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ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
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องคการบริหารสวนตําบลหินดาด   

อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  



(i) 
 

i 
 

คํานํา 

 ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดประกาศผลคะแนนการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําป พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 28 

กันยายน 2563 องคการบริหารสวนตําบลหินดาดมีผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส ( ITA) 

ขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด ไดคะแนนรวม62.67 คะแนน อยูในระดับผลการประเมิน D คือ ไม

ผานเกณฑ 

 เพ่ือเปนการปฏิบัติตามตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําป พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดท่ี 10 10 การปองกันการทุจริต ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.1 การ
ประเมินความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริต มีองคประกอบดานขอมูล ท่ีตองดําเนินการ ดังนี้ ขอ 036 การ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปซ่ึงกําหนดองคประกอบดานขอมูลท่ีตองดําเนินการ ดังนี้   

- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิด
การทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน 
  - มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอยาง เชน เหตุการณความเสี่ยงและระดับ
ของความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง เปนตน 
  - เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2564  
 องคการบริหารสวนตําบลหินดาด จึงไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินข้ึน และไดขอความรวมมือจาก
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลหินดาด ในการตอบแบบประเมินท่ีไดสรางข้ึน เพ่ือหาขอสรุปอันนําไปสูแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลหินดาดในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ และคาด
วาจะสงผลถึงการบริหารความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอไป  
 
 
 
 
 
 
 

  



(ii) 
 

สารบัญ 

 หนา 
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สารบัญ (ii) 
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     วิสัยทัศนและพันธกิจ  1 

     จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 1 

     ยุทธศาสตร 2 

     ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 2 

     กลยุทธ 4 

บทท่ี 2 การประเมินความเส่ียง 7 

     หลักการและเหตุผล 7 

     วัตถุประสงคของการจัดทํา 7 

     ขอบเขตของการจัดทํา 8 

     ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 8 

     นิยามศัพทและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง 8 

     ประเภทของความเสี่ยง 9 

     การประเมินความเสี่ยง 9 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
วิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) การพัฒนาตําบล องคการบริหารสวนตําบลหินดาด 
 วิสัยทัศน ( Vision) 
  “การศึกษากาวไกล  ใสใจพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจรุงเรือง  พัฒนาตอเนื่อง  เฟองฟู
วัฒนธรรม  นอมนํานโยบาย” 
 พันธกิจ ( Mission) 
  1.  กอสรางและซอมแซม  ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหมี
ความสะดวกและไดมาตรฐาน   
  2.  พัฒนาแหลงน้ํา  เข่ือนก้ันน้ํา  ฝายน้ําลน ขุดสระน้ํา การขุดคลอง ระบบชลประทานและ
การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรและปรับปรุงดินในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหมีความอุดสมบูรณข้ึน  
  3.  สนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน 
ทองถ่ิน ใหมีความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและ
การแปรรูปสินคาทางการเกษตร  และสามารถขยายการตลาดไปสูตลาดกลาง 
  4.  พัฒนาสังคมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในทุกๆดาน เพ่ือใหมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
  5.   การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีสนับสนุนประชาชนทุกภาค
สวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐและใหบรรลุแนวทางการดําเนินงาน 
  6.  จัดการปญหาดานสิ่งแวดลอม และพัฒนา  อนุรักษใหอยูอยางยั่งยืน 
  7. สงเสริมใหเกิดการทองเท่ียวเชิงเกษตร  และอนุรักษแหลงทองเท่ียว 
 จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

  1.  ดําเนินการใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
  2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอยางท่ัวถึงรวมท้ังปลูกฝงและสงเสริม
ใหประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนสรางความตระหนักและอนุรักษคุณคาทางวัฒนธรรม 

  3.  ดําเนินการเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถวนหนา 
  4.  ดําเนินการเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนรวมท้ังปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
  5.  ดําเนินการเพ่ือใหประชาชนมีการนันทนาการอยางมีคุณภาพและเพียงพอ 
  6.  จัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  7.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอยางตอเนื่อง  
  8.  สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงาน ภาครัฐ เอกชน
และอ่ืนๆ เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายของการพัฒนา 
  9.สงเสริมและสนับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  10.ดําเนินการในดานโครงสรางพ้ืนฐานใหท่ัวถึง 
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ยุทธศาสตร 
 1.  ยุทศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 
 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน 
 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
 5.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน   
    โครงสรางพ้ืนฐาน 

1.การกอสรางและปรับปรุงถนน  
สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา  
ทางระบายน้ํา ใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกเพ่ิมมากข้ึน 

ไมนอยกวา 12 โครงการ/
กิจกรรม ตอป 

2.  การขยายเขตไฟฟา  และ
ไฟฟาสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน 

ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม 
ตอป 

3.  การกอสรางและขยายเขตการ
บริการประปาเพ่ิมมากข้ึน 

ไมนอยกวา 2  โครงการ/กิจกรรม 
ตอป 

4.  การโครงสรางพ้ืนฐานดาน
อ่ืนๆเพ่ิมมากข้ึน 

ไมนอยกวา 2  โครงการ/กิจกรรม 
ตอป 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการ
เกษตร 

1.  การพัฒนาแหลงน้ํา เข่ือนก้ัน
น้ํา  ฝายน้ําลน ขุดสระน้ํา การขุด
คลอง ระบบชลประทาน และการ
บริหารจัดการน้ําเพ่ืออุปโภค
บริโภค และการเกษตร เพ่ิมมาก
ข้ึน 

ไมนอยกวา 5 โครงการ/กิจกรรม 
ตอป 
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ประเด็นยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
 2.  พัฒนาและปรับปรุงดินในเขต

