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คำนำ 
 

เหตุการณ์ความเส ี่ยงด้านการทุจร ิตเก ิดแล ้วจะมีผลกระทบทางลบ  ซ ึ่งปัญหามาจาก 
สาเหตตุ่างๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสนอการปอ้งกัน การทุจริต คือ 
การแก้ปัญหาการทุจริตท ี่ย ั่งยืน ซ ึ่งเป็หน้าท ี่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการและเป ็นเจตจำนง 
ของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

การนำเครื ่องม ือประเมินความเสี ่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกัน  
ในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาส 
ที ่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื ่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ ้นก็จะเป็นความเสียหาย  ที่น้อยกว่า 
องค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการ  ป้องกันล่วงหน้าไว้ 
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ  ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่น ท ี่มีบทบาทในการ 
ขับเคล ื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเส ี่ยงการทุจริต 
จะเป ็นเคร ื ่องม ือหนึ ่ งในการข ับเคล ื ่อนธรรมาภ ิบาลเพ ื ่อลดป ัญหาการท ุจร ิตภาคร ัฐตาม คำสั่ ง 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท ี ่ 69/2557 ลงวันที ่ 18 มิถุนายน 2557 เร ื ่อง มาตรการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบท ี่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  จากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี ่ยงในองค์กรขึ้น เพื่อให้ 
หน่วยงานมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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ประเมินความเสีย่งการทุจริต 

 

1.วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ 

ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน 
ที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 
ให้แก่บ ุคลากรขององค์กร ถือเป ็นการป้องกันการเกิดการทุจร ิตในองค์กร  ทั ้งนี ้การนำเคร ื ่ องมือ 
ประเมินความเสี ่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ ่งว่า  การดำเนินการขององค์กร 
จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น  
หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยง 
มาใช้เพราะได้ม ีการเตร ียมการป้องกันล ่วงหน้าไว ้ โ ดยให้ เป ็นส ่วนหนึ ่งของการปฏิบ ัต ิงานประจำ 
ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ 
ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการ 
ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง 

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ 
ของการเฝ้าระวังความเส ี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการ 
รับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง(ผู้นำพาส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายใน 
จะเป็นลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision 

3. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee 

of Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่ม 
ออกประกาศใช้เมื่อปี 1992 สำหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 
ดังนี้ 

     องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)     
หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล  
หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการส่ังการชัดเจน  
หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน  
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     องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 

หลักการที่ 6 กำหนดเป้าหมายชัดเจน 
หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 

               องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม(Control Activities)  
                        หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยูใ่นระดับที่ยอมรบัได ้

หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 

  องค ์ประกอบที ่  4 สารสนเทศและการสื ่อสาร  (Information and Communication)         
หลักการที่ 13  องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ 
หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้    
หลักการท่ี 15 มีการส่ือสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบต่อการควบคุมภายใน 

  องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมนิผล(Monitoring Activities)  
 หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน   
 หลักการที่ 17 ประเมนิและสือ่สารข้อบกพรอ่งของการควบคุมภายในทนัเวลาและเหมาะสม  

ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & 
Function (มีอยู่จริงและนำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุม 
ภายในมีประสิทธิผล 

4. องค์ประกอบท่ีทำให้เกิดการทุจริต 
องค์ประกอบหรือปัจจัยท ี่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรง 

กดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือ โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกำกับ 
ควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตผุลสนับสนุนการกระทำ
ตามทฤษฎี สามเหลี่ยมการทจุริต (Fraud Triangle) 

 

 

 

Opportunity 



- 3 - 
5. ขอบเขตประเมินความเสีย่งการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง จะแบ่งความเสี่ยงออกเปน็ 3 ด้าน ดังนี้ 

5.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มี 
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต  ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา 
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
  5.2 ความเสี่ยงการทจุริตในความโปรง่ใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที ่
  5.3 ความเส ี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรภาครัฐ 
 

 

6. ขัน้ตอนการประเมินความเสีย่งการทุจริต มี 9 ข้ันตอน ดังนี้ 
1. การระบุความเสี่ยง 
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
3. เมทริกสร์ะดบัความเสี่ยง 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
5. แผนบรหิารความเสี่ยง 
6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
7. จัดทำระบบการบรหิารความเสี่ยง 
8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง 
9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณาอนุมัต ิ อนุญาต 

