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                            รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
                            องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ได้ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดจามส่วนราชการ  
ทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   เพื่อคัดเลือกงานหรือกระบวนงาน จากภารกิจท่ีส่วนราชการได้
ด าเนินการ  น ามาประเมินความเส่ียงการทุจริตในการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงาน  ประจ าปีงบ         
ประมาณ  พ.ศ.2565  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี 4 กระบวนการ 

 1.1 Corrective : แก้ไขปัญหาท่ีเคยรับรู้ว่าเกิด ส่ิงท่ีมีประวัติอยู่แล้ว ท าอย่างไรจะ ไม่ให้ เกิดขึ้นซ้ าอีก  
1.2 Detective : เฝ้าระวังสอดส่องติดตามพฤติกรรมเส่ียงท าอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องต้ังแต่แรก 

ต้ังข้อบ่งช้ีบางเรื่องท่ีน่าสงสัยท าการลดระดับ ความเส่ียงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร 
 1.3 Preventive : ป้องกัน หลีกเล่ียง พฤติกรรมท่ีจะน าไปสู่การสุ่มเส่ียงต่อการ กระท าผิด ในส่วนท่ี

พฤติกรรมท่ีเคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มีโอกาสสูงท่ีจะเกิดซ้ าอีก (Known Factor) ท้ังท่ีรู้ว่าท า ไป
แล้วมีความเส่ียง ต่อการทุจริต จะต้องหลีกเล่ียงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่าง ให้ท าการทุจริตเข้า
มาได้อีก  

1.4 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นและป้องกัน ป้องปราม ล่วงหน้าในเรื่อง
ประเด็นท่ีไม่คุ้นเคย ในส่วนท่ีเป็นปัจจัยความเส่ียง ท่ีมาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
(Unknown Factor) 

 

2. ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย  
2.1. ความเส่ียงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามกฎระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้อง  
2.2 ความเส่ียงการทุจริตจากภาระงานด้านการจัดช้ือ จัดจ้าง 
2.3 ความเส่ียงการทุจริตจากภาระงานด้านภารกิจหลักตามอ านาจหน้าท่ี ของหน่วยงาน 

 

                                                                    

  

ด้านการจัดซื้อ   จัดจ้าง 

ด้านการอนุมัติ อนุญาต 

ภารกิจหลัก 



3. ข้ันตอนการประเมนิความเสี่ยงการทุจรติ มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ข้ันตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk ldentification) 

 เทคนิคในการระบุความเส่ียงหรือค้นหาความเสียงการทุจริต ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้ 

  

  

 การระบคุวามเส่ียง 

 การวเิคราะห์สถานะความเส่ียง 

 เมทริกส์ระดบัความเส่ียง 

 การประเมนิการความคมุความเส่ียง 

 บริหารความเส่ียง 

 การจดัท ารายงานผลการเฝ้าระวงัความเสียง 

 จดัท าระบบบริหารความเส่ียง 

 การจดัท ารายงานการบริหารความเส่ียง 

 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความส่ียง 

WORK 

SHOP 

การระดม

สมอง 

การออกแบบ

สอบถาม 

ถกเถียงหยิบยก

ประเด็นท่ีมี

โอกาศเกิด 

การ

สมัภาษณ์ 

เปรียบเทียบวธีิ

ปฏิบตัิกบั

องค์กรอ่ืน 

เทคนิกในการค้นหา

ความเส่ียงการทจุริต 

Risk 
ldentification 

Risk 
ldentification 



 การประเมินความเส่ียงการทุจริตครั้งนี้ใช้วิธีระดมสมอง เพื่อระบุความเส่ียงด้านการจัดจ้าง
สามารถระบุความเส่ียงดังนี้ 

 ตาราง ๑ ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ระบุรายระเอียดความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor Unknown Factor 

ขั้นตอนหลัก การจัดท าร่างขอบเขตงาน
ขั้นตอนย่อยย่อยท่ีมีความเส่ียงต่อการทุจริต 

- มีกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้อง กับการดุลย
พินิจ ของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งมีโอกาสใช้อย่าง
ไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์
หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีด
กันหรือการสร้างอุปสรรค 

 -การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
คุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่
เหมาะสม เกินความจ าเป็นท าให้
ต้องใช้ต้นทุนเกินความจ าเป็น 

ขั้นตอนหลัก การก าหนดราคากลางขั้นตอน
ย่อยท่ีมีความเส่ียงต่อการทุจริต 

-มีกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งมีโอกาสใช้
อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อ
ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวก
พ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค 

- ผลการประกวดราคา
ราคากลางสูงกว่าราคาท่ี
ประกวดได้เกินกว่า ๑๕% 

 

ขั้นตอนหลัก การตรวจการจ้าง 
ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเส่ียงการทุจริต 
     -มีกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลย
พินิจ ของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่
เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้
ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการ
สร้างอุปสรรค 

 
 
-คณะกรรมการตรวจการ 
จ้าง/คณะกรรมการ
ตรวจจับพัสดุ ใช้เวลาใน
การตรวจรับงานมากเกิน 
ความจ าเป็น 

 

 