องคการบริหารสวนตําบลใหมี
ความอุดมสมบูรณเพ่ิมข้ึน 

ไมนอยกวา 1 โครงการ/กิจกรรม 
ตอป 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและแกไขปญหาความ
ยากจน 
 

1.  โครงการ/กิจกรรม สงเสริม
และเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพ
ของครัวเรือน  และกลุมอาชีพเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการเพ่ิมผลผลิต 
เพ่ิมข้ึน     

ไมนอยกวา 1 โครงการ/กิจกรรม 
ตอป 

2.  สงเสริมโครงการและกิจกรรม
ในชุมชนเพ่ือใหเกิดรายไดของ
ครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 

ไมนอยกวา 1 โครงการ/กิจกรรม 
ตอป 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
และการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน 

1. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
สงเสริมการศึกษา 

ไมนอยกวา 4  โครงการ/กิจกรรม 
ตอป 

2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
และสงเสริมดานสวัสดิการเด็ก 
สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส และผู
ติดเชื้อ HIV 

เดือนละ 1  ครั้ง 

3.  การพัฒนาและสงเสริมดาน
การกีฬาและการนันทนาการ 

ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม 
ตอป 

4.  การพัฒนาสงเสริมดาน
สุขภาพและอนามัย 

ไมนอยกวา 5 โครงการ/กิจกรรม 

ตอป 

5.  การพัฒนาดานคุณธรรม  
จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี
ทองถ่ิน 

ไมนอยกวา 5 โครงการ/กิจกรรม 

ตอป 

6.การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเก่ียวกับ
สาธารณภัยตางๆ 

ดําเนินการไดทุกกรณี 

7.  สงเสริมมาตรการปองกัน  เฝา
ระวัง  รักษา บําบัดผูเสี่ยงติดยา
เสพติด 

ไมนอยกวา 1 โครงการ/กิจกรรม 
ตอป 

 8.  สงเสริมระบบความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินใหสามารถลด
ปญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ  
อุบัติภัย  และอาชญากรรม 

ไมนอยกวา 2 โครงการ/กิจกรรม 
ตอป 
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ประเด็นยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
5.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ตามหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

 

1.  การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร
ในองคกร   ใหมีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

ไมนอยกวา 5 โครงการ/กิจกรรม 
ตอป 

2. สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน และองคกรทุกภาคสวน
เพ่ือใหเกิดการพัฒนา 

ไมนอยกวา 2  โครงการ/กิจกรรม 
ตอป 

3. สงเสริมการบูรณาการ
โครงการ/กิจกรรม ระหวาง
หนวยงานอ่ืน 

ไมนอยกวา 2  โครงการ/กิจกรรม 
ตอป 

4. การพัฒนาระบบการบริการ 
และนําระบบสารสนเทศมาใชใน
การบริหารงานภายในองคกรเพ่ือ
ใหบริการกับประชาชนฯ 

ไมนอยกวา 2  โครงการ/กิจกรรม 
ตอป 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

1. การสรางจิตสํานึกและ
ตระหนักในการบริหารจัดการ  
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ไมนอยกวา 2  โครงการ/กิจกรรม 
ตอป 

2.  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลและการจัดการน้ํา
เสีย 

ไมนอยกวา 1  โครงการ/กิจกรรม 
ตอป 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว 

สงเสริมใหเกิดการทองเท่ียวเชิง
เกษตร  และพัฒนาใหเกิดแหลง
ทองเท่ียวใหเกิดข้ึนในตําบล    

ไมนอยกวา 1  โครงการ/กิจกรรม 
ตอป 

 
กลยุทธ 
 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีประเด็นกลยุทธ/แนวทางดังนี้  
  1.  กอสรางและปรับปรุง ถนน  สะพาน  ทางเทา ทอระบายน้ํา ทางระบายน้ํา   
  2.  ขยายเขตไฟฟา  และไฟฟาสาธารณะ 
  3.  กอสรางและขยายเขตการบริการประปา 
  4.  โครงสรางพ้ืนฐานดานอ่ืนๆ 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรประเด็นกลยุทธ/แนวทางดังนี้ 
  1.  พัฒนาแหลงน้ํา  เข่ือนก้ันน้ํา  ฝายน้ําลน ขุดสระน้ํา การขุดคลอง ระบบชลประทาน  
และการบริหารจัดการน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค และการเกษตร 
  2.  พัฒนาและปรับปรุงดินในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหมีความอุดมสมบูรณ 
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 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจนประเด็นกลยุทธ/แนวทาง
ดังนี้ 

 1.  สงเสริมและเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพของครัวเรือน  และกลุมอาชีพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิต     
  2.  สงเสริมโครงการและกิจกรรมในชุมชนเพ่ือใหเกิดรายไดของครัวเรือน 
    

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนประเด็นกลยุทธ/
แนวทางดังนี้ 

1.  การพัฒนาสงเสริมการศึกษา 
  2.  การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อ HIV 

3.  การพัฒนาและสงเสริมดานการกีฬาและการนันทนาการ 
4.  การพัฒนาสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย 
5.  การพัฒนาดานคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

  6.  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเก่ียวกับสาธารณภัยตางๆ 
  7.  สงเสริมมาตรการปองกัน  เฝาระวัง  รักษา บําบัดผูเสี่ยงติดยาเสพติด 
 8.  สงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหสามารถลดปญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  
และอาชญากรรม    
 5.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีประเด็นกลยุทธ/แนวทาง
ดังนี้ 
  1.  การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในองคกร   ใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 
  2. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และองคกรทุกภาคสวนเพ่ือใหเกิดการพัฒนา 
  3. สงเสริมการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ระหวางหนวยงานอ่ืน 
  4. การพัฒนาระบบการบริการ และนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร
เพ่ือใหบริการกับประชาชนฯ 
 6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมประเด็นกลยุทธ/แนวทางดังนี้ 
  1. สรางจิตสํานึกและตระหนักในการบริหารจัดการ  และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 2.  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 3.  การบริหารจัดการน้ําเสีย 