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าท่ี 

การใช้จา่ยงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร 
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วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง 

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ อธิบายรูปแบบ 
พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความ       
จำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี ่ยงของการ          
ดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงที่มีประสิทธิภาพ  
1.การระบุความเสี่ยง(Risk Identification) 

ประเมินความเสี่ยงการทจุริต ด้าน 
  ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพจิารณาอนุมัติ อนุญาต(เฉพาะหน่วยงานทีม่ีภารกจิ 
ให้บรกิารประชาชนอนุมัติ หรืออนญุาต ตามพระราชบัญญัตกิารอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรง่ใสของการใช้อำนาจและตำแหนง่หน้าที ่
  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรภาครัฐ 

ชื่อกระบวนงาน/งาน : งานจ้างก่อสร้าง 
 ตารางท่ี 1 ตารางระบุความเสี่ยง(Know Factor และ Unknow Factor) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
Know Factor 

(เคยเกิดขึ้นแล้ว) 
Unknow Factor 
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น) 

เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รับจ้าง มีการลด 
ปริมาณงาน เพื่อประหยัด 
งบประมาณในการก่อสร้าง หรอืมี 
การตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม 
รูปแบบรายการ 

  
✓ 
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2.การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

   สถานะสเีขียว   : ความเส่ียงระดับต่ำ 
 สถานะสีเหลือง : ความเส ี่ยงระดับปานกลาง 

และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได ้
  สถานะสีส้ม    : ความเส่ียงระดับสูง เป็นกระบวนงานท ี่มีผู้เก ี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 

ภายในองค์กร มีหลายข้ันตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงาน
ตามหน้าที่ปกติ 

   สถานะสีแดง    : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกบับุคคลภายนอก 
คนที่ไม่รู้จกั ไมส่ามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกบัติดตามได้อย่างใกล้ชิด 
หรืออย่างสม่ำเสมอ 

 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงสถานะความเส ี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร) 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
เ จ้ า ห น้ า ที่ เ รี ย ก รั บ 
ผลประโยชน์ในระหว่างการ 
ตรวจสอบการดำเนินงาน 

 
✓   

 
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 

ระดับ 3 หมายถึง เป็นข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
ระดับ 2 หมายถึง เป็นข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมคีวามเสี่ยงในการทจุริตที่ไม่สงูมาก 
ระดับ 1 หมายถึง เป็นข้ันตอนรองของกระบวนการ 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ 3 หมายถึง มผีลกระทบตอ่ผู้ใช้บริการ/ผู้มสี่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกบัดูแล/พันธมิตร/ 

เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดบัทีรุ่นแรง 
ระดับ 2 หมายถึง มผีลกระทบตอ่ผู้ใช้บริการ/ผู้มสี่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกบัดูแล/พันธมิตร/ 

เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดบัไม่รุนแรง 
ระดับ 1 หมายถึง มผีลกระทบตอ่กระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้  
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ตารางท่ี 3 SCORING ทะเบยีนข้อมูลท่ีต้องเฝา้ระวัง 2 มติิ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความจำเป็น 
ของการเฝ้าระวัง 

3 2 1 

ระดับความรุนแรง 
ของผลกระทบ 

3 2 1 

ค่าความเสี่ยงรวม 
จำเป็น x รุนแรง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ 
ผลประโยชน์ในระหว่างการ 
ตรวจรบังาน ตรวจสอบ เอกสาร 
หลักฐาน ประกอบการพจิารณา 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

6 

 
3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ใน   
ระหว่างการตรวจรบังาน  
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 3 
ประกอบการพจิารณา  

 
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
ในระหว่างการตรวจรบังาน 
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการพจิารณา 

   
 

x 
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4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง(Risk-Control Matrix Assessment) 

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทจุริต แบง่เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 

องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไมม่ีรายจ่ายเพิ่ม 
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ 

ผลงานองค์กร แต่ยอมรบัได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง 

ผู้ใช้บริการ/ผู้รบัมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
 
ตารางที ่4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการจัดการ ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ำ 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ 
ผลประโยชน์ในระหว่างการ 
ตรวจรบังาน ตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการพจิารณา 

 
 

