00 16 50.00 100.00 24 75.00 8 25.00 100.00 

8 21 65.63 11 34.38 100.00 30 93.75 2 6.25 100.00 

9 10 31.25 32 68.75 100.00 29 90.63 3 9.38 100.00 

10 31 96.88 1 3.13 100.00 20 62.50 12 37.50 100.00 
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คะแนนของผู้ตอบประเมิน 

เกณฑก์ารผ่านคะแนน ร้อยละ 60 ต้องมีคะแนน 12 คะแนน/20คะแนน 

ผ่านเกณฑ์การประเมนิ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 

ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน จ านวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 37.5 

คนที่ คะแนนเต็ม 20 คะแนน หมายเหตุ 

การตรวจรับ

พัสดุ 

(10 

คะแนน) 

การควบคุม 

งานก่อสร้าง  

(10 

คะแนน) 

คะแนน 

รวม 

ผ่าน ไม่

ผ่าน 

1 5 7 12    

2 7 7 13    

3 6 8 14    

4 5 5 10    

5 4 5 9    

6 5 6 11    

7 5 4 9    

8 8 7 15    

9 6 7 13    

10 7 5 12    

11 8 7 15    

12 7 6 13    

13 6 7 13    

14 4 4 8    

15 7 5 12    

16 6 4 10    

17 5 6 11    

18 6 7 13    

19 5 5 10    

20 5 6 11    

21 7 6 13    
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คนที่ คะแนนเต็ม 20 คะแนน หมายเหตุ 

การตรวจรับ

พัสดุ 

(10 

คะแนน) 

การควบคุม 

งานก่อสร้าง  

(10 

คะแนน) 

คะแนน 

รวม 

ผ่าน ไม่

ผ่าน 

22 7 6 13    

23 7 7 14    

24 6 7 13    

25 6 6 12    

26 6 5 11    

27 7 7 14    

คนที่ คะแนนเต็ม 20 คะแนน หมายเหตุ 

การตรวจรับ

พัสดุ 

(10 

คะแนน) 

การควบคุม 

งานก่อสร้าง  

(10 

คะแนน) 

คะแนน 

รวม 

ผ่าน ไม่

ผ่าน 

28 4 6 10    

29 5 6 11    

30 10 7 17    

31 6 9 15    

32 7 6 13    

 

จากผลการประเมินคร้ังน้ี 

สามารถสรุปข้อมูลได้ ดังน้ี 

1. การตรวจรับพัสดุ เกณฑก์ารผ่านคะแนน รอ้ยละ 60 ต้องได้คะแนน 6 คะแนน/10คะแนน 

2. การควบคุมงานก่อสร้าง เกณฑก์ารผา่นคะแนน ร้อยละ 60 ตอ้งได้คะแนน 6 คะแนน/10คะแนน 
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การตรวจรับพัสดุ การควบคุมงานก่อสร้าง 

ผู้ผ่าน

การ

ประเมิน 

(คน) 

ร้อยละ ผู้ไม่

ผ่าน

การ

ประเมิน 

(คน) 

ร้อยละ รวม ผู้ผ่าน

การ

ประเมิน 

(คน) 

ร้อยละ ผู้ไม่

ผ่าน

การ

ประเมิน 

(คน) 

ร้อยละ รวม 

21 65.63 11 34.38 100.00 23 71.88 9 28.13 100.00 

 

 จากตารางข้างต้น สามารถสรุปได้วา่  

 ผูต้อบแบบประเมินประเด็น “การตรวจรับพัสดุ” ส่วนใหญ่ตอบแบบประเมิน ผา่นเกณฑณ์การ

ประเมินรอ้ยละ 60 มจี านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.63 จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 32 คน และ

ไม่ผ่านเกณฑณ์การประเมิน มจี านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.38 จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 32 

คน ผูต้อบแบบประเมินประเด็น “การควบคุมงานก่อสร้าง” ส่วนใหญ่ตอบแบบประเมิน ผา่นเกณฑณก์าร

ประเมินรอ้ยละ 60 มจี านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.88 จากผูต้อบแบบประเมิน จ านวน 32 คน และ

ไม่ผ่านเกณฑณ์การประเมิน มีจ านวน 9 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 28.13 จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 32 คน 

แสดงให้เห็นว่า ผูต้อบแบบประเมิน มีความรูใ้นเรื่อง “การควบคุมงานก่อสร้าง” ดีกว่า “การตรวจรับ

พัสดุ” ทั้งนีโ้ดยความเป็นจริง พนักงานส่วนใหญ่ จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ “คณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุ” เป็นส่วนใหญ่ 

จากผลการประเมินดังกล่าว  

เมื่อน าคะแนนที่ได้จากผลการประเมิน มาวิเคราะห์แล้ว พบว่า โดยส่วนใหญ่ มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้ในระดับเกินเกณฑ ์ไม่มากนัก โดยมีคะแนนจะเกาะกลุ่มอยู่ในระดับ 6 – 7 ถือวา่มีความรูท้ี่ไม่มาก

พอจะปฏิบัติหน้าที่ “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ” และ “ผูค้วบคุมงาน” ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

