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ส่วนที่ ๑  
บทน ำ 

1.1 ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ เพื่อปรับเปล่ียนภาค
รัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสม
กับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีท าหน้าท่ีในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบ
เศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างาน ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์
และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง ของโลกอยู่
ตลอดเวลา รวมท้ังให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคี 
องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายต่างๆ ชุมชนและประชาชน สอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและ
ร่วมตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม พร้อมท้ังสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้นในสังคม การปรับเปล่ียนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการ
เป็นมืออาชีพ มีจิตบริการท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วน
อื่น ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ทุกรูปแบบ  

1.2 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต 
(Zero Tolerance and Clean Thailand)” มีพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว คือ ประเทศไทย 
มีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับจากท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคม ท่ีไม่ทนต่อ
การทุจริต มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ท่ีไม่ทน ต่อการทุจริต” สร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ มีจิตส านึกสาธารณะ สามารถแยกแยะ ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และยุทธศาสตร์ ท่ี 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
เน้นการพัฒนากลไกกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน เพื่อ
ลดโอกาสการทุจริต เสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล 
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1.3 ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนำยน 2557 เร่ือง มำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบที่ก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ  

โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบได้ ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
กระท าการหรือมีส่วนร่วมกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ท้ังในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้า 
ส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมื องท่ีดี  
พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการ
ทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 

1.4 แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ด้านการป้องปราม กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้าส่วนราชการมีมาตรการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการด าเนินงาน เช่น การวาง
ระบบการประเมิน ความเส่ียงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในด้านต่างๆ  

1.5 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment :  ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยก าหนดตัวช้ีวัดท่ี 10  
การป้องกันการทุจริต ประเด็นการประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต ดังนี้ 
  ข้อ 036 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจ าปี  
  ข้อ 037 การด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต และในเกณฑ์การประเมินมีเนื้อหา
ครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใสและการทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรง
และการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต น าไปสู่ การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาส
หรือความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 

1.6 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ได้วางระบบการ
ประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2565) ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ด้านการป้องปราม  

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกันยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ น าไปสู่ 
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การสร้างความตระหนักเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการประเมินความเส่ียง 
การทุจริตเป็นมาตรการท่ีจะสามารถช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตของ จังหวัดพะเยา  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพะเยาจึงได้จัดท าแผนการประเมินความเส่ียงการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
จังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในเรื่องการประเมินความ
เส่ียงการทุจริต โดยมีการวิเคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิด 
การทุจริตและประพฤติมิชอบรวมท้ังก าหนดมาตรการ ระบบ กลไกในการบริหารจัดการความเส่ียงเพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติส าหรับส่วนราชการในจังหวัดพะเยาต่อไป 

 



 
ส่วนที่ ๒  

แนวทำงกำรประเมินควำมเสีย่งกำรทจุริต 
2.1 กรอบกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ประกอบด้วย 3 ด้ำน ดังนี้  

  ด้านท่ี 1 ประเมินความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะ
หน่วยงานท่ีมีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก ในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)  

  ด้านท่ี 2 ประเมินความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี  

  ด้านท่ี 3 ประเมินความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริหาร จัดการทรัพยากรภาครัฐ  

2.2 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
  พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ท่ีจะเกิด
เหตุการณ์ความเส่ียงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นจากความเส่ียงนั้น 

2.3 ศัพท์เฉพำะ ค ำนิยำม  

ศัพท์เฉพาะ ค านิยาม 
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต  
(CorruptionRisk) 

การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต 

ประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริต เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเส่ียงการทุจริตอย่างไรบ้าง 
ควำมเสี่ยง (Risk) ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบท าให้การ

ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ หรือเบี่ยงเบนไปจากท่ี
ก าหนดไว้ ท้ังน้ี ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือลบก็ได้ 
 ผลกระทบทำงลบ  เรียกว่ำ ควำมเสี่ยง  
 ผลกระทบทำงบวก เรียกว่ำ โอกำส 

ควำมเสี่ยง /ปัญหำ ความเส่ียง : เหตุการณ์ท่ียังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม  
ปัญหา : เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา 

โอกำส (Likelihood ) โอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีเหตุการณ์จะเกิดขึ้น 
ผลกระทบ ( Impact ) ผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทั้งท่ีเป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน  
ระดับควำมรุนแรงของควำมเส ี่ยง 
กำรทุจริต (Risk Score) 

คะแนนรวม ท่ีเป็นผลจากการประเมินความเส่ียงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัย
คือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)  

ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
(Risk Owner) 

ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ          

Key Controls in place  มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริตท่ีหน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน   
Further Actions to be Taken มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริตท่ีจัดท าเพิ่มเติม 
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2.4 เกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
  ตำรำงที่ ๑  เกณฑ์โอกำสที่จะเกิด (Likelihood) 

โอกำสเกิดกำรทุจริต (Likelihood) 
๕ เหตุกำรณ์อำจเกิดขึ้นได้สูงมำก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓) 

๔ เหตุกำรณ์ที่อำจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒ ) 

๓ เหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑ ) 

๒ เหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑ )  

๑ เหตุกำรณ์ไม่น่ำมีโอกำสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)  
 

  ตำรำงที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) 
ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

5 กระทบต่องบประมำณและควำมเชื่อม่ันของสังคมระดับสูงมำก  

4 กระทบต่องบประมำณและควำมเชื่อม่ันของสังคมระดับสูง  
3 กระทบต่องบประมำณและควำมเชื่อม่ันของสังคมระดับปำนกลำง  
2 กระทบต่องบประมำณและควำมเชื่อม่ันของสังคมระดับต่ ำ  

1 กระทบต่องบประมำณและควำมเชื่อม่ันของสังคมระดับต่ ำมำก  

 
ตำรำงที่ ๓ ระดับควำมเสี่ยงกำรทุจริต  

Risk Score 

โอกำสเกิด 
ผลกระทบ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๕ สูง สูง สูงมำก สูงมำก สูงมำก 
๔ ปำนกลำง สูง สูง สูงมำก สูงมำก 

๓ ต่ ำ ปำนกลำง สูง สูง สูงมำก 

๒ ต่ ำ ต่ ำ ปำนกลำง สูง สูงมำก 

๑ ต่ ำ ต่ ำ ปำนกลำง สูง สูง 

 
ระดับความร ุนแรงของความเสี่ยงการท ุจร ิต 

 สีเขียว หมายถ  ง ความเสี่ยงระดับต่ า 
 สีเหลือง หมายถ  ง ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
 สีสม หมายถ ง ความเสี่ยงระดับสูง 
 สีแดง หมายถ ง ความเสี่ยงระดับสูงมาก  
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2.5 ขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

  ขั้นตอนท่ี 1 กำรระบุควำมเสี่ยง (Risk Identification) ต ้องม ีการจ ัดเตร ียมข ้อม ูล 
แนวทางหร ือเกณฑ ์การ ปฏิบ ัต ิงานของกระบวนงาน ท่ีจะท าการประเม ินความเส ี่ยงการท ุจร ิต โดยม ี
เทคน ิคในการระบ ุความเสี ่ยง หร ือค ้นหาความเสี ่ยงการท ุจร ิต ด้วยว ิธ ีการต่างๆ  

ตำรำงที่ 4 ระบุความเส่ียง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ท่ี โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจร ิต 
ประเภทควำมเสี่ยงกำรทุจร ิต 

Know Factor Unknown Factor 
 (อธิบายรูปแบบ พฤติการณการทุจริตขอ ง 

กระบวนงาน หรืองานที่เลือกมาทาการประเมิน ความ
เสี่ยงว่ามีโอกาสหรือความเสี่ยงการทุจริต) 

(เหตุการณ ์ความเส ี่ยงที่ 
เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิด
ซ้ าาส ูงมีประวัติอยู่แล ้ว) 

( เหตุการณ ์ความเส ี่ยง 
ที่ไม ่เคยเก ิดหร ือไม ่ม ีประว ัติมาก่อนแต่มีความเสี่ยง
จากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด) 

 

  ขั้นตอนที่ 2 กำรว ิเครำะห ์สถำนะควำมเสี่ยง ให ้น าข ้อม ูลความเสี่ยง มาวิเคราะห ์เพื่อ
แสดงสถานะความเส่ียงการท ุจร ิต ของแต ่ละโอกาส/ความเสี ่ยงการท ุจร ิต ออกตามรายส ีไฟจราจร เข ียว 
เหล ือ ส ้ม แดง โดยระบ ุสถานะของ ความเส่ียงในช่องสีไฟจราจร 

ตำรำงที่ 5 ตารางแสดงสถานะความเสยง (แยกตามรายสไฟจราจร) 
 

ที่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจร ิต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
  

(ความเส ี่ยงระด ับ 
ตำทางาน 1 คน) 

(ความเส ี่ยง 
ระด ับปำนกลำง 
ทางานในกอง 

เด ียวก ัน) 

(ความเส ี่ยง 
ระด ับสูงทางาน 
ขา้มหน่วยงาน) 

(ความเส ี่ยง 
ระด ับสูงมำก 

ทางานเก่ียวก ับ 
บุคคลภายนอก) 

 

  ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง (Risk level matrix) น าโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต  
ท่ีมีสถานะความเ ส่ียงระด ับปานกลาง ระดับสูง และ ระดับสูงมาก ท่ีเป็น ส ีเหล ือง สีส ้ม ส ีแดง  
มาหาค่าความเส่ียงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป ็นของการเฝ ้าระวง ท ี่ม ีค ่า 1 – 3 ค ูณด ้วย ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบท่ีมีค่า 1 – 3 เช่นกัน ค่า 1 – 3 โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้ 

ตำรำงที่ 6 SCORING ทะเบียนข้อมูลท่ีต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ (หรือตารางเมทริกส์ระดับความเส่ียง : Risk level matrix) 

ที่ โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจร ิต 
ระดับควำมจำเป็นของกำร 

เฝ ้ำระวัง  
ระดับควำมร ุนแรงของ 

ผลกระทบ ค่ำควำมเสี่ยงรวม 
จำเป็น X ร ุนแรง 

3     2        1 3   2        1 
 ( ให ้นาสถานะความเสยงใน 

ชอง ส ีเ หล ือ ง ส ีส ้ม ส ีแดง 
มาหาค ่า ความเส ี่ยงรวม) 

ค่ำท่ี 1 ข ั้นตอนรอง มีความ
จาเป็นต่ าในการเฝ ้า ระวัง 

 
ค่ำท่ี 2 - 3 ข ั้นตอนหลัก 
มี ความจำเป็นสูงต้องเฝ้าระว ัง 
ไม ่ท าจะเก ิดการท ุจร ิต ได้ 

ค่ำท่ี 1 ขัน้ตอนมี 
ผลกระทบงานภายใน 

 
ค่ำท่ี 2 - 3 
ขัน้ตอนเก่ียวข ้องกับ 
- ผ ู้มีส ่วนได้ส ่วนเส ีย 
- มผีลกระทบทางการเง ิน 
- ผลกระทบต่อผ ู้ใช ้บริการ 

(ผลค ูณของระดับ 
ความจ าเป็นของ 
การเฝ้าระวัง ก ับ 
ระดับความร ุนแรง 
ของผลกระทบ) 
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  ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)  
ให ้นำค ่าความเส่ียงรวม (จำเป ็น X ร ุนแรง) มาท าการประเมิน การควบค ุมการท ุจร ิต ว่าม ีระด ับการควบค ุม
ความเส่ียงการท ุจร ิตอยู ่ในระด ับใด เมื่อเท ียบก ับค ุณภาพการจ ัดการ (ค ุณภาพการจ ัดการ สอดส ่อง  
เฝ ้าระวังในงานปกต ิ) โดยเกณฑ ์ค ุณภาพการจ ัดการ แบ ่งเป ็น 3 ระด ับ คือ ดี พอใช้ อ ่อน ดังนี้ 

ตำรำงที่ 7 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเส ี่ยง 
 

 

  ขั้นตอนที่ 5 แผนบร ิหำรควำมเสี่ยง ให ้เล ือกเหต ุการณ ์ที ่ม ีความเสี ่ยงส ูงส ุดจาก การ
ประเม ินการควบค ุมความเสี ่ยง Risk – Control Matrix Assessment มาจ ัดท าแผนบร ิหารความเ ส่ียง
การท ุจร ิตตามลำด ับความร ุนแรง (กรณีท่ีหน่วยงานท าการประเมินการควบคุมความเส่ียงแล้วไม่พบว่าความ
เส่ียงอยู่ในระดับ สูง ค่อนข้างสูง หรือปานกลาง แต่พบว ่าความเส่ียงการท ุจร ิตอยู ่ในระดับ ต่ า หรือ ค่อนข้างต ่ำ 
ให้ท าการจ ัดท าแผนบร ิหาร ความเส่ียงในเชิง เฝ ้าระวัง ความเ ส่ียง กา รท ุจร ิต หร ือให ้หน ่วยงานพิจารณา 
ทำ การเลือกภารกิจ งานหร ือกระบวนงานหร ือการดำเน ินงานท่ีอาจก ่อให ้เก ิดหร ือม ีโอกาสเก ิดความเส่ียง
การท ุจร ิต น ามาประเม ิน ความเส่ียงการทุจริต เพ ิ่มเติม) 

 
 

 

 

 

 
 

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจร ิต 

 
 

คุณภำพกำรจ ัดกำร 

ค่ำประเมนิกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจร ิต 

ค่ำควำมเสี่ยง 
ระดับต ่ำ 
(1-4) 

ค่ำควำมเสี่ยง 
ระดับปำนกลำง 

(4-6) 
6:ระดับความ 
รุนแรง (1) 

ค่ำควำมเสี่ยง 
ระดับสูง 
(6-9) 

6:ระดับความ 
รุนแรง (2-3) 

( ใ ห้ นำ โ อ ก า ส /ค ว า ม เ สี่ ย ง ก า ร 
ท ุจร ิต ที่ม ีค่าความเส ่ียงรวมส ูงๆ 
มาเทียบกับมาตรการควบคุม
จัดการของหน่วยงานที่มีอยู่ใน
ปัจจ ุบัน) 

ดี 
จ ัดกำรได้ทันที ทุกครั้ งที่เกิดความ 
เ สี ่ย ง ไ ม่ ก ร ะ ท บ ผู ้ใ ช้ ง า น /ผู ้รั บ 
มอบหมาย/ไม ่ม ีผลเส ียทางการเง ิน/ 
ไม่มรีายจ่ายเพิ่ม 

 

 

ต่ า 

 

 

ค่อนข้างต่ า 

 

 

ปานกลาง 

 พอใจ 
 

จ ัดกำรได้โดยสว่นใหญ่ ม ีบางครั้งยัง 
จ ัดการไม ่ได้ กระทบผ ู้ใช ้บริการ /ผู้ 
ได้ร ับมอบหมายแตย่อมร ับได ้

 

 

ค่อนข้างต่ า 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ค่อนข้างส ูง 

 อ่อน 
จ ัดกำรไม่ได้ หรือได ้เพ ียงส ่วนน้อย 
การจ ัดการเพิ่มขึ้น ม ีผลกระทบถ ึง 
ผู ้ใช ้บริการ/ผ ู้รับมอบหมาย/ยอมรับ 
ไม่ได้ 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ค่อนข้างส ูง 

 

 

ส ูง 
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ตำรำงที่ 8 ตารางแผนบริหารความเส่ียง  

ช่ือแผนบริหารความเส่ียง.......................................................................................................... 

ที่ ร ูปแบบ พฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรทุจร ิต มำตรกำรป้องกันกำรทุจร ิต 

 (พ ิจารณาเหต ุการณ ์ความเส ี่ยง ที่มีค่าความเส ี่ยงการท ุจร ิต 
ตามลำด ับความร ุนแรงความเสยงที ่อ ยู่ในระด ับส ูง 
ค ่อนข ้างสูง ปานกลาง มาจ ัดท าแผนบร ิหาร ความเส ี่ยง
เพ่ือป้องกันการทุจริตต ่อไป) 

(กำหนดมาตรการ/ก ิจกรรม/แนวทาง ป ้องก ัน 
การทุจริตที่ เ กิดจากเห ตุการณ์ความเสี่ ยง 
การทุจริต เพ่ือเป็นแผนบร ิหารความเส ี่ยงท ุจร ิต) 

 

  ขั้นตอนที่ 6 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง เพื่อต ิดตามเฝ ้าระวัง เป ็นการ
ประเม ินการบร ิหารความเส่ียงการท ุจร ิตในก ิจกรรม ตามแผนบร ิหารความเส่ียงเพื่อเป ็นการย ืนย ันผลการ
ป ้องก ันหร ือแก ้ไขป ัญหาม ีประส ิทธิภาพมากน ้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเ ฝ ้าระวงความเสี ่ยง 
การทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก ส ีเขียว สีเหลือง สีแดง 

ตำรำงที่ 9 ตารางจัดทารายงานผลการเฝาระวังความเสยง 
 

ที่ 
มำตรกำรป้องกัน 

กำรทุจร ิต 
โอกำส/ควำม 

เสี่ยงกำรทุจร ิต 

สถำนะควำมเสี่ยง 

เขียว เหลอืง แดง 

   (ไม ่เก ิดกรณีที ่อยู ่ใน 
ข่ายความเส ี่ยง ยังไม่ 
ต้องท าก ิจกรรมเพ่ิม) 

 
 
 
 

 
ย ังไม่เกิด เฝ้ำระวัง

ต่อเนื่อง 

(เกิดกรณ ีที่อยู่ในข่ายความ 
เสี่ยง แต ่แก ้ไขได ้ท ันท ่วงที 
ตามมาตรการ/นโยบาย/ 
โครงการ/กิจกรรมที่เตรียม
ไว้แผนใช ้ได้ผลความเสี ่ยง
ก า รท  ุจ ริตลดลง  ระ ดับ
ความร ุนแรง < 3 ) 

 

เกิดข ึ้นแล้ว 
แต่ยอมรบัได ้

(เก ิดกรณที ่อยู ่ในข ่ายทีย่ ัง 
แก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ / 
น โ ย บ า ย / โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม เพ่ิมข้ึน แผนใช ้ไม ่
ได้ผล ความเส ี่ยงการทุจริต 
ไม่ลดลงระดับความร ุนแรง 
> 3 ) 

 

เกินกว่ำกำร 
ยอมรบ 

 

  ขั้นตอนที่ 7 จัดท ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง นำผลจากทะเบ ียนเฝ ้าระวงความเสี ่ยงการ
ท ุจร ิต ตามสถานะ ความเส่ียงการท ุจร ิต 3 สถานะ ซึ่งสถานะความเสี ่ยงการท ุจร ิตท่ีอยู ่ในข ่ายท่ีย ังแก ้ไข
ไม ่ได้ จะต้องมกี ิจกรรมหร ือมาตรการเพ่ิมเติมต ่อไป โดยแยกสถานะเพ่ือทำระบบบริหารความเส่ียงออกเป็น ดังนี้ 

ตำรำงที่ 10  ตารางจัดทาระบบความเส ี่ยง 

10.1 (สถำนะส ีแดง Red) เกินกว ่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเต ิม 

ควำมเสี่ยงกำรทุจร ิต 
(สถำนะส ีแดง) 

มำตรกำรป้องกันกำรทุจร ิต เพ ิ่มเต ิม 
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แบบรำยงำนสถำนะแผนบร ิหำรควำมเสี่ยงกำรทุจร ิต ณ ว ันท ี่.............................. 
หน่วยงานท ่ีประเม ิน           .............................................................................................................................. 

