
รายงานผลการดำเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ 

จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) 

การบริหารความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง กระบวนการในการจัดการ ระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ 
ควบคุม ความเสี่ยง ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
หรือ การรับสินบนหรือลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

วัตถุประสงค ์

  1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ  
 2. เพ่ือใช้เป็นกลไกในการดำเนินงาน การกำกับติดตาม และประเมินผลด้านการป้องกันการทุจริต  
 3. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในการดำเนินงานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ตามคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. จำแนกประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  
 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บรกิาร  
ประชาชน อนุมัติหรืออนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558) 
 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่  
 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครฐั 
 

 

 

 

 

 

 



ตารางระบุความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยง 
ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง ท ี ่ เ ค ย
เกิดขึ ้นและจะเกิดขึ้น
อีก 

พยากรณ์ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึน้ 

 ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
 

  

1 คณะกรรมการสมยอม หรือมีส่วนรู ้เห็นกับบุคคลหรือนิติ
บุคคลในการดำเนินการ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือ
อ่ืนๆ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

 / 

2 การใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 / 

3 อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื ้อประโยชน์ให้ก ับ  ผู ้ขอ
อนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 

 / 

 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและ
ตำแหน่งหน้าที ่

  

4 การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบ ที ่เอ้ือ
ประโยชน์มีผลประโยชน์ √ ทับซ้อน 

 / 

 ความเส ี ่ยงการท ุจร ิตในความโปร ่งใสของการใช ้จ ่าย
งบประมาณและการบริหาร จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

 / 

5 ยักยอกเงิน ปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย  / 

6 การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบ
ราคาจากผู้ประกอบการจริง 

 / 

7 การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบโดยมีการรับเงินหรือ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

 / 

8 มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะ
นำไปสู่การเอ้ือประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา 

 / 



ตารางประเมินความเสี่ยง 

ลำดับ ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ ไ ม่
เพียงพอ 

โ อ ก า ส
เกิดขึ้น 

 ความเสี ่ยงการทุจริตเกี ่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต 

    

1 คณะกรรมการสมยอม หรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติ
บุคคลในการดำเนินการ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือ
อื่นๆ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

1. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

/  น้อย 

2 การใช้ด ุลยพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

1. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  

/  น้อย 

3 อาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื ้อประโยชน์ให้กับ  ผู้ขอ
อนุญาตบางรายที ่ค ุณสมบัติไม่ถ ูกต้องครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ 

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

/  น้อย 

 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและ
ตำแหน่งหน้าที ่

   น้อย 

4 การใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ หรือ ยกเว้นระเบียบ ที่เอื้อ
ประโยชน์มีผลประโยชน์ √ ทับซ้อน 

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

/  น้อย 

 ความเสี ่ยงการทุจร ิตในความโปร่งใสของการใช้จ ่าย
งบประมาณและการบริหาร จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

    น้อย 

5 ยักยอกเงิน ปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่าย 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

/  ไม่มีเลย 

6 การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบ
ราคาจากผู้ประกอบการจริง 

1. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  

/  น้อย 

7 การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบโดยมีการรับเงิน
หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

/  น้อย 

8 มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะ
นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ ให้กับคูส่ัญญา 

1. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  

/  น้อย 

 

 

 



จากการประเมินความเสี่ยง จะเห็นว่า ความเสี่ยงการทุจริตมีค่าระดับความเสี่ยงต่ำ ประกอบกับที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่. ไม่มีเหตุการณ์การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่. มีมาตรการควบคุมภายใน ในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ
และเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และไม่ต้องกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง เพิ่มเติม   อย่างไรก็ดี องค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่. จะติดตามและบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ อันเป็นการสร้างความ
มั่นใจหรือความเชื่อม่ันในการดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรว่า องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ.่ จะป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ
และต่อเนื่อง ต่อไป 

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  

นอกจากได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้างแล้ว ยังมีการก ำหนด 
มาตรการควบคุม รวมทั้งได้จัดฝึกอบรมและแจ้งเวียนให้ผู้ถือปฏิบัติงานรับทราบถือปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้  

1. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
 -กำหนดกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน   
 -มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม   
 -คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน   
 -เน้นการวางแผนและประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 -ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ือตรวจสอบและป้องกันการทุจริต   
 -การกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเปิดเผยโปร่งใส   
 -การกำหนดบทลงโทษ 

2. ระเบียบการทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย
กำหนด แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยละเอียด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปปฏิบัติได้
อย่าง ถูกต้อง เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยับยั ้งความเสี ่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ครอบคลุม เรื่องต่าง ๆ  ได้แก่  การมอบอำนาจ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกัน การจัดทำ บันทึกรายงานผลการพิจารณา การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ขั้นตอนการซื้อหรือจ้าง การ
จัดทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง การมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง วิธีการ
ซื้อหรือจ้าง การพิจารณาผลการเสนอราคา การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ การบริหารพัสดุ การ
ร้องเรียน 

3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ซึ่งกำหนดให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ต้องปฏิบัติงานตามเจตจำนง
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  จะต้องไม่เรียก รับ หรือ
ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือกระทำการหรือไม่กระทำการอย่าง
ใดในตำแหน่งไม่ว่าการอาจจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ก็ตาม จะต้องไม่เสนอว่าจะทำให้ สัญญาว่าจะทำให้ หรือ
รับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการไม่กระทำการหรือ



ประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย  การจัดซื้อจัดจ้างภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
จะต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได ้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 4. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความ

เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการ

ปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทำงานที่
ดีตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหิน
แฮ่จึงดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคคลากรถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ต่อไป 

 5. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ กำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมุ่งเน้น
การส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 

6. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  เรื่อง  เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เพ่ือกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ให้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และ
ค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ 
โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมี
คุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงให้ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
หินแฮ่  ถือปฏิบัติและการดำเนินการ  ดังนี้ 

          1. การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
          2. การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
          3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
          4. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 