พอใช้ 

  
✓ 
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5. แผนบริหารความเสีย่ง 
 

ความเสี่ยง กระบวนงาน รูปแบบ พฤติการณ์ความ 
เสี่ยงการทุจริต 

มาตรการดำเนนิการป้องกันการทุจริต ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้รบัจ้าง 
มีการลดปริมาณงาน 
เพื่อประหยัดงบประมาณใน 
การก่อสร้าง หรอืมีการตรวจรับ 
งานไม่เป็นไปตามรปูแบบ 
รายการ 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ 
ผลประโยชน์ในระหว่างการ 
ตรวจรบังาน ตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการพจิารณา 

เจ้าหน้าที่เรียกรับ 
ผลประโยชน์ในระหว่างการ 
ตรวจรบังาน ตรวจสอบ 
เอกสาร หลักฐาน 
ประกอบการพจิารณา 

กำชับคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
ดำเนินการ ดังนี ้
1. ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างของผูร้ับจ้างใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
2. ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้
รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุม
งานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดย
ตรวจสอบกบัแบบรปูรายการละเอียดและ
ข้อกําหนดในสญัญา หรือข้อตกลงทกุ
สัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพจิารณาการ
สั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน 
แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อ
พิจารณาสั่งการต่อไป 
 

เม.ย. 64 – 
ก.ย. 64 

กองคลัง 
กองช่าง 
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ความเสี่ยง กระบวนงาน รูปแบบ พฤติการณ์ความ 
เสี่ยงการทุจริต 

มาตรการดำเนนิการป้องกันการทุจริต ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

   3. ให้คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ออก
ตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ใน
สัญญาหรอืที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ 
ตามเวลาทีเ่หมาะสม และเห็นสมควร และ
จัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้น
ไว้เพื่อเป็นหลกัฐานด้วย 
4. ในกรณีมีข้อสงสัยหรอืมีกรณีที่เห็นว่า 
แบบรปูรายการละเอียดและข้อกําหนดใน
สัญญาหรอืมีข้อตกลงมีข้อความ
คลาดเคลื่อนเลก็น้อย หรือไม่เป็นไปตาม
หลักวิชาการช่างให้มีอํานาจสัง่
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิม่เติม หรือตัดทอน
งานจ้างได้ตามที่ เห็นสมควร และตาม
หลักวิชาการช่าง เพื่อใหเ้ป็นไปตามแบบ
รูปรายการละเอียด 
5. โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผูร้ับจ้างส่ง
มอบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันที่
ประธานกรรมการ ได้รบัทราบการสง่มอบ
งาน และให้ทําการตรวจรบัใหเ้สร็จสิ้นไป
โดยเร็วทีสุ่ด 
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ความเสี่ยง 

กระบวนงาน รูปแบบ พฤติการณ์ความ 
เสี่ยงการทุจริต 

มาตรการดำเนนิการป้องกันการทุจริต ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

   6. เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อกําหนด ในสัญญาหรือ
ข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รบัจ้างส่งมอบงาน
ครบถ้วนต้ังแต่วันที่ผูร้ับจ้างส่งงานจ้างนั้น 
และให้ทําใบรบัรองผลการปฏิบัตงิาน
ทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดย
ลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน อย่างน้อย 2 ฉบับ 
มอบให้แก่ผูร้ับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 
1 ฉบับ เพื่อทําการเบิกจ่ายเงิน ตาม
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของ
หน่วยงานของรัฐ และรายงานใหห้ัวหน้า
หน่วยงานของรัฐทราบ 
     ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ
เห็นว่าผลงานที่สง่มอบทั้งหมดหรืองวดใด
ก็ตามไม่เป็น ไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อกําหนดในสญัญาหรือ
ข้อตกลง ใหร้ายงานหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พื่อทราบหรือสัง่
การ แล้วแต่กรณี 
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ความเสี่ยง กระบวนงาน รูปแบบ พฤติการณ์ความ 

เสี่ยงการทุจริต 
มาตรการดำเนนิการป้องกันการทุจริต ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

   7. ในกรณีที่กรรมการตรวจรบัพสัดุบางคน
ไม่ยอมรบังานโดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้
เสนอ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อ
พิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐสัง่การให้ตรวจรบังานจ้างนั้นไว้ จึง
ดําเนินการตาม ข้อ 6 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