ช ื่อแผนบร ิหำรควำมเสี่ยง  

โอกำส/ควำมเสี่ยง  

สถำนะของกำรดำเน ินกำร 
จ ัดกำรควำมเสี่ยง 

 ยังไม ่ได ้ดาเนินการ 
 เฝ ้าระวัง และต ิดตามต่อเน่ือง 
 เร ิ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ย ังไม่ครบถ้วน 
 ต้องการปร ับปรุงแผนบริหารความเสยงใหม่ให้เหมาะสม 
 เหต ุผลอ่ืน (โปรดระบุ) 

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

................................................................................................................... 
ผลกำรดำเน ินงำน 

 

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

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

10.2 (สถำนะสีเหลือง Yellow) เกิดข้ึนแล ้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกจิกรรมเพ่ิมเติม 

ควำมเสี่ยงกำรทุจร ิต  
(สถำนะส ีเหล ือง) 

มำตรกำรป้องกันกำรทุจร ิต เพ ิ่มเต ิม 

  

 10.3 (สถำนะส ีเขียว Green) ยังไม ่เก ิด ให้เฝ ้าระวังต่อเน่ือง 

ควำมเสี่ยงกำรทุจร ิต  
(สถำนะส ีเข ียว) 

ควำมเหน็เพ ิ่มเต ิม 

  

 

  ขั้นตอนที่ 8 กำรจดัท ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป ็นการจ ัดทำรายงานสร ุปให ้เห ็น
ในภาพรวม ว่าม ีผลจาก การบร ิหารความเส่ียงการท ุจร ิตตามสถานะความเสี ่ยงการท ุจริตอย ู่ในระด ับใด เพ่ือ
เป ็นเครื ่องม ือในการกำก ับ ต ิดตาม ประเม ินผล 

ตำรำงที่ 11 ตารางรายงานการบริหารความเส ี่ยง 
 

ที่ 
สรุปสถำนะควำมเสี่ยงกำรท ุจริต (เขยีว เหล ือง แดง) 

เขียว เหลือง แดง 
 (ความเส่ียงระดับต่ า) (ความเส่ียงระดับปานกลาง) (ความเส่ียงระดับส ูงมาก 

เพ ื่อเป็นเครื่องม ือในการ 
ก าก ับ ติดตาม ประเมินผล) 

 

  ขั้นตอนที่ 9 กำรรำยงำนผลกำรดำเน ินงำนตำมแผนบร ิหำรควำมเสี่ยง เป็นการจัดท าแบบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส ี่ยงการทุจริต หรือสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต 
เสนอต่อผู้บริหารของหน ่วยงาน 

ตำรำงที่ 12 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส ี่ยง 
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ตารางท่ี 13 ตารางการเสนอขอปรั บปรุงแผนบรหิารความเสั ่ยงการทุจริตัระหว่างปีั(ทดแทนแผนเดัิม) 

หน่วยงานที่เสนอขอ          ....................................................................................................................... 
วันที่เสนอขอ                  ……………………………………………………………...........................................…….. 

ช ื่อแผนบรหิารความเสี่ยงเด ิม  

ช ื่อแผนบรหิารความเสี่ยงใหม่  

ผ ู้ร ับผ ิดชอบหลัก  

ผ ู้ร ับผ ิดชอบรองท ี่เก่ียวข ้อง  

เหต ุผลในการเปลี่ยนแปลง ๑.ั........................................................................... 
๒.ั........................................................................... 
๓.ั........................................................................... 

ประเด  นความเสี่ยงหลัก เด ิม ใหม ่

   



 

ส่วนที่ ๓  
ผลประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ จังหวัดพะเยำ  

ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ในการจัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต  ความเส่ียงการทุจริตท่ีอยู่ในโชนสีแดง 
(Red Zone) จะถูกเลือกมาท าแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต ส่วนล าดับความเส่ียงท่ีอยู่ในโซนสีส้ม สี
เหลือง จะถูกเลือกในล าดับต่อมา มาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงาน
ควรท าการคัดเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเส่ียงการทุจริตท่ีได้จากการ
ประเมินมาประกอบด้วย                    

ในการจัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริต ได้น ามาตรการควบคุมความเส่ียงการ
ทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการท่ีท าการประเมินของหน่วยงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place
) มาท าการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูค าอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณา
จัดท ามาตรการควบคุมความเส่ียงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)  
 

ระดับ ค ำอธิบำย 

กำรประเมินประสิทธิภำพมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่หน่วยงำนมีในปัจจุบัน 

ดี 
การควบคุมมีความเข้มแข็งและด าเนินไปได้อย่างเหมำะสมซึ่งช่วยให้เกิดควำมม่ันใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผล
ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

พอใช ้
การควบคุมยังขำดประสทิธิภำพถึงแม้ว่าจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญ แต่ก็ควรมี
กำรปรับปรุงเพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

อ่อน 
การควบคุมไม่ได้มำตรฐำนที่ยอมรับได้เน่ืองจากมีควำมหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ท าให้
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทจุริตได้ 

 
จังหวัดพะเยาได้สรุปผลการประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดเหตุการณ์ความเส่ียงและระดับของความเส่ียงการทุจริต รวมท้ัง
มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเส่ียง ดังต่อไปนี้ 
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3.1 เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงและระดับของควำมเสีย่งกำรทุจริตของจังหวัดพะเยำ 

1) รูปแบบพฤติกำรณ์ควำมเสีย่งกำรทุจริตแยกตำมประเดน็กำรทุจริตของจังหวัดพะเยำ 

ตารางท่ี 14 รูปแบบพฤติการณ ์ความเส ี่ยงการทุจรติแยกตามประเด ็นการทุจร ิตของจังหวัดพะเยา 

ล ำดับ ชื่อกระบวนงำน/งำน 

ควำมเสี่ยงกำรท ุจร ิต 

รูปแบบ พฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรท ุจร ิต 
ค ่ำประเม ินกำรควบค ุมควำม  

เสี่ยงกำรท ุจร ิต 

ด ้ำนกำรพิจำรณำอนุมัติ 
อนุญำต (ตำม พ.ร.บ. 
อำนวยควำมสะดวกใน 
กำรพ ิจำรณำอน ุญำต 
ของทำงรำชกำร พ.ศ. 

2558) 

ด ้ำนควำมโปร่งใส 
ของกำรใช้อำนำจ 

และตำแหน่ง 
หน้ำที ่

ด ้ำนกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณและ 

กำรบร ิหำร 
จัดกำรทร ัพยำกร 

ภำครัฐ 

1 การจัดการเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ 

 √  (1) การด าเน ินงานอาจเก ิดความล ่าช ้า ในขั้นตอนที่ผ ู้บร ิหาร สัง่การไปยงั 
ผู้รับผิดชอบเพื่อสั่งการไปย ังหน ่วยงานท ี่เก ี่ยวข ้อง 

ความเสีย่งอย ู่ระดับต่ า 

(2) การส่งเร ื่องให ้ผู้บ ังคับบ ัญชาสั่งการหน ่วยงานท ี่เก ี่ยวข ้องพิจารณาดำเน ินการ 
ต้องใช้ดุลยพินจิในการสร ุป วิเคราะห ์ก ่อนนำเสนอ 

(3) การติดตามผลการด าเน ินงานของหน ่วยงานตามข ้อสั่งการหากไม่ด าเนินการ 
ตามระยะเวลาท ี่กำหนดก ่อให ้เก ิดความเสีย่ง 

(4) จัดทำสรุปผลการด าเน ินการของหน ่วยงานท ี่เก ี่ยวข ้องตามข ้อสั่งการ 

2 การตรวจสอบภายใน  √  (1) ขั้นตอนการด าเน ินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 
- เจ ้าหน้าที่อาจจะเล ือก จะประเม ินความเสีย่งในบางงาน/ 

โครงการหร ือละเว้นไม่ตรวจสอบในบางงาน/โครงการ 
- อาจเกิดจากเจ ้าหน้าที่บรรจ ุใหม ่ยังไม ่ทราบว ิธ ีการและ ขั้นตอนใน