 7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเท่ียวประเด็นกลยุทธ/แนวทางดังนี้  

 1.  สงเสริมใหเกิดการทองเท่ียวเชิงเกษตร  และพัฒนาใหเกิดแหลงทองเท่ียวในตําบล    
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning)ขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด 
 เพ่ือใหการบริการสาธารณะแกประชาชนในตําบลหินดาด เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถ
แกไขปญหา พัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง เพ่ือใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ นโยบายของรัฐบาล จึงไดกําหนด ยุทธศาสตร
ไว 7 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร  
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจน  
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 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  
 5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  
 6. ยุทธศาสตรการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงทองเท่ียว 
 

 

 
 
 



บทที่ 2 
การประเมินความเสี่ยง 

 
หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดประกาศผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําป พ.ศ. 256 3 องคการ
บริหารสวนตําบลหินดาด มีผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใส ( ITA)ไดคะแนนภาพรวมของ
องคการบริหารสวนตําบลหินดาด 62.67 คะแนน อยูในระดับผลการประเมิน D คือ ไมผานเกณฑ 
 และหากมองยอนกลับไปดูผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐประจําป พ.ศ. 2562 องคการบริหารสวนตําบลหินดาด มีผลการประเมินระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใส ( ITA)ไดคะแนนภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด 46.75 คะแนน อยูในระดับผล
การประเมิน F 
 
ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

 

ปงบประมาณ คะแนน ระดับ 
2562 46.75 F 
2563 62.67 D 

 
 จากตาราง พบวาในปงบประมาณ พ.ศ.  2562มีคะแนนสูงข้ึนวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แตท้ังนี้ 
ก็ยังไมผานเกณฑท่ีกําหนดไว 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหินดาด จึงไดเล็งเห็นความสําคัญของการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในทุก ๆ ตัวชี้วัด และตระหนักวาควรดําเนินการวิเคราะหผล
การประเมิน เพ่ือใหเกิดแนวทางในการประเมิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีสามารถยกระดับผลคะแนนการ
ประเมินในระดับท่ีสูงข้ึน ประกอบกับตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.1 การประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริต มีองคประกอบดานขอมูล ท่ีตองดําเนินการ ดังนี้ ขอ 036 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตประจําป 
  - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการ
ทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน 
  - มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอยาง เชน เหตุการณความเสี่ยงและระดับ
ของความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง เปนตน 
  - เปนการดําเนินการในป พ.ศ. 2564  
 องคการบริหารสวนตําบลหินดาด จึงไดจัดทํา “การบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด” ข้ึน เพ่ือใชเปน
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด 
 
วัตถุประสงคของการจัดทํา 
 เพ่ือประเมินความเสี่ยงตามตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.1 การประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริต ขอ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป ประกอบการประเมิน
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คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
องคการบริหารสวนตําบลหินดาด 
 
ขอบเขตของการจัดทํา 
 เปนการศึกษาและรวบรวมขอมูลการประเมินความเสี่ยงตัวชี้วัดท่ี 10  ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.1 การ
ประเมินความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริต ขอ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป ประกอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขององคการบริหารสวนตําบลหินดาด 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ไดผลการประเมินความเสี่ยงตามตัวชี้วัดท่ี 10 ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.1 การประเมินความเสี่ยงเพ่ือ
ปองกันการทุจริต ขอ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป ประกอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวน
ตําบลหินดาด 
 2. ไดแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบลหินดาด 
 3. พนักงานองคการบริหารสวนตําบล มีแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงท่ีสามารถนําไปใชไดจริง 
และไมกอใหเกิดการทุจริตตอการปฏิบัติงาน 
 4. มีขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร  
 5. ไดแนวทางในการดําเนินการในขอ 037 การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตอไป  
 
นิยามศัพทและคําจํากัดความของการบริหารความเส่ียง 
 เพ่ือใหการใชคําท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยงเปนท่ีเขาใจในทิศทางเดียวกัน ท้ังองคการบริหารสวนตําบล 
จึงกําหนดคํานิยามเก่ียวกับความเสี่ยงไว ดังนี้ 
 ความเส่ียง ( Risk)หมายถึง เหตุการณ/การกระทําใด ๆ ท่ีมีความไมแนนอน ซ่ึงหากเกิดข้ึนจะมี
ผลกระทบในเชิงลบ ตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุความสําเร็จตอการ
บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการท่ีจะกาวสูพันธกิจ และวิสัยทัศน ท่ีกําหนดไว 
 การจัดการความเส่ียง หรือการบริหารความเส่ียง ( Risk Management)หมายถึง การจัดการความ
เสี่ยง ท้ังในกระบวนการในการระบุ วิเคราะห ( Risk analysis)ประเมิน ( Risk assessment)ดูแล ตรวจสอบ 
และควบคุมความเสี่ยงท่ีสัมพันธกับกิจกรรม หนาท่ี และกระบวนการทํางาน เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบล
หินดาด ลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากท่ีสุด อันเนื่องมาจากภัยท่ีองคการบริหารสวนตําบลหินดาด ตอง
เผชิญในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกวา อุบัติภัย (Accident) 
 แผนการบริหารความเส่ียง ( Planning of Risk)หมายถึง แผนซ่ึงจัดทําข้ึนเพ่ือใหผูบริหารและ
พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ไดแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)หมายถึง การวิเคราะหและการจัดลําดับความเสี่ยง โดย
พิจารณาจาการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood)และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ
ความเสี่ยง (Impact)ตอการบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมายของสวนงานหรือหนวยงานภายใน 
  - โอกาสท่ีจะเกิด ( Likelihood)หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยง 
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  - ผลกระทบ ( Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน หากเกิด
เหตุการณืความเสี่ยง 
 การติดตามและประเมินผลเพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงมีความสมบูรณ องคการบริหารสวนตําบลหิน
ดาดจะตองมีการติดตามและประเมินผล หลังการดําเนินการติดตามแผน และทําการสอบทานดูวาแผนจัดการ
ความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ใหดําเนินการตอ หรือแผนจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน โดยอาจกําหนด
ขอมูลท่ีตองติดตาม จัดทํา Check sheet และกําหนดความถ่ีเพ่ือสอบทานเปนรายไตรมาส 
 