 

Know Factor ความเส่ียงท้ังปัญหา/พฤติกรรมท่ีเคยรับรู้ว่าเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงท่ีจะเกิด
ซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 

Unknown Factor ปัจจัยความเส่ียงท่ีมาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคตปัญหา/พฤติกรรม 
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 

  



ข้ันตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

 ขั้นตอนท่ี ๒ ให้น าขั้นตอนท่ีมีความเส่ียงการทุจริต จางตารางท่ี ๑ มาแยกเพื่อแสดงสถานะ
ความเส่ียงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเส่ียงในช่องไฟ 
จราจร 

 ความหมายของสถานะความเส่ียงตามสีไฟจราจร มีรายระเอียดดังนี้ 

 สถานะสีเขียว         :  ความเส่ียงระดับต่ า 

 สถานะสีเหลือง       :  ความเส่ียงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวัง       

                             ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

สถานะสีส้ม          :  ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท่ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลาย    

                            หน่วยงานภายในองค์กร มีหลายข้ันตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มี  

                            อ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามปกติ 

สถานะสีแดง        :   ความเส่ียงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก 

   คนท่ีไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้   

   อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ าเสมอ 

 ตาราง ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการต่อการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

๑.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท าร่างขอบเขตงาน 
(TOR) ✓  

  

๒.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนดราคากลาง  ✓   

๓.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้างตรวจรับพัสดุ  ✓   

 

  



 ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) คือการก าหนอดค่าคะแนนความ
เส่ียง ของปัจจัยความเส่ียงตามตาราง ตาราง ๒ ตามระดับคะแนนความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณกับระดับ
คะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้ 

 ๓.๑ ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
       -ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่า   
         กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจ าเป็นสูงของการเฝ้า   
         ระวังความเส่ียงการทุจริตท่ี ต้องท าการป้องกัน ไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ  
         MUST คือ ค่าอยู่ในระดับ ๒ หรือ ๓ 

                           -ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงาน 
         นั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจ าเป็น 
         ต่ าในการเฝ้าระวังความ เส่ียงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าท่ีอยู่ในระดับ  
         ๑ เท่านั้น 
 ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
       - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
         Stakeholdersiรวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ท่ี ๒  
         หรือ ๓ 

                          -กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน  
       รายได้ ลดรายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓ 
      -กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย  
       Customer/User ค่าอยู่ท่ี ๒ หรือ ๓ 

-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal   
process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ท่ี ๑ หรือ ๒ 

 
 ตารางที่ ๓   SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง (ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
Risk     
                level matrix) 

ขั้นตอนย่อยท่ีมีความเส่ียงต่อการทุจริต 
ระดับความจ าเป็นการ

เฝ้าระวัง 
ระดับความรุนแรง

ของผลกระทบ 
ค่าความเส่ียงรวม
(จ าเป็นXรุนแรง) 

๑.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท าร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) 

๒ ๑ ๒ 

๒.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนด
ราคากลาง 

๒ ๒ ๔ 

๓.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการ
จ้าง ตรวจรับพัสดุ 

๒ ๒ ๔ 

 



ข้ันตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix   
Assessment) 
 

 ขั้นตอนท่ี ๔ ให้น าค่าความเส่ียงรวม (จ าเป็น X รุนแรง) จากตารางท่ี ๓ มาท าการประเมินการ
ควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ 
(คุณภาพการจัดการ สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น ๓ ระดับดังนี้ 
  
 ดี :    จัดการได้ทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเส่ียง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ  
                                    หมอบผลงานองค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีร่ายจ่ายเพิ่ม  

 พอใช้ :    จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ  
                ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 

  อ่อน  :    จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง 
               ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

  ตารางท่ี ๔ แสดงการประเมินควบคุมความเส่ียง 

 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต คุณภาพการ

จัดการ 
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับปาน

กลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท า TOR 
ดี ต่ า(๑) ค่อนข้างต่ า (๒) ปานกลาง (๓) 

การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนดราคา
กลาง 
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง
ตรวจรับพัสดุ 

พอใช้ ค่อนข้างต่ า (๔) ปานกลาง (๕) ค่อนข้างสูง (๖) 

 อ่อน ปานกลาง (๗) ค่อนข้างสูง (๘) สูง 

 
  



 ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนท่ี ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงสูงสุดจากการประเมินควบคุมความเส่ียง 
Risk – Control Matrix Assessment ในขั้นตอนท่ี ๔ ท่ีอยู่ในช่องค่าความเส่ียงระดับสูง หรือค่าความเส่ียง 
ระดับ ๕ หรือ ๖ หรือ ๗ หรือ ๘ หรือ หรือ ๙ โดยเฉพาะช่องสูง ๙ ควรเลือกมาท าแผนบริหารความเส่ียงทุจริต 
ก่อนเป็นอันดับแรก 
 จากการประเมินความเส่ียงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเส่ียงการทุจริตอยู่ใน 
ระดับ ๒ - ๔ หรืออยู่ในระดับความเส่ียงต่ า – ค่อนข้างต่ า คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี – พอใช้ การบริหาร
จัดการ ความเส่ียงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และท ากิจกรรมบริหารความเส่ียง 