การปฏิบ ัติงานตรวจสอบ 

ความเสีย่งอย ู่ระดับปานกลาง 

(2) ขั้นตอนรายงานผลการตรวจสอบ 
เจ ้าหน้าที่อาจจะไม ่รายงานผลการตรวจสอบในประเด ็น 

ท ี่ตรวจพบ หรือรายงานประเด็นข้อตรวจพบไม่ครบถ้วน 

ความเสีย่งอย ู่ระดับปานกลาง 

3 การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)  

 √  (1) เจ ้าหน้าที่ผ ู้รบผ ิดชอบอาจจะว ิเคราะห์และรวบรวมข ้อม ูล 
เพื่อจ ัดทาแผนการด าเน ินงาน PMQA ประจำป ีได้ไม่ครอบคลุม 

ความเสีย่งอย ู่ระดับต่ า 

(2) เจ ้าหน้าที่อาจจะกำกับและต ิดตามผลการดำเนินงาน PMQA 
ตามแผนได้ไม่ครบถว้น 
 

ความเสีย่งอย ู่ระดับต่ า 
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ล ำดับ ชื่อกระบวนงำน/งำน 

ควำมเสี่ยงกำรท ุจร ิต 

รูปแบบ พฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรท ุจร ิต 
ค ่ำประเม ินกำรควบค ุมควำม  

เสี่ยงกำรท ุจร ิต 

ด ้ำนกำรพิจำรณำอนุมัติ 
อนุญำต (ตำม พ.ร.บ. 
อำนวยควำมสะดวกใน 
กำรพ ิจำรณำอน ุญำต 
ของทำงรำชกำร พ.ศ. 

2558) 

ด ้ำนควำมโปร่งใส 
ของกำรใช้อำนำจ 

และตำแหน่ง 
หน้ำที ่

ด ้ำนกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณและ 

กำรบร ิหำร 
จัดกำรทร ัพยำกร 

ภำครัฐ 

4 การรับและด าเนินการต ่อเรื่อง
ร้องเรียนตามอ านาจหน้าที่ 

 √  (1) เจ้าหน้าท ี่ใช้ดุลพ ิน ิจในการร ับหร ือไมร่ ับเร ื่องร ้องเร ียนอย ่างไม่เป ็นธรรม ความเสีย่งอย ู่ระดับปานกลาง 
(2 ) เจ้าหน้าที่ไม ่ด าเนินการต่อข้อร้องเรียนที่ได ้รับหรือด าเนินการล่าช้า เพื่อ
แสวงหาประโยชน ์หร ือช่วยเหลือพวกพ้อง 

ความเสีย่งอย ู่ระดับปานกลาง 

5 สรรหาพนักงานราชการ
ประจ าส่วนราชการ 

 √  การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งเพื่อคัดเลือกผู้สมัครมาขึ้นบัญชี เป็นผู้
สอบแข ่งข ันได ้ของส านักงาน หากกรรมการฯ ก าหนดหลักเกณฑ์การ 
สัมภาษณ์ ไม่ เ ป็น ธ ร ร ม หรื อ มี ก าร เ ล ือ ก ปฏ ิบัต ิกั บผ ู้รั บ การประเม ินแต ่ละ
รายแตกต ่างกันจะม ีความเสีย่งที่เข ้าข ่ายการทุจริตในหน้าที่ราชการ 

ความเสีย่งอย ู่ระดับต่ า 

6 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการ  

 √  (1) ไม ่ม ีกรอบแนวทางในการด าเนินการจ ัดทำแผนยทุธศาสตรท์ี่ช ัดเจน 
ทำให ้หน ่วยงานไมท่ราบถึงข ั้นตอนวิธ ีการ และระยะเวลาในการด าเน ินการ 

ความเสีย่งอย ู่ระดับต่ า 

(2) โครงการที่น ามาบรรจ ุในแผนยทุธศาสตรไ์ม ่สอดคล ้องกับเป้าหมา ย 
ย ุทธศาสตร์ท ี่กำหนด 

ความเสีย่งอย ู่ระดับสูง 

(3) เจ ้าหน้าที่อาจจะกำกับและต ิดตามแผนยุทธศาสตรไ์ด ้ไม ่ครบ 
ท ุกรายการในแผนฯ 

ความเสีย่งอย ู่ระดับปานกลาง 

7 การออกใบอนุมัติ อนุญาต
ของทางราชการ  

√   (1) เจ้าหน้าที่จงใจด าเนินในกรณีต่างๆ ด าเนินการล่าช้าเพื่อถ่วงเวลาหรือใช้  
กลลวงเพื่อเรียกรับผลประโยชน ์

ความเสีย่งอย ู่ระดับสูง 

(2) เอ้ือประโยชน์ในการด าเนินการต่อพรรคพวก มีระบบเส้นสาย ระบบ
อุปถัมภ์ 

ความเสีย่งอย ู่ระดับสูง 

(3) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ แต่ใชดุ้ลยพินิจในการ
ด าเนินการ 

ความเสีย่งอย ู่ระดับปานกลาง 

(4) ผู้ขออนุญาตบางรายจงใจหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน 
หรือตามระเบียบในการยื่นค าขอและหลักฐานประกอบ 

ความเสีย่งอย ู่ระดับปานกลาง 

(5) ผู้ขออนุญาตจงใจปกปิดหรือแจ้งข้อมูลบุคคลเป็นเท็จ ความเสีย่งอย ู่ระดับปานกลาง 
8 การเบิกค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่/ค่าปฏิบ ัติงาน 
นอกเวลาราชการ (OT) 

  √ (1) การเบิกค่าใช่จ่ายเกินความเป็นจริง ความเสีย่งอย ู่ระดับสูง 
(2) การส่งเอกสารเท็จโดยอาจมีการปลอมแปลงเอกสาร ไม่ไดเ้ดินทางหรอืเข้า
พักตามเอกสารทีแ่สดงในรายงานการเดินทางไปราชการที่น าส่ง 

ความเสีย่งอย ู่ระดับสูง 
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ล ำดับ ชื่อกระบวนงำน/งำน 

ควำมเสี่ยงกำรท ุจร ิต 

รูปแบบ พฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรท ุจร ิต 
ค ่ำประเม ินกำรควบค ุมควำม  

เสี่ยงกำรท ุจร ิต 

ด ้ำนกำรพิจำรณำอนุมัติ 
อนุญำต (ตำม พ.ร.บ. 
อำนวยควำมสะดวกใน 
กำรพ ิจำรณำอน ุญำต 
ของทำงรำชกำร พ.ศ. 

2558) 

ด ้ำนควำมโปร่งใส 
ของกำรใช้อำนำจ 

และตำแหน่ง 
หน้ำที ่

ด ้ำนกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณและ 

กำรบร ิหำร 
จัดกำรทร ัพยำกร 

ภำครัฐ 

9 การเบิกค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ    √ (1) คณะกรรมการไมต่รวจสอบข้อเท็จจริงเอ้ือประโยชน์กับพรรคพวก ให้มีการ
เบิกค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ สูงกว่าอัตราการเช่าจริง 

ความเสีย่งอย ู่ระดับสูงมาก 

(2) สร้างเอกสารเท็จ ท าสญัญาเช่าบ้าน โดยไม่ได้พักอาศัยจริง ความเสีย่งอย ู่ระดับสูงมาก 

(3)เบิกค่าเช่าบ้านโดยอาศยัร่วมกับผู้ที่ได้รบัสวัสดิการบ้านพักของทางราชการ ความเสีย่งอย ู่ระดับสูงมาก 

10 การเบิกเงินทดรองจ่ายและ
การช าระบัญชี ค่าใช้ จ่าย 

  √ (1) มีการขอเบิกเงินทดรองจ่ายโดยบคุคลที่มยีอดคงค้างเงินทดรองจ่ายงวด
ก่อนหรือมีการขอเบิกเงินเกินวงเงินที่ก าหนด 

ความเสี่ยงอยู่ระดับสูง 

(2) มีการขอเบิกเงินทดรองจ่ายส าหรบัรายการที่ไม่เหมาะสม 
หรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงานที่ไดร้ับมอบหมาย 

ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(3) ไม่มีการน าส่งเงินที่เหลือคนืเมื่อปฏิบตัิงานเสร็จสิ้นแล้ว ความเสี่ยงอยู่ระดับสูง 

(4) มีการใช้ดุลพนิจในการเบิกจ่ายวิทยากรบุคลากร ภายนอก ที่สูงโดยมี
ผลประโยชน์แอบแฝง 

ความเสี่ยงอยู่ระดับสูง 

11 การจ ัดซื้อจ ัด 
จ้างด้วยวิธ ีเฉพาะเจาะจง 

  √ ( 1 ) การใช้อ านาจเพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนด
คุณลักษณะและราคากลาง คณะกรรมการ ซื้อหรือจ ้างด ้วยว ิธ ีเฉพาะเจาะจง
และคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ท ี่อาจเอ ื้อตอ่ผลประโยชน ์ท ับซ ้อน 

ความเสีย่งอย ู่ระดับสูง 

( 2 ) การใช้ดุลยพินิจ / อ านาจ ในการเลือกร้านค้า/ผู้ผู้ประกอบาร/ผู้รับจ้าง  
ด้วยวิธ ีเฉพาะเจาะจง อาจส่งผลต่อราคาท ี่สูง หร ือ คุณภาพของพัสดุ/หร ือบร ิการท ี่
ไม่ได้มาตรฐาน 