ประเภทของความเส่ียง 
 การบริหารความเสี่ยงองคกรนั้น สามารถสะทอนใหเห็นถึงนโยบายการบริหารจัดการ และการกํากับ
ดูแลกิจการของแตละองคกร หากองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ จะสงผลใหสามารถบรรลุ 
วัตถุประสงคองคกรท้ังในเชิงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน ซ่ึงประเภทของความเสี่ยง แบงออกได 4 
ลักษณะ ดังนี้ 
 1. ความเส่ียงทางดานกลยุทธ ( Stratrgic Risk: SK) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกําหนดแผนกล
ยุทธ แผนดําเนินงาน และนําไปปฏิบัติไมเหมาะสม หรือไมสอดคลองกับปจจัยภายใน และสภาพแวดลอม
ภายนอก อันสงผลกระทบตอการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ หรือสถานะขององคกร โดยแหลงท่ีมาของความเสี่ยง
ดานกลยุทธ สามารถจําแนกได 2 ประเภท คือ 
  1.1. ปจจัยความเสี่ยงภายนอก ไดแก ภาวการณแขงขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระแส
สังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปจจัยทางเศรษฐกิจ และปจจัยทางการเมือง 
  1.2 ปจจัยความเสี่ยงภายใน ไดแก ปจจัยภายในท่ีองคกรสามารถควบคุมได แตสามารถ
สงผลกระทบ หรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินการตามแผนกลยุทธเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ไดแก โครงสราง
องคกร กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของขอมูล และเทคโนโลยี สําหรับการใหบริการ เปนตน 
 2. ความเส่ียงทางดานการเงิน ( Financial Risk: FR)คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีเบิกจาย
งบประมาณไมเปนไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณท่ีไดรับไมสอดคลองกับสถานการณของภารกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงไปทําใหการจัดสรรไมพอเพียง 
 3. ความเส่ียงทางดานการปฏิบัติงาน ( Operation Risk: OR) หรือความเส่ียงดานการดําเนินงาน
คือ ความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากขาดการควบคุมท่ีดี โดยอาจเก่ียวของกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานภายในคน ระบบ  หรือเหตุการณภายนอก 
 4. คามเส่ียงทางดานกฎหมายและขอกําหนดผูกพันองคกร ( Compliance Risk:CR)คือ ความ
เสี่ยงท่ีเกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของได หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมาย
ท่ีมีอยูไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 
 
การประเมินความเส่ียง 
 การประเมินความเสี่ยงในครั้งนี้ ไดดําเนินการ แบงเปน 2 ข้ันตอน 
  1. จัดทําแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้ึน โดยใช
วิธีการใหบุคลากรจัดลําดับความเสี่ยง จากหัวขอท่ีกําหนด เพ่ือหาลําดับความเสี่ยงสูงสุด พบวา บุคลากรสวน
ใหญ มีความคิดเห็นวา “การตรวจรับพัสดุ - การควบคุมงานกอสราง ” มีความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน เปน
ความเส่ียงอันดับท่ี 1 
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  2. เม่ือไดลําดับความเสี่ยงสูงสุดแลว นํามาสรางคําถาม เพ่ือใหบุคลากรทดสอบความรูในเรื่อง
“การตรวจรับพัสดุ - การควบคุมงานกอสราง ” จํานวน 20 ขอ ขอละ 1 คะแนน รวม 20 คะแนน กําหนด
เกณฑคะแนนคําตอบ ดังนี้ ผูท่ีทําคะแนนไดรอยละ 60 ถือวาผานเกณฑการทดสอบ 
 จากข้ันตอนข้ันตน นํามาสูกระบวนการ ดังตอไปนี้  
  การระบุความเส่ียง ( Identify Risks)เปนกระบวนการท่ีผูดําเนินการไดระบุความเสี่ยงจาก
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ( Intergrity and Transparency Assessment)
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีการใหคณะผูบริหาร และพนักงาน
สวนตําบล ใชวิธีการ จัดลําดับความเสี่ยง จากแบบประเมินท่ีแจกให เม่ือไดอันดับความเสี่ยงสูงสุดแลว 
ดําเนินการข้ันตอนตอไป 
  การจัดลําดับความเส่ียง เม่ือไดคาระดับความเสี่ยงแลว ใหนํามาจัดลําดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยง เพ่ือพิจารณากําหนดนโยบาย มาตรการ กิจกรรม การควบคุมในแตละสาเหตุของความเสี่ยงใน
ระดับมากท่ีสุด โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ Checklist ของคณะผูบริหาร และพนักงาน
สวนตําบล ท่ีกําหนดการแปลคาความหมายเฉลี่ยจากเกณฑการประเมินไว และเลือกความเสี่ยงท่ีมีระดับมาก
ท่ีสุดมาจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงกอน 
  การวิเคราะหความเส่ียง ข้ันตอนนี้ ไดดําเนินการโดยใหบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลหินดาด ทําแบบทดสอบวัดความรู ในเรื่องท่ีเปนความเสี่ยงอันดับท่ี 1 นั้น คือ “การตรวจรับพัสดุ - การ
ควบคุมงานกอสราง ” แลวนําคะแนนท่ีไดมาพิจารณา โอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ ( Likelihood)และ
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวาง
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงวากอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด ตามเกณฑท่ีกําหนด
ไว ซ่ึงจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงในระดับมากท่ีสุด ท่ีจะตองบริหารจัดการกอน 
  การประเมินโอกาสและผลกระทบ เปนการนําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงท่ีระบุไว มาประเมิน
โอกาส ( Likelihood)ท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ และประเมินระดับความรุนแรง หรือมูลคาความ
เสียหาย ( Impact)จากความเสี่ยง เพ่ือใหไดระดับความเสี่ยงท่ีแตกตางกัน ทําใหสามารถกําหนดการควบคุม
ความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซ่ึงจะชวยใหสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใต
งบประมาณ กําลังคน หรือเวลาท่ีมีจํากัด โดยอาศัยเกณฑท่ีกําหนดไวขางตน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
รายงานผลการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