 ขั้นตอนที่ ๖ การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 ขั้นตอนท่ี ๖ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงการทุจริต 
ในกิจกรรม ตามแผนบริหารความเส่ียงของขั้นตอนท่ี ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการ 
ยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะ การเฝ้าระวังความเส่ียง
การทุจริต ต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการต่อการทุจริต เขียว เหลือง แดง 

๑.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท าร่าง
ขอบเขตงาน (TOR) (ค่าความเส่ียงรวม = ๒) ✓  

 

๒.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนดราคา
กลาง (ค่าความเส่ียงรวม = ๔) 

 ✓ 
 

๓.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง
ตรวจรับพัสดุ (ค่าความเส่ียงรวม = ๔) 

 ✓ 
 

 สถานะสีเขียว :  ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพิ่ม 

 สถานะสีเหลือง :  เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเส่ียง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ 

     นโยบาย โครงการ กิจกรรมท่ีเตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเส่ียงการ 

     ทุจริตลดลงค่าความเส่ียงรวมไม่เกินระดับ ๖ 

 สถานะสีแดง :  เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายยังไม่แก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ 

     กิจกรรม เพิ่มข้ึน แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเส่ียงรวมเกินระดับ ๖ 

 



 
 

 

 

 

 

 

  ข้ันตอนที่ ๗ จัดท าระบบการบรหิารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง 

  ๗.๑ (สถานะสีแดง Red) ค่าระดับความเส่ียงรวม = ๗ , ๘ และ ๙ ความเส่ียงอยู่ในระดับ 
  เกินกว่า การยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเส่ียงเพิ่มเติม 
  ๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) ค่าระดับความเส่ียงรวม = ๔ , ๕ และ ๖ ความเส่ียงอยู่ใน 

ระดับ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับไม่ได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 
๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเส่ียงรวม = ๑ , ๒ และ ๓ ค่าความเส่ียงรวมอยู่ใน 
ระดับยังไม่เกิด ควร เฝ้าระวังต่อเนื่อง 
ตาราง ที่ ๗ แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการ

ขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลต าบลบ้านดอน 

ระบุความเสี่ยงด้านการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต 

ค่าประเมิน
ความเสี่ยง

รวม 

แนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง 

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดท าร่าง  
ขอบเขตงาน (TOR) 

๒ 
-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการ
ทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
-การสร้างการส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้า
ระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการ
ทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้ด้านการด าเนินนโยบาย
ต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการก าหนดราคา
กลาง 

๔ 

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง 
   ตรวจรับพัสดุ 

๔ 

สีแดง 

สีเหลือง 

สีเขียว 

เกินกว่าการยอมรับ 

เกิดขึน้แล้วแต่ยอมรับ

ไม่ได้ 

ยังไม่เกิดเฝ้าระวังอย่าง

ต่อเน่ือง 



มาตรการและการด าเนนิการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 จากวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 7 องค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านเพชร จึงไดก้ าหนดแนวทางบริหาร

จัดการความเสี่ยงการด าเนนิงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจรติหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์สว่นรวมขององค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านเพชร ดังนี้ 

ความเสี่ยงด้านการ

ด าเนนิงานที่อาจก่อให้เกดิ

การทุจริต 

ค่าประเมิน

ความเสี่ยง

รวม 

มาตรการ/แนวทางการบรหิารจัดการ

ความเสี่ยง 
หมายเหต ุ

1. การจัดซือ้จัดจ้าง 

ขั้นตอนการจัดท าร่าง

ขอบเขตงาน (TOR) 

2 1. จัดท าแผนการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมของบุคลากร 

2. ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรมของข้าราชการ 

3. ประกาศเจตจ านงสุดจริตดา้นคุณธรรม

และความโปร่งใสในการบริหารงานของ

ผู้บริหารได้แก่ 

  3.1 นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการ

จัดซือ้จัดจ้าง 

  3 .2  น โ ยบ าย และ มา ตรก า ร กา ร

บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีธรร

มาภิบาล 

  3.3 นโยบายและมาตรการด้านความ

ปลอดจากการทุจรติในการปฏิบัตงิาน 

  3.4 นโยบายและมาตรการป้องกันไม่ให้

บุคลากรมีการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ 

หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสยี 

  3.5 นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการ

ด าเนนิการเพ่ือป้องผลประโยชน์ทับซ้อนใน

หน่วยงาน 

4. การสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง

และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เช่น การเพ่ิมช่องทางการร้องเรียนการ

 

2. การจัดซือ้จัดจ้าง 

ขั้นตอนการก าหนดราคา

กลาง 

4 

3. การจัดซือ้จัดจ้าง 

ขั้นตอนการตรวจงานจ้าง 

ตรวจรับพัสดุ 

4 



ทุจ ริต  การจั ดท าคู่ มื อห รือแนวทาง

ปฏิบัติการด าเนินการเร่ืองร้องเรียนการ

ทุจรติและประพฤติมชิอบ เป็นต้น 

5. การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริตและรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนฯ อย่างต่อเน่ือง 

 

 