ความเสี่ยงอยู่ระดับสูงมาก 
 

(3) การใช ้ด ุลพ ินิจของหน่วยงานเจ ้าของโครงการในการเล ือก 
ร ้านค้าหร ือผูป้ระกอบการเพียงรายเดียวในหลายๆ โครงการ 

ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 
 

(4) การใช ้ด ุลพ ิน ิจ/อำนาจในการเสนอเร ื่องจัดซือ้จัดจางสินค้า/ 
บริการให้ม ีวงเง ินไม ่เกิน 500,00 บาท เพ ื่อให้สามารถใช ้ว ิธี 
เฉพาะเจาะจงได้ อาจนำมาซึง่ผลประโยชน ์ท ับซ ้อน 

ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 
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ล ำดับ ชื่อกระบวนงำน/งำน 

ควำมเสี่ยงกำรท ุจร ิต 

รูปแบบ พฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรท ุจร ิต 
ค ่ำประเม ินกำรควบค ุมควำม  

เสี่ยงกำรท ุจร ิต 

ด ้ำนกำรพิจำรณำอนุมัติ 
อนุญำต (ตำม พ.ร.บ. 
อำนวยควำมสะดวกใน 
กำรพ ิจำรณำอน ุญำต 
ของทำงรำชกำร พ.ศ. 

2558) 

ด ้ำนควำมโปร่งใส 
ของกำรใช้อำนำจ 

และตำแหน่ง 
หน้ำที ่

ด ้ำนกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณและ 

กำรบร ิหำร 
จัดกำรทร ัพยำกร 

ภำครัฐ 

12 งานจ้างที่ปรึกษา   √ (1) ในการก าหนด TOR การจ้างที่ปรึกษามีการก าหนดขอบเขตงานหรือเนื้องาน
ที่เกินความจ าเป็นเพื่อให้มีการประมาณราคาในส่วนน้ีโดยมีผลประโยชนท์ับซ้อน 

ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(2) การก าหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเพื่อเอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัทที่
ปรึกษา 

ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(3) บริษัทที่ปรึกษามีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/การเลี้ยง 
รับรอง/ของก านัลต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเอ้ือประโยชน์ให้ได้รับ 
การจ้างเป็นที่ปรึกษาในโครงการต่างๆ 

ความเสี่ยงอยู่ระดับสูง 
 

13 การใช้รถยนต์ของส่วน
ราชการ 

 √  (1) การน ารถยนต์ของส่วนราชการไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ทีข่ออนุมัติ ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(2) การใช้รถยนต์ของส่วนราชการเกินเวลาหรือนอกเส้นทางที่ก าหนดไว้ ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

14 การบริหารจัดการโครงการ  √  (1) การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอไม่
ละเอียดถี่ถ้วน ส่งผลให้ได้ผู้รบจ้างอาจที่ไม่เชี่ยวชาญ หรือไม่มีประสบการณ์ 
ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ท าให้การ 
ใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส 

ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไม่มีระบบติดตามรายงานความก้าวหน้า
โครงการฯ เพื่อให้ได้ผลงานตามแผนฯ ที่ก าหนด และขาดความรอบคอบ 
ในการพิจารณาตรวจรับโครงการฯ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ 

ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(3) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ แต่ใช้ดุลยพินิจในการเลือก
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ 

ความเสี่ยงอยู่ระดับสูง 
 

(4) ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้วัสดุ แต่ไม่ได้น าวัสดุ ที่ขออนุมัติมาใช้  ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(5) ผู้รับจ้างปล่อยปละละเลยให้ผู้รับจ้างเหมาช่วง  ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 
(6) การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือ
ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 

ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 
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ล ำดับ ชื่อกระบวนงำน/งำน 

ควำมเสี่ยงกำรท ุจร ิต 

รูปแบบ พฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรท ุจร ิต 
ค ่ำประเม ินกำรควบค ุมควำม  

เสี่ยงกำรท ุจร ิต 

ด ้ำนกำรพิจำรณำอนุมัติ 
อนุญำต (ตำม พ.ร.บ. 
อำนวยควำมสะดวกใน 
กำรพ ิจำรณำอน ุญำต 
ของทำงรำชกำร พ.ศ. 

2558) 

ด ้ำนควำมโปร่งใส 
ของกำรใช้อำนำจ 

และตำแหน่ง 
หน้ำที ่

ด ้ำนกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณและ 

กำรบร ิหำร 
จัดกำรทร ัพยำกร 

ภำครัฐ 

(7) มีการให้สนบน / ของขวัญ / สินน้ าใจ / 
การเลี้ยงรับรอง ซึ่งน าไปสู่การเอ้ือประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา 

ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(8) คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการต่างๆ ของหน่วยงานมีการประชุมที่
เกินความจ าเป็น เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม 

ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(9) การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือที่เกินความจ าเป็นท า
ให้การใช้จ่าย งบประมาณไม่คุ้มค่า ไม่โปร่งใส 

ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(10) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอน TOR ความเสี่ยงอยู่ระดับสูง 

15 กระบวนงานการ จัดซื้อจัด
จ้าง 

  √ (1) การก าหนดขอบเขตงานและราคากลางให้ใกล้เคียงยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่ง ไม่
รวมถึงสิ่งของที่ต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ เอ้ือประโยชน์ต่อที่ผู้รับจ้างราย 
ใดรายหนึ่ง ซึ่งเป็นการล็อกสเปควัสดุที่ท าให้ไม่เกิดการแข่งขัน  

ความเสี่ยงอยู่ระดับสูง 

(2) เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการก าหนดระยะเวลาในการรับเอกสารเอ้ือ
ประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง 

ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(3) เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการรับเอกสารที่ไม่ครบหรือรับเอกสารเพิ่มเติม ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(4) ในการก าหนด TOR การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การออกแบบ
โครงสร้าง มีการก าหนดขอบเขตงาน หรือ เนื้องาน ที่เกินความจ าเป็นเพื่อให้มี
การประมาณ การราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(5) มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมา เป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อ
ก าหนด คุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการก าหนดขึ้น อย่างแท้จริงแต่เป็นการน า
ร่าง TOR ดังกล่าวมา ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนด การแต่งตั้ง 
คณะกรรมการก าหนด TOR เป็นเพียง การด าเนินการตามรูปแบบของทาง
ราชการ เพื่อเอ้ือประโยชน์ให้กับเอกชน  

ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 

(6) การสืบราคาที่ก าหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจาก
ผู้ประกอบการจริง 

ความเสี่ยงอยู่ระดับปานกลาง 
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ล ำดับ ชื่อกระบวนงำน/งำน 

ควำมเสี่ยงกำรท ุจร ิต 

รูปแบบ พฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรท ุจร ิต 
ค ่ำประเม ินกำรควบค ุมควำม  

เสี่ยงกำรท ุจร ิต 

ด ้ำนกำรพิจำรณำอนุมัติ 
อนุญำต (ตำม พ.ร.บ. 
อำนวยควำมสะดวกใน 
กำรพ ิจำรณำอน ุญำต 
ของทำงรำชกำร พ.ศ. 

2558) 

ด ้ำนควำมโปร่งใส 
ของกำรใช้อำนำจ 

และตำแหน่ง 
หน้ำที ่

ด ้ำนกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณและ 

กำรบร ิหำร 
จัดกำรทร ัพยำกร 

ภำครัฐ 

16 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
และพิจารณาการเลื่อน
เงินเดือน / การประเมิน
บุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 √  (1) การประเมินผลการปฏิบ ัติงานเก ินจร ิงหร ือพิจารณาต าแหนง่ ที่ส าคัญ เพื่อร่วม
หาผลประโยชน์ภายใต้งานที่มอบหมาย 

ความเสีย่งอย ู่ระดับต่ า 

(2) การไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยจงใจหรือละเลยไม่
ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือตามระเบียบที่ทางราชการออกไว้เพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อ
พรรคพวก หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน 

ความเสีย่งอย ู่ระดับต่ า 
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 2) รูปแบบกำรทุจริตของพฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรทุจริตของจังหวัดพะเยำ โดยวิเคราะห์ตาม
ประเด็นการทุจริต เรียงล าดับตามสถานะความเส่ียงกรทุจริต สรุปได้ ดังนี้ 
  2.1) ควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เก่ียวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต 

ตำรำงท่ี 15  แสดงกระบวนงาน/งาน ของความเส ี่ยงการทุจริตด ้านการพิจารณาอน ุม ัติอนุญาต 

ควำมเสี่ยงกำรทุจร ิตด ้ำนกำรพ ิจำรณำอน ุมัติ อน ุญำต 
(ตำม พ.ร.บ. อำนวยควำมสะดวกในกำรพ ิจำรณำอน ุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558) 

ล ำด ับ กระบวนงำน/งำน 
ค่ำประเมนิกำรควบคุมควำม 

เสี่ยงกำรทุจร ิต 

1. กระบวนงานการออกใบอนุมัติ อนญุาตของทางราชการ ความเส่ียงอยูร่ะด ับปานกลาง 

 