คําอธิบายขอความรวมมือทุกตอบแบบประเมินฉบับนี้ ตามความเปนจริง 
 1. เรียงลําดับหัวขอตอไปนี้ โดยใชตัวเลขกํากับในชองลําดับท่ี ท่ีทานเห็นวาประเด็นใดเปนความเสี่ยง
     อันดับท่ี 1 ใหใสเลข 1 และเรียงลําดับจนครบจํานวนขอ ท่ีกําหนดไว  
 
ตัวอยาง 

ลําดับท่ี ประเด็นความเส่ียง 
1 กฎหมาย และระเบียบขอบังคับ 
3 กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
2 การปฏิบัติงานของบุคลากร 

 
 2. คําตอบทุกคําตอบ ไมมีขอผิด หรือถูก ผูจัดทํา จัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการประเมินคุณธรรมและ
     ความโปรงใสในการดําเนินงาน ( Integrity and Transparency Assessment)ขององคกรปก     
ครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต ขอ 036  และ
ขอ 037 
 3. ผลจากการตอบแบบประเมิน ผูจัดทําจะนําไปวิเคราะหผล เพ่ือหาแนวทางในการปองกันความเสี่ยง 
     ตอไป  
 

ลําดับท่ี ประเด็นความเส่ียง 
 การปฏิบัติหนาท่ี 
 การใชงบประมาณ 
 การใชอํานาจ 
 การแกไขปญหาการทุจริต 
 การเผยแพรขอมูลขาวสาร 
 การออกใบอนุญาตตาง ๆ เชน ใบอนุญาตกอสรางฯ  ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย ฯลฯ 
 การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
 กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
 การกําหนดราคากลาง 
 การตรวจรับพัสดุ - การควบคุมงานกอสราง 
 การคืนหลักประกันตาง ๆ 
 การจัดซ้ือจัดจางเพ่ือแกไขปญหาโควิด - 19 
 การใชทรัพยสินของทางราชการ 
 การจัดโครงการอบรมตาง ๆ 
 การรับสินบนของพนักงาน 
 การจายเบี้ยผูสูงอายุ, เบี้ยคนพิการ, และผูปวยเอดส 
 การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ......................................................................................................... 
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 จากการขอความรวมมือทุกทานตอบแบบประเมิน รอบท่ี 1โดยการใหจัดอันดับความเสี่ยงภายในของ
องคการบริหารสวนตําบลหินดาด ผลจากการตอบ พบวา ผูตอบแบบประเมินคิดเห็นตรงกัน 2 ขอ ท่ีมีความ
เสี่ยงอยูในระดับสูงสุด ไดแก กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง และการตรวจรับพัสดุ - การควบคุมงานกอสราง 
 ดังนั้น เพ่ือใหไดขอท่ีชัดเจนท่ีข้ึน จึงขอความรวมมือทุกทาน จัดอันดับความเสี่ยง จาก 2 ขอ โดยเรียง
อันดับวา หัวขอใดมีความเสี่ยงในระดับใด 
  
 คําอธิบาย 
  1. ถาหากทานคิดวา หัวขอใดมีความเสี่ยง “สูงสุด” ใหใสหมายเลข 1 ในชองลําดับท่ี 
  2. ถาหากทานคิดวา หัวขอใดมีความเสี่ยง ระดับรองลงมา ใหใสหมายเลข 2 ในชองลําดับท่ี  
  3. คําตอบทุกคําตอบ ไมมีขอผิด หรือถูก ผูจัดทํา จัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน ( Integrity and Transparency Assessment)ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต ขอ 036 และขอ 037 
  4. ผลจากการตอบแบบประเมิน ผูจัดทํา จะนําไปวิเคราะหผล เพ่ือหาแนวทางในการปองกัน
ความเสี่ยงตอไป 
 

ลําดับท่ี ประเด็นความเส่ียง 
 กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
 การตรวจรับพัสดุ - การควบคุมงานกอสราง 
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ตอนท่ี 2จากการตอบแบบประเมินความเสี่ยงภายในของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหินดาด รอบท่ี 2
พบวา สวนใหญมีความคิดเห็นตรงกันวา “การตรวจรับพัสดุ - การควบคุมงานกอสราง ” มีความเสี่ยงตอการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน เปนอันดับท่ี 1 
 ดังนั้น เพ่ือหาแนวทางในการแกไขความเสี่ยงตอการทุจริตในการปฏิบัติงานดานการตรวจรับพัสดุ - 
การควบคุมงานกอสราง จึงขอความรวมมือจากทาน ตอบแบบประเมินรอบท่ี 3 รายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 