จา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จงึจัดเป็นความเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ อันอาจส่งผลใหเ้กิดการทุจริตโดยมิ

เจตนาขึน้ได้  
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การน าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง  

ไปด าเนนิการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเด็นความเสี่ยง 

ที่อาจก่อให้เกิดการ

ทุจรติต่อการ

ปฏิบัติงานในระดับ

มากที่สุด 

การจัดการความเสี่ยง หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

การติดตามและ

ประเมินผล 

ความรูใ้นการเรื่อง

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ

หนา้ที่ ของ

คณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุ 

1. เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ ให้กับ

พนักงานเทศบาล โดยการสนับสนุนให้

ได้มโีอกาสเข้ารับการอบรมที่มี

หนว่ยงานภายนอกจัด เรื่อง 

    1.1 พระราชบัญญัติ 

การจดัซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

    1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

2.จัดอบรมขึน้เองที่เทศบาล โดยเชญิ

วิทยากรผู้มีความรูม้าบรรยาย เรื่อง 

    1.1 พระราชบัญญัติ 

การจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

    1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้าน

การพัสดุขึ้นกับ อปท.ข้างเคียง ใน

อ าเภอกระสัง 

4.จัดท าคู่มอืการตรวจรับพัสดุขึ้น เพื่อ

ใช้เป็นแนวปฏิบัติรว่มกัน 

1. ส านักปลัด 

2. กองคลัง 

3. กองช่าง 

4. กองการศกึษา

ฯ 

5. กองสวัสดิการ

สังคม 

6. กอง

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 

1.รายงานการเข้า

อบรม 

2.จากผลการ

ตรวจสอบของ

หนว่ยตรวจสอบ 

3.คู่มอืการตรวจ

รับพัสดุ 

4.รายงานผลการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้านการพัสดุ ที่ได้

จัดขึน้ 

 



 

 

23 

ประเด็นความ

เสี่ยง 

ที่อาจก่อให้เกิด

การทุจริตต่อการ

ปฏิบัติงานใน

ระดับมากที่สุด 

การจัดการความเสี่ยง หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

การติดตาม

และ

ประเมินผล 

ความรูใ้นการเรื่อง

ระเบียบปฏิบัติ

เกี่ยวกับหนา้ที่  

ของคณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุ  

(ต่อ) 

5.ก าหนดแนวปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส 

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคู่มอืการปฏิบัติ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิใหด้ าเนนิกิจการที่เป็นการ

ขัดกันระหว่างประโยชน์สว่นบุคคลและประโยชน์สว่นรวม

ตามมาตรา 100 แหง่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  โทร 0 4597 9822 

ที่ ยส 72201/                                  วันที่   1  มีนาคม   2564 

เรื่อง   รายงานผลการประเมินความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อ O36  

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  

  เรื่องเดิม  

ตามที่ ผูร้ับผิดชอบงาน ITA ได้ท าบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัตดิ าเนินการประเมินความ  

เสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2564  นั้น   

  ข้อเท็จจริง  

จากที่ได้ขออนุมัตดิ าเนินการประเมินความเสี่ยงประกอบการประเมนิคุณธรรมและความ  

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์   

2564  มีขัน้ตอนการประเมิน ดังนี้ 

1. จัดท าแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึน้ โดยใช้ 

วิธีการให้บุคลากรจัดล าดับความเสี่ยง จากหัวข้อที่ก าหนด เพื่อหาล าดับความเสี่ยงสูงสุด พบว่า บุคลากรส่วน

ใหญ่ มคีวามคิดเห็นว่า “การตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง” มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน เป็น

ความเสี่ยงอันดับที่ 1 

2. เมื่อได้ล าดับความเสี่ยงสูงสุดแล้ว น ามาสร้างค าถาม เพื่อให้บุคลากรได้ทดสอบความรูใ้น 

เรื่อง “การตรวจรับพัสดุ-การควบคุมงานก่อสร้าง” จ านวน 20 ขอ้  

  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

                     เห็นควรพิจารณา 

1. เผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงให้บุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน  

2. แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. เผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 



 

 

4. น าผลการประเมินครั้งนี้ ไปด าเนนิการในข้อ O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 

การทุจริต ต่อไป 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

(นางปาลิไลยก ์ บุญปัญญา) 

นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ข้อคดิเห็นของ หัวหนา้ส านักปลัดฯ   ข้อคดิเห็นของ ปลัด อบต. 

      

(ลงชือ่)      (ลงชื่อ)           

      (นางนาร ี ส าราญสุข)        (นายภักดี  ณรงคก์ุลภักดี)         

ต าแหนง่ หัวหนา้ส านักปลดั    ต าแหนง่   ปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบล     

ข้อสั่งการนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน 

  (    ) อนมุัต ิ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  (    ) ไมอ่นุมตั ิ เนื่องจาก...........................................................................................................................  

   (ลงชื่อ)  

 

  (นายอุดม  พิจารณ)์  

   ต าแหน่ง  นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุ่งมน  

 