  2.2) ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่ 

ตำรำงที่ 16 แสดงกระบวนงาน/งาน ของความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจ
 และต าแหน่งหน้าท่ี 

ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและ ต ำแหน่งหน้ำที่ 

ล ำด ับ กระบวนงำน/งำน 
ค่ำประเมนิกำรควบคุมควำม 

เสี่ยงกำรทุจร ิต 
1 การบริหารจัดการโครงการ ความเส่ียงอยูร่ะด ับสูง 
2 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  ความเส่ียงอยูร่ะด ับสูง 
3 การใช้รถยนต์ของส่วนราชการ ความเส่ียงอยูร่ะด ับปานกลาง 
4 การตรวจสอบภายใน ความเส่ียงอยูร่ะด ับปานกลาง 
5 การสรรหาพนักงานราชการประจ าส่วนราชการ ความเส่ียงอยูร่ะด ับต่ า 
6 การรับและด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนตามอ านาจหน้าท่ี ความเส่ียงอยูร่ะด ับต่ า 
7 การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ความเส่ียงอยูร่ะด ับต่ า 
8 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ความเส่ียงอยูร่ะด ับต่ า 
9 การบริหารผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเล่ือนเงินเดือน / การ

ประเมินบุคคลเพื่อเล่ือนขึ้นแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
ความเส่ียงอยูร่ะด ับต่ า 
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  2.3) ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใชจ่ำยงบประมำณและกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ 

ตำรำงที่ 17 แสดงกระบวนงาน/งาน ของความเส่ียงการทุจริตในความโปรง่ใสของการใชจ่าย
 งบประมาณและการบริหาร 

ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใชจ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ 

ล ำด ับ กระบวนงำน/งำน 
ค่ำประเมนิกำรควบคุมควำม 

เสี่ยงกำรทุจร ิต 
1 การเบิกค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ ความเส่ียงอยู่ระด ับสูงมาก 
2 การเบิกเงินทดรองจ่ายและการช าระบัญชีค่าใช้จ่าย ความเส่ียงอยู่ระด ับสูงมาก 
3 การจัดซื้อจัด จ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ความเส่ียงอยู่ระด ับสูง 
4 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี/ค่า

ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ (OT) 
ความเส่ียงอยู่ระด ับปานกลาง 

5 งานจ้างท่ีปรึกษา ความเส่ียงอยู่ระด ับปานกลาง 
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ความเส่ียงอยู่ระด ับปานกลาง 
 

 3) สรุปจ ำนวนรูปแบบพฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรทุจริตของจังหวัดพะเยำตำมรูปแบบกำรทุจริต ทั้ง 3 
ด้ำน จ านวน 16 กระบวนงาน สรุปได้ดังนี ้

ตำรำงที่ 18 แสดงจ านวนรูปแบบพฤติการณความเส่ียงการทุจริตในแต่ละด้าน 

ร ูปแบบพฤติกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรทจุร ิต 

ด ้ำนกำรพ ิจำรณำอน ุมัติ อน ุญำต 
 

ด ้ำนควำมโปร ่งใสของกำร 
ใช ้อำนำจและตำแหน ่ง หน ้ำที่ 

ด ้ำนกำรใช ้จ ่ำยงบประมำณ 
และกำรบร ิหำรจ ัดกำร ทรัพยำกร

ภำคร ัฐ 
1 กระบวนงาน 9 กระบวนงาน 6 กระบวนงาน 

 

6%

56%

38%

รูปแบบพฤตกิารณค์วามเส่ียงการทจุรติ

ดา้นการพิจารณาอนมุัติ อนญุาต ดา้นความโปรง่ใสของการ
ใชอ้ านาจและต าแหนง่ หนา้ท่ี

ดา้นการใชจ้า่ยงบประมาณ
และการบริหารจดัการ ทรพัยากรภาครฐั
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3.2 มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 ตำรำงที่ 19 แผนประเมินความเส่ียงการทุจริต และประพฤติมิชอบจังหวัดพะเยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ล ำด ับ กระบวนงำน/งำน มำตรกำร/แนวทำง/กิจกรรม ผ ู้ร ับผ ิดชอบ 

ด ้ำนกำรพ ิจำรณำอน ุมัติอน ุญำต (ตำม พ.ร.บ. อำนวยควำมสะดวกในกำรพ ิจำรณำอน ุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558) 
1. กระบวนงานการออกใบอนุมัติ 

อนุญาตของทางราชการ  
(1) ทบทวนและจัดท าคู่มือหรือกระบวนการในการขออนุมัติ อนุญาต เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเรว็
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพัฒนาหรือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตาม พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกฯ  
(2) ประช ุมภายในหน ่วยงานเพื่อให ้ผู ้บ ังคับบ ัญชาระด ับสำน ัก/กอง หร ือเท ียบเท ่าต ิดตามผลการดำเน ินงาน 
ป ัญหา/อ ุปสรรค การดำเน ินงานและให ้ความรู ้หร ือถ ่ายทอดข ้อม ูลในการป ้องกันการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบ 
พร ้อมทั้งแจ ้งข ้อม ูลข ่าวสารท ี่เป ็นประโยชน ์ต ่อบุคลากร และหน่วยงานในเรื่องต่างๆ 
(3) จัดทำมาตรการป้องก ันการร ับสินบน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
(4) นำระบบ E-Service มาใช้กับการพ ิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
(5) ประชาสัมพันธ ์เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางปฏ ิบัติให้ผู้ขออนุมัติ/อนุญาต ให้ผู้รับบริการรับทราบอย ่างต่อเน่ือง
และทั่วถึง 
(6) จัดท าและเผยแพร่ข้อมูลแผนผังกระบวนการในการขออนุมติ อนุญาต (Flowchart) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการและให้ผู้รับบริการทราบ 
(7) นำระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศมาช ่วยในการตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
(8) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวก ับหลักเกณฑ ์และแนวทางปฏ ิบติัให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏ ิบัติตามอย ่างเครง่ครัด 
(9) ผู้บังค ับบ ัญชาตรวจสอบ และสอบทานผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ 
(10) ก าหนดระยะเวลาในการใหบ้ริการพร้อมแจ้งให้ผู้รับบริการทราบถ ึงระยะเวลาแล้วเสร็จของการใหบ้ริการ 
(11) ก าหนดมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่จงใจฝา่ฝืนไม่ปฏบิัติตามระเบียบ โดยใช้เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกัน  
(12) มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการใหบ้ริการเพือ่ให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ าเสมอ  
(13) ก าหนดให้มีมาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติทีเ่กยวข้องให้ชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏบิัติราชการ ผู้บังคบบัญชา ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา 

ทุกส่วนราชการ 
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ล ำด ับ กระบวนงำน/งำน มำตรกำร/แนวทำง/กิจกรรม ผ ู้ร ับผ ิดชอบ 

ด้ำนควำมโปร่งใสของกำร ใช้อ ำนำจและต ำแหน่ง หน้ำที่ 
2 2.1 การบริหารจัดการโครงการ (1) จัดประชุมชี้แจงและท าความเขา้ใจกับส่วนราชการประจ าจังหวัดและใหค้ าปรึกษาแนะน ากับส่วนราชการประจ า

จังหวัดในการบริหารจัดการโครงการ  
(2) วางระบบการจัดการองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการค านวณราคากลาง และหลักเกณฑ์การค านวณ รวมถึง
การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลางและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ  
(3) แต่งต้ังคณะท างาน/คณะกรรมการ ที่มีความรู้ความสามารถ มีคาวมช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน
ในการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง หรือหลักเกณฑ์  
(4) เสนอเรื่องให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มีผู้ก ากับ ติดตามการด าเนินโครงการฯ 
(5) มีแผนผังกระบวนการ (Flowchart) ในการท างานที่ชัดเจนและเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือเวียนที่
เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน  
(6) มีระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ รวมถึงผู้รับจา้ง 
(7) ก าหนดแนวทางการด าเนินการของเจ้าหน้าที่และที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้ชัดเจน 
(8) พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการย่ืนข้อเสนออย่างละเอียดถี่ถ้วน ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ 
(9) จัดท าสัญญาจ้างให้ชัดเจนและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ก าหนดไว้ตาม TOR พร้อมทั้งชี้แจงทุก
ประเด็นข้อสงสัยแก่ผู้รับจ้างโครงการฯ 
(10) ตรวจสอบมิให้การแต่งต้ังผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นคณะกรรมการตรวจรับ 
(11) ก าหนดแผนการตรวจสอบและปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชดัเจน โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ควรมีการ
ประชุมก ากับติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ อย่างต่อเน่ือง เพื่อติดตามการท างานของที่ผู้รับจา้ง ก าหนดรูปแบบ
ของรายงานผลการด าเนินงานให้ชัดเจน 
(12) จัดท า Check list เอกสารทุกขั้นตอน เพื่อไม่ใช้ข้ามหรอืหลุดขั้นตอนที่ส าคัญและเป็นผลเสียกับองค์การ 
(13) ก าหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงาน 2 ชั้น (Double Check) ขั้นแรกโดยคณะกรรมการตรวจรับงานปกติของ
หน่วยงานและในชั้นที่สองให้มีการตรวจรบัโดยคณะกรรมการตรวจรับงานกลาง 
(14) จัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและ
ผู้ประกอบการ 