คําอธิบายใหทานกาเครื่องหมาย  ลงในระดับชอง  ท่ีทานคิดวาถูกตองท่ีสุด   
คําตอบของทาน จะนําไปใชเพ่ือประโยชนในเรื่องการแกไขปญหาความเสี่ยงตอการทุจริตในการปฏิบัติงานดาน
การตรวจรับพัสดุ - การควบคุมงานกอสราง  เทานั้น 
 

การตรวจรับพัสดุ 
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน/กรรมการอยางนอย 2 คน หรือ 
ประธานกรรมการ 1 คน/กรรมการอยางนอย 4 คน      ใช  ไมใช 
 

2. การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถแตงตั้งพนักงานจางท่ัวไป (ท่ีมิใชพนักงานจางตามภารกิจ)
เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ        ใช  ไมใช 
 

3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาท่ี ตรวจสอบคุณวุฒิของผูควบคุมงานกอสรางของผูรับจาง ใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร       ใช  ไมใช 
 

4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาท่ีตรวจสอบหลักฐานเอกสารท่ีผูรับจางแนบมาพรอมการเสนอราคา 
           ใช  ไมใช 
 
5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาท่ีตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจางท่ีผูควยคุมงาน รายงาน 
           ใช  ไมใช 
 

6.การบริหารสัญญา เปนหนาท่ีของ เจาหนาท่ี และหัวหนาเจาหนาท่ี 
           ใช  ไมใช 
 

7. สามารถแตงตั้ง บุคคล คนเดียวกัน  เปนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในโครงการเดียวกัน         ใช  ไมใช 
 

8. กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1 ราย ทําบันทึกเห็นแยงไว ไมยอมรับงานนั้น คณะกรรมการฯ ท่ีเหลือมี
มติรับงาน สามารถเบิกจายได หากผูบริหารเห็นชอบ     ใช  ไมใช 
 

9. การตรวจรับพัสดุ จะตองดําเนินการตรวจรับ และจัดทําเอกสารใหแลวเสร็จ ภายใน 5 วัน  นับจากวันท่ี
ประธาน กรรมการไดรับทราบการสงมอบ       ใช  ไมใช 
 

10. การตรวจรับพัสดุท่ีประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งไปแลวจะไม
สามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น และโดยปกติใหรีบรายงาน
หัวหนาหนวยงานของรัฐ เพ่ือแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับจากวันท่ีตรวจพบ 
           ใช  ไมใช 
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การควบคุมงานกอสราง 
1. ผูควบคุมงานมีหนาท่ีจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน 
           ใช  ไมใช 
 
2. กรณีท่ีปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียดท่ีผูรับจางดําเนินการนั้นสําเร็จตามขอกําหนดในสัญญาแลว แตมี
สภาพไมม่ันคงแข็งแรง ผูควบคุมงาน สามารถส่ังพักงานไวกอนได    ใช  ไมใช 
 
.3. ผูควบคุมงาน ไมสามารถ สั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามท่ีเห็นสมควร หากไม
เปนไปตามขอกําหนดในสัญญา        ใช  ไมใช 
 
4. ผูควบคุมงานตองจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอม ทุกวัน จํานวน 1 ฉบับ  
เพ่ือรายงานใหผูบริหารทราบ        ใช  ไมใช 
 
5. การตรวจสอบรายการวัสดุคุณภาพ และความถูกตองในการเก็บตัวอยางเพ่ือการทดสอบตามหลักวิชาการ 
มิใชหนาท่ีของผูควบคุมงาน        ใช  ไมใช 
 
6. ผูควบคุมงานมีหนาท่ี ตรวจสอบและใหคําแนะนําในการอนุมัติการจายเงินวาตรงตามงวดงานหรือไม 
           ใช  ไมใช 
 
7. ผูควบคุมงานมีหนาท่ี มีอํานาจในการสั่งใหผูรับจาง เปลี่ยนแปลงแกไขงาน หรือรายละเอียดรูปแบบ ท่ีเห็น
วาสมควรแกไขเปลี่ยนแปลง แมจะอยูนอกเหนือไปจากขอกําหนดในสัญญา   ใช  ไมใช 
 
8. ผูควบคุมงานตองรายงานข้ันตอนการปฏิบัติงานและวัสดุท่ีผูรับจางใช ระบุไวในบันทึกการควบคุมงานเปน
รายวัน           ใช  ไมใช 
 
9. ผูควบคุมงานตองรวมตรวจรับงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เม่ือผูรับจางแจงสงมอบงาน 
           ใช  ไมใช 
 
10. ผูควบคุมงาน สามารถเสนอขยายสัญญา แกไขสัญญา ตอผูบริหารได   
           ใช  ไมใช 
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เฉลย 
การตรวจรับพัสดุ 
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบดวย  ประธานกรรมการ 1 คน/กรรมการอยางนอย 2 คน หรือ 
ประธานกรรมการ 1 คน/กรรมการอยางนอย 4 คน      ใช  ไมใช 
 ตอบ ใช ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ขอ 26 
 

2. การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถแตงตั้งพนักงานจางท่ัวไป (ท่ีมิใชพนักงานจางตามภารกิจ)
เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ        ใช  ไมใช 
 ตอบ ไมใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ขอ 26 
 

3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาท่ี ตรวจสอบคุณวุฒิของผูควบคุมงานกอสรางของผูรับจาง ใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร       ใช  ไมใช 
 ตอบ ใช ระเบียบกระทรวงกาคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 26 
 

4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาท่ีตรวจสอบหลักฐานเอกสารท่ีผูรับจางแนบมาพรอมการเสนอราคา 
           ใช  ไมใช 
 ตอบ ไมใช ระเบียบกระทรวงกาคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 55 
 

5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาท่ีตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจางท่ีผูควยคุมงาน รายงาน 
           ใช  ไมใช 
 ตอบใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ขอ 26 
 

6. การบริหารสัญญา เปนหนาท่ีของ เจาหนาท่ี และหัวหนาเจาหนาท่ี 
           ใช  ไมใช 
 ตอบ ไมใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 175 - 176 
 

7. สามารถแตงตั้ง บุคคล คนเดียวกัน  เปนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ในโครงการเดียวกัน         ใช  ไมใช 
 ตอบ ใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 25 
 

8. กรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1 ราย ทําบันทึกเห็นแยงไว ไมยอมรับงานนั้น คณะกรรมการฯ ท่ีเหลือมี
มติรับงาน สามารถเบิกจายได หากผูบริหารเห็นชอบ     ใช  ไมใช 
 ตอบใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 175 - 176 
 

9. การตรวจรับพัสดุ จะตองดําเนินการตรวจรับ และจัดทําเอกสารใหแลวเสร็จ ภายใน 5 วัน  นับจากวันท่ี
ประธานกรรมการไดรับทราบการสงมอบ       ใช  ไมใช 
 ตอบไมใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 175 - 176 
10. การตรวจรับพัสดุท่ีประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งไปแลวจะไม
สามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น และโดยปกติใหรีบรายงาน
หัวหนาหนวยงานของรัฐ เพ่ือแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับจากวันท่ีตรวจพบ 
           ใช  ไมใช 
 ตอบ ใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 175 - 176 
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การควบคุมงานกอสราง 
1. ผูควบคุมงานมีหนาท่ีจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน 
           ใช  ไมใช 
 ตอบ ใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 178 
 
2. กรณีท่ีปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียดท่ีผูรับจางดําเนินการนั้นสําเร็จตามขอกําหนดในสัญญาแลว แตมี
สภาพไมม่ันคงแข็งแรง ผูควบคุมงาน สามารถส่ังพักงานไวกอนได    ใช  ไมใช 
 ตอบ ใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 178 
 
.3. ผูควบคุมงาน ไมสามารถ สั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามท่ีเห็นสมควร หากไม
เปนไปตามขอกําหนดในสัญญา        ใช  ไมใช 
 ตอบ ไมใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 178 
 
4. ผูควบคุมงานตองจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอม ทุกวัน จํานวน 1 ฉบับ  
เพ่ือรายงานใหผูบริหารทราบ        ใช  ไมใช 
 ตอบ ไมใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 178 
 
5. การตรวจสอบรายการวัสดุคุณภาพ และความถูกตองในการเก็บตัวอยางเพ่ือการทดสอบตามหลักวิชาการ 
มิใชหนาท่ีของผูควบคุมงาน        ใช  ไมใช 
 ตอบ ใชตามหนังสือ มท 0808.2/ว0523 ลว 27 ม.ค. 2559 
 
6. ผูควบคุมงานมีหนาท่ี ตรวจสอบและใหคําแนะนําในการอนุมัติการจายเงินวาตรงตามงวดงานหรือไม 
           ใช  ไมใช 
 ตอบ ใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 178 
 
7. ผูควบคุมงานมีหนาท่ี มีอํานาจในการสั่งใหผูรับจาง เปลี่ยนแปลงแกไขงาน หรือรายละเอียดรูปแบบ ท่ีเห็น
วาสมควรแกไขเปลี่ยนแปลง แมจะอยูนอกเหนือไปจากขอกําหนดในสัญญา   ใช  ไมใช 
 ตอบ ใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 178 
 
8. ผูควบคุมงานตองรายงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงานและวัสดุท่ีผูรับจางใชระบุไวในบันทึกการควบคุมงานเปนรายวัน
           ใช  ไมใช 
 ตอบ ใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 178 
 

9. ผูควบคุมงานตองรวมตรวจรับงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เม่ือผูรับจางแจงสงมอบงาน 
           ใช  ไมใช 
 ตอบ ใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 178 
 

10. ผูควบคุมงาน สามารถเสนอขยายสัญญา แกไขสัญญา ตอผูบริหารได   
 ใช  ไมใช 

 ตอบไมใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 178 
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คะแนนของผูตอบประเมินจําแนกตามรายขอคําถาม 
จํานวนขอคําถาม การตรวจรับพัสดุ มี 10 ขอ 

จํานวนขอคําถาม การควบคุมงานกอสราง มี 10 ขอ 
จํานวนผูคอบ มี 32 ราย 

 

ขอ
ท่ี 

การตรวจรับพัสดุ การควบคุมงานกอสราง 
จํานวน
ผูตอบ
ถูก 

รอยละ จํานวน
ผูตอบ
ผิด 

รอยละ รวม จํานวน
ผูตอบ
ถูก 

รอยละ จํานวน
ผูตอบ
ผิด 

รอยละ รวม 

1 31 96.88 1 3.13 100.00 32 100.00 0 0 100.00 
2 23 71.88 9 28.13 100.00 32 100.00 0 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 16 50.00 16 100.00 24 75.00 8 25.00 100.00 
8 21 21 65.63 11 100.00 30 93.75 2 6.25 100.00 
9 10 10 31.25 32 100.00 29 90.63 3 9.38 100.00 

10 31 31 96.88 1 100.00 20 62.50 12 37.50 100.00 
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คะแนนของผูตอบแบบประเมิน 
เกณฑการผานคะแนน รอยละ 60 ตองมีคะแนน 12 คะแนน/20 คะแนน 