ทุกส่วนราชการ 
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 2.2 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ 

(1) จัดท าปฏิทินและก าหนดขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
(2) จัดประชุมชี้แจงและท าความเขา้ใจ และใหค้ าปรึกษาแนะน ากับกับเจ้าหน้าที่ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
รวมทั้งแจ้งใหผู้้ที่เก่ียวข้องทราบอย่างชัดเจนเก่ียวกับข้อมูลทีต้่องการ ในการพิจารณาเหตุเพ่ือใช้พิจารณาในบรรจุ
โครงการเข้าสูจ่ัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
(3) ก าหนดแบบฟอร์มการตรวจสอบและหลักเกณฑ์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกันในการพิจารณากลั่นกรอง
แผนยุทธศาตร์เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจา้หน้าที่ 
(4) จัดท า Check list เอกสารทุกขั้นตอน เพ่ือไม่ใช้ข้ามหรือหลุดขั้นตอนที่ส าคัญและเป็นผลเสียกับองค์การ 
(5) ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกยวข้องในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่เป็นระยะ  
(6) ผู้บังคับบัญชาก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเน่ือง 
(7) เปิดเผยความคืบหน้าของกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การที่เป็นปัจจุบันต่อสาธารณะ ในช่องทางต่างๆ 
เช่น เว็บไซต์ และน าเสนอ Final report 
(8) จัดสัมมนา/ประชาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียงมีส่วนร่วมในการด าเนินการเพื่อการจัดท าแผน 
(9) มีระบบติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปและรายงานผูบ้ริหารทราบอย่างต่อเน่ือง 

ทุกส่วนราชการ 

 2.3 การใช้รถยนต์ของส่วน
ราชการ 

(1) แก้ไขแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ของส่วนราชการ โดยเพ่ิมมาตรการรับรองและขอค ายืนยันในการขอใช้งาน
รถยนต์ส่วนราชการจากผู้ขอใช ้
(2) แจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆ ให้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
(3) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระเบียบการขอใช้รถยนต์ส่วนราชการ เพ่ือสรา้งความตระหนักในการขอใช้รถยนต์
ส่วนราชการ 
(4) ก าหนดมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ โดยใช้เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกัน  
เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที ่
(5) จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการยืมทรัพย์สินของราชการไปใชป้ฏิบัติงานในหน่วยงานหรือแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 

ทุกส่วนราชการ 

 2.4 การตรวจสอบภายใน (1) มีการก าหนดกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายในที่อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับถือปฏิบัติ ได้แก่ การประพฤติ
ปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
(2) มีการก าหนดจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในทุกคนจะต้อง
ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระด้วยความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม มีความรูค้วามสามารถ และรักษาความลับที่ได้จาการ
ปฏิบัติงาน  

ทุกส่วนราชการ 
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 2.5 การสรรหาพนักงานราชการ
ประจ าส่วนราชการ 

(1) แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท างาน ที่มีความรู้ความสามารถ มีคาวมช านาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน 
หรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการคัดเลือก โดยตรวจสอบคุณสมบัติและไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการด าเนินการ 
(2) ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะต่างๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วมจากทั้งบคุลากรภายในหน่วยงานและ
หน่วยงาน อื่นๆ  
(3) พิจารณาด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือเวียนที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน  
(4) แจ้งเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละหมวดให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
(5) มีกระบวนการตรวจสอบคะแนนประเมินผล กรณีผู้สมัครมีประเด็นข้อสงสัยในคะแนน สามารถขอตรวจสอบได้ 
(5) ปฏิบัติกับผู้เข้ารับการประเมินทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
(6) ก าหนดเกณฑ์การสัมภาษณ์ที่เป็นธรรมกับผู้สมัครทุกคนโดยใช้หลักวิชาการหรือแนวทางที่ ก.พ. ก าหนด 
(7) จัดท าแนวทางการใช้ดุลพินิจในการบรหิารงานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของบคุลากร เพื่อเป็น 
การลดการใช้ดุลยพินิจ เกินขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการฯ 

ทุกส่วนราชการ 

 2.6 การรับและด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน ตามอ านาจหน้าที่ 
 

(1) ก าหนดรายละเอียดข้อมูลของผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน หากผู้ร้องเรียนมีข้อมูลตามที่หน่วยงานก าหนดไว้ชัดเจน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้อง รับเรื่อง ร้องเรียนดังกล่าวไว้เพ่ือด าเนินการต่อไป 
(2) เปิดเผยขอ้มูลแผนผังกระบวนการในการด าเนินงานของหน่วยงานฯ (Flowchart)  
(3) ผู้บังค ับบ ัญชาตรวจสอบ และสอบทานผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ 
(4) ก าหนดระยะเวลาในการให้บริการพร้อมแจ้งให้ผู้รับบริการทราบถ ึงระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการที่ชัดเจน 
(5) ก าหนดมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ โดยใช้เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกัน  
(6) มีการก าหนดจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
จะต้องปฏิบัติงานอย่างมีอิสระด้วยความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม มีความรูค้วามสามารถ และรักษาความลับที่ได้จาก
การปฏิบัติงาน 

ทุกส่วนราชการ 

 2.7 การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (1) จัดท าแผนผังกระบวนการในการด าเนินงานของหน่วยงานฯ (Flowchart)  
(2) ประสานและติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
(3) ผู้บังค ับบ ัญชาตรวจสอบ และสอบทานผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ 
(4) ก าหนดระยะเวลาในการให้บริการพร้อมแจ้งให้ผู้รับบริการทราบถ ึงระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการที่ชัดเจน 
(5) ก าหนดมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ โดยใช้เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกัน 
 

ทุกส่วนราชการ 
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  (6) มีการก าหนดจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
จะต้องปฏิบัติงานอย่างมีอิสระด้วยความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม มีความรูค้วามสามารถ และรักษาความลับที่ได้จา
การปฏิบัติงาน 
(7) ไม่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวในการสรุปวิเคราะห์กรณีที่ผู้ร้องเรียนย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ก่อนน าเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
(8) ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยง  
(9) สรุปผลการด าเนินการของหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(10) ก าหนดมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่จงใจฝา่ฝืนไม่ปฏบิัติตามระเบียบ โดยใช้เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกัน 

 

 2.8 การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 

(1) มีแนวทางการด าเนินการจากส านักงาน ก.พ.ร. ทีช่ัดเจน ตรวจสอบได้และส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานกลาง
ในการตรวจสอบผลการดาเนินงานของจังหวัด 
(2) มีค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ของจังหวัด  
(3) จัดท านโยบายและกรอบการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของจังหวัดเสนอผู้บังคับบญัชา  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินการ 
(4) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกับส่วนราชการ 
(5) ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินการเสนอผู้บริหาร 
(6) ด าเนินการอื่นๆ เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการของจังหวัด 

ทุกส่วนราชการ 

 2.9 การบริหารผลการปฏิบัติงานและ
พิจารณาการเลื่อนเงินเดือน / การ
ประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 

(1) จัดท ามาตรการลดการใช้ดุลยพินิจในการการบริหารผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน / การ
ประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
(2) ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และสอบทานผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน / ผลการประเมินบุคคล
เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรในสังกัดอย่างสม่ าเสมอ 
(3) ก าหนดให้มีมาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏบิัติที่เกยวข้องให้ชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น  
(4) ก าหนดเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดกลางเพื่อใช้อ้างอิงในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน / ผลการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรในสังกัด 
(5) จัดท าปฏิทินและก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการ แผนผังกระบวนการในการขออนุญาตฯ (Flowchart)  
 
 

ทุกส่วนราชการ 
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ล ำด ับ กระบวนงำน/งำน มำตรกำร/แนวทำง/กิจกรรม ผ ู้ร ับผ ิดชอบ 

ด้ำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และกำรบริหำรจัดกำร ทรัพยำกรภำครัฐ 

3 3.1 การเบิกค่าเชา่บา้น/เช่าซื้อ (1) ก าหนดให้มีมาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏบิัติที่เก่ียวข้องให้ชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น  
(2) ก าหนดมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ โดยใช้เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกัน  
(3) ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และสอบทานผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ 
(4) ก าหนดให้คณะกรรมการจัดท ารายงานที่ประกอบด้วยเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งสอบทานข้อมูล 
(5) ก าหนดมาตรการในการตรวจสอบประจ าปี โดยให้มีการสุม่ตรวจพร้อมทั้งจัดท ารายงานการลงพื้นที่เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
(6) ก าหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงาน 2 ชั้น (Double Check) ขั้นแรกโดยคณะกรรมการตรวจรับปกติของ
หน่วยงานและในชั้นที่สองให้มีการตรวจรบัโดยคณะกรรมการตรวจรับกลาง 