ผานเกณฑการประเมิน จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 62.5 
ไมผานเกณฑการประเมิน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 37.5 

 

คนท่ี 
คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

หมายเหตุ การตรวจรับพัสดุ 
(10 คะแนน) 

การควบคุมงานกอสราง 
(10 คะแนน) 

คะแนน
รวม 

ผาน ไมผาน 

1 5 7 12 √   
2 7 7 14 √   
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 √   
22 7 6 13 √   
23 7 7 14 √   
24 6 7 13 √   
25 6 6 12 √   
26 6 5 11  √  
27 7 7 14 √   
28 4 6 10  √  
29 5 6 11  √  
30 10 7 17 √   
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คนท่ี 
คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

หมายเหตุ การตรวจรับพัสดุ 
(10 คะแนน) 

การควบคุมงานกอสราง 
(10 คะแนน) 

คะแนน
รวม 

ผาน ไมผาน 

31 6 9 15 √   
32 7 6 13 √   

 
จากการประเมินครั้งนี้ สามารถสรุปขอมูลได ดังนี้ 

1. การตรวจรับพัสดุ เกณฑการผานคะแนน รอยละ 60 ตองไดคะแนน 6 คะแนน/10 คะแนน 
2. การควบคุมงานกอสราง เกณฑการผานคะแนน รอยละ 60 ตองไดคะแนน 6 คะแนน/10 

คะแนน 

 

การตรวจรับพัสดุ การควบคุมงานกอสราง 
ผูผานการ
ประเมิน 

(คน) 

รอยละ ผูไมผาน
การ

ประเมิน 
(คน) 

รอยละ รวม ผูผาน
การ

ประเมิน 
(คน) 

รอยละ ผูไม
ผาน
การ

ประเมิ
น (คน) 

รอยละ รวม 

21 65.63 11 34.38 100.00 23 71.88 9 28.13 100.00 
 
จากตารางขางตน สามารถสรุปไดวา 

 ผูตอบแบบประเมินประเด็น “การตรวจรับพัสดุ” สวนใหญตอบแบบประเมินผานเกณฑการประเมิน

รอยละ 60 มีจํานวน 21 ราย คิดเปนรอยละ 65.63 จากผูตอบแบบประเมิน จํานวน 32 คน และไมผาน

เกณฑการประเมิน มีจํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 34.38 จากผูตอบแบบประเมิน จํานวน 32 คน 

 ผูตอบแบบประเมินประเด็น “การควบคุมงานกอสราง ” สวนใหญตอบแบบประเมินผานเกณฑการ

ประเมินรอยละ 60 มีจํานวน 23 ราย คิดเปนรอยละ 71.88 จากผูตอบแบบประเมิน จํานวน 32 คน และ

ไมผานเกณฑการประเมิน มีจํานวน 9 ราย คิดเปนรอยละ 28.11 จากผูตอบแบบประเมิน จํานวน 32 คน 

 แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบประเมิน มีความรูในเรื่อง “การควบคุมงานกอสราง ” ดีกวา “การตรวจรับ

พัสดุ” ท้ังนี้โดยความเปนจริง พนักงานสวนใหญ จะไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี “คณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ” เปนสวนใหญ 

จากผลการประเมินดังกลาว 

 เม่ือนําคะแนนท่ีไดจากผลการประเมิน มาวิเคราะหแลว พบวา โดยสวนใหญ มีคะแนนผานเกณฑท่ี

กําหนดไวในระดับเกินเกณฑ ไมมากนัก โดยมีคะแนนเกาะกลุมอยูในระดับ 6 – 7 ถือวามีความรูท่ีไมมาก

พอจะปฏิบัติหนาท่ี “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ” และ “ผูควบคุมงาน” ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงจัดเปนความเสี่ยงตอการปฏิบัติหนาท่ี อันอาจสงผลใหเกิดการทุจริตโดยมิเจตนา

ข้ึนได 
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การนําผลการวิเคราะหความเส่ียงไปดําเนินการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

ในองคการบริหารสวนตําบลหินดาด ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ประเด็นความเส่ียงท่ี
อาจกอใหเกิดการ

ทุจริตตอการ
ปฏิบัติงานในระดับ

มากท่ีสุด 

การจัดการความเส่ียง หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

การติดตาม
และ

ประเมินผล 

ความรูในเรื่อง 
ระเบียบปฏิบัติ
เก่ียวกับหนาท่ี ของ
คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ 

1.เสริมสรางความรูความเขาใจใหกับพนักงาน
เทศบาล โดยการสนับสนุนใหไดมีโอกาสเขารับ
การอบรมท่ีหนวยงานภายนอกจัดเรื่อง 
   1.1. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25860 
   1.2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
2. จัดอบรมข้ึนเองท่ี อบต. โดยเชิญวิทยากรผูมี
ความรูมาบรรยาย เรื่อง 
   2.1.พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25860 
   2.2.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพัสดุ
ข้ึนกับ อปท.ขางเคียง ในอําเภอดานขุนทด 
4.จัดทําคูมือการตรวจรับพัสดุข้ึน เพ่ือใชเปน
แนวปฏิบัติรวมกัน 
5. กําหนดแนวปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับ
ความโปรงใส การเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และคูมือการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ี
ของรัฐเพ่ือมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

1. สํานักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองชาง 
4. กองการศึกษา 
5. กองสวัสดิการ
สังคม 
6. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

1. รายงาน
การเขาอบรม 
2. จากผลการ
ตรวจสอบของ
หนวย
ตรวจสอบ 
3. คูมือการ
ตรวจรับพัสดุ 
4. รายงานผล
การ
แลกเปลี่ยน
เรียนรูดาน
การพัสดุ ท่ีได
จัดข้ึน 
 

 