ทุกส่วนราชการ 

 3.2 การเบิกเงินทดรองจ่ายและการ
ช าระบัญชคี่าใช้จ่าย 

(1) ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานท าการตรวจสอบยอดคงค้างเงินทดรองรายจ่ายของงวดของผู้ขอเบิกก่อนและให้ผู้
ขอเบิกท าการช าระบัญชีค่าใช้จา่ยที่ค้างอยู่ใหแ้ล้วเสร็จ ก่อนจะด าเนินการขอเบิกเงินทดรองจ่ายงวดต่อไป 
(2) จัดท าาแบบส่งคืนเงินทดรองจ่าย เอกสารส าคญัทางการเงิน พร้อมทั้งรายงานแสดงค่าใช้จา่ยต่างๆ 
(3) มีการตรวจสอบเบื้องต้นและลงนามอนุมัติโดยผู้บังคับบัญชา 
(4) ท าการสอบทานความถูกต้องครบถว้นของเอกสารและมีหน้าที่ทักท้วงหากพบรายการที่ไม่สมบูรณ์ 
(5) ก าหนดให้มีกระบวนการติดตามรายการที่ไม่มีการน าส่งคนืเงินทดรอง อย่างสม่ าเสมอและเป็นระบบ โดยติดตาม
ทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อรับทราบและพิจารณาด าเนินการเร่งรัด 
(6) ก าหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงาน 2 ชั้น (Double Check)  
(7) ก าหนดมาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ โดยใช้เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกัน  
(8) จัดท า Check list เอกสารทุกขั้นตอน เพ่ือไม่ใช้ข้ามหรือหลุดขั้นตอนที่ส าคัญและเป็นผลเสียกับองค์การ 

ทุกส่วนราชการ 
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ล ำด ับ กระบวนงำน/งำน มำตรกำร/แนวทำง/กิจกรรม ผ ู้ร ับผ ิดชอบ 

 3.3 การจัดซื้อจัด จ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

(1) จัดท าแนวทางการต้ังคณะกรรมการฯ ให้เป็นมาตรฐาน 
- ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะต่างๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วมจากทั้งบุคลากรภายในหน่วยงาน

เจ้าของโครงการและหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ประธาน กรรมการที่มีความรู้เฉพาะเก่ียวกบัสินค้า/บริการ กรรมการจาก
หน่วยงานอื่น และเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการร่วม 

- จัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ร่วมกันระหวา่งหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและ
ผู้ประกอบการ เพ่ือมาท าหน้าที่ สังเกตการณ์  

- จัดท าบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ (List) ไว้เป็นส่วนกลางแยกไว้แต่ละประเภทแลว้แต่งต้ังคณะกรรมการเรียง
ตามล าดับ เพ่ือลดการผูกขาดการแต่งต้ังคณะกรรมการรายใดรายหน่ึง 

- คัดเลือกคณะกรรมการด้วยความโปร่งใสโดยค านึงถึงความรูค้วามสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความ
เป็นกลาง/ อิสระของคณะกรรมการและก าหนดแบบฟอร์มรบัรองตนเองของคณะกรรมการ 

- เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชนและผู้เขา้ประมูลเพ่ือให้มีโอกาสโต้แย้ง 
- เผยแพร่ พรบ. ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตใหค้ณะกรรมการลงนามรับทราบ 
- ตรวจสอบมิให้การแต่งต้ังผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาคณะกรรมการพิจารณาผลการ

สอบราคา หรือคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับ 
- แต่งต้ังผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านเข้ารว่มเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย 2 ท่าน 

(2) จัดท ามาตรฐานกลางของส่วนราชการในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นแนวทางการคัดเลือกร้านคา้หรือ
ผู้ประกอบการอย่างมปีระสิทธิภาพ 
(3) จัดท าแบบประเมินคุณภาพสินคา้หรือคุณภาพการให้บริการเพื่อติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างและใช้เป็นข้ออ้างอิง
ในการเลือกร้านค้าหรือ ผู้ประกอบการในคราวต่อไป 
(4) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการก าหนดขอบเขตงาน (TOR) โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
(5) ชี้แจ้งระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสนอชื่อเพียงรายเดียว 
(6) จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน โดยผู้แทนจาก กรมบัญชีกลาง 
(7) จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติ แผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข 
(8) ผู้บังค ับบ ัญชาตรวจสอบ และสอบทานผลการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ 
(9) ก าหนดมาตรการในการตรวจสอบประจ าปี โดยให้มีการสุม่ตรวจ พร้อมทั้งจัดท ารายงานการลงพื้นที่เสนอต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 
(10) ก าหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงาน 2 ชั้น (Double Check) 
 

ทุกส่วนราชการ 
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   (11) หน่วยงานจัดท าประกาศป้องกันการทุจริตก าหนดไม่ให้รับสินบน/ของขวัญ/สินน้ าใจ/การเลี้ยงรับรอง/ของก านัล
ต่างๆ 
(12) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติในการก าหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
(13) จัดท าเอกสาร Checklist ในการตรวจสอบเอกสาร/คุณสมบัติให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล 

ทุกส่วนราชการ 

 3.4 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่/ค่า
ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ (OT) 

(1) ก าหนดแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรายงานการปฏิบัติงานและรับรองการปฏบิัติงานนอกเวลาจริง 
(2) จัดท าแนวทางการปฏิบัติ/คู่มือด้านการ เบิก -จ่าย เงินราชการในการไปราชการ การจัดประชุม/สัมมนา การผลัก
ใช้/คืนเงินราชการพร้อมตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(3) จัดท าเอกสาร Checklist ในการตรวจสอบเอกสาร/คุณสมบัติให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล 
(4) ก าหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงาน 2 ชั้น (Double Check) 

ทุกส่วนราชการ 

 3.5 งานจ้างที่ปรึกษา (1) จัดท าแนวทางการต้ังคณะกรรมการฯ ให้เป็นมาตรฐาน 
- ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะต่างๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วมจากทั้งบุคลากรภายในหน่วยงาน

เจ้าของโครงการและหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ประธาน กรรมการที่มีความรู้เฉพาะเก่ียวกบัสินค้า/บริการ กรรมการจาก
หน่วยงานอื่น และเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการร่วม 

- จัดท าบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ (List) ไว้เป็นส่วนกลางแยกไว้แต่ละประเภทแลว้แต่งต้ังคณะกรรมการเรียง
ตามล าดับ เพ่ือลดการผูกขาดการแต่งต้ังคณะกรรมการรายใดรายหน่ึง 

- คัดเลือกคณะกรรมการด้วยความโปร่งใสโดยค านึงถึงความรูค้วามสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความ
เป็นกลาง/ อิสระของคณะกรรมการและก าหนดแบบฟอร์มรบัรองตนเองของคณะกรรมการ 

- ตรวจสอบมิให้การแต่งต้ังผู้ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาคณะกรรมการพิจารณาผลการ
สอบราคา หรือคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับ 

- แต่งต้ังผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านเข้ารว่มเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย 2 ท่าน 
(2) หน่วยงานจัดท าประกาศป้องกันการทุจริตกาหนดไม่ให้รับสินบน/ของขวัญ/สินน้าใจ/การเลี้ยงรับรอง/ของก านัลต่างๆ 
(2) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการก าหนดขอบเขตงาน (TOR) โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
โครงการจ้างที่ปรึกษา  
(3) ก าหนดหลักเกณฑ์ วธิีการหรือแนวทางปฏิบัติในการก าหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
(3) จัดท าเอกสาร Checklist ในการตรวจสอบเอกสาร/คุณสมบัติให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล 
(4) ก าหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงาน 2 ชั้น (Double Check) 
 
 
 

ทุกส่วนราชการ 



27 
 

 

ล ำด ับ กระบวนงำน/งำน มำตรกำร/แนวทำง/กิจกรรม ผ ู้ร ับผ ิดชอบ 

 3.6 การจัดซื้อจัดจ้าง (1) ก าหนดนโยบายหรือมาตรการเพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
(2) ก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจรับงานและกรรมการตรวจการจ้าง 
(3) ด าเนินการจัดท าข้อก าหนดและขอบเขตงานในรูปแบบของคณะกรรมการ เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล 
(4) สื่อสารให้พนักงานทราบเกี่ยวกับบทลงโทษ ในกรณีมีการรับผลประโยชน์ จากที่ปรึกษา ผู้รับจา้ง หรือ
บริษัทเอกชนที่เป็นคู่สัญญา 
(5) การจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact : IP) ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและ
ผู้ประกอบการ 
(6) การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (TOR) มีสาระส าคญัครบถ้วน 
(7) การก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างครบถว้น 
(8) การจัดประชุมคณะกรรมการก าหนดราคากลาง (เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง)  
(9) คณะกรรมการ / ผู้บังคับบัญชาก ากบัดูแลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
(10) ก าหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงาน 2 ชั้น (Double Check)  
(11) ก าหนดเกณฑ์การประเมินเลือกผู้ให้บริการให้ชัดเจนเพ่ือให้ผู้ส่วนร่วมในการคัดเลือกมีความเข้าใจเกณฑ์การ
ประเมินตรงกัน และเกณฑ์การประเมินควรครอบคลุมหลากหลาย ประเด็นดังน้ี 

- ชื่อเสียง ความมั่นคงของบริษัทผู้ให้บริการ 
- ภาพรวมการได้บริการที่ตรงตามความต้องการขององค์กร 
- การบริหารจัดการพนักงานของบริษัทผู้ให้บริการ 
- ประสบการณ์ของทีมท างานของผู้ให้บริการ 

ทุกส่วนราชการ 

 
 



 

ส่วนที่ 4  
แนวทำงกำรขับเคลื่อนและก ำกับติดตำมกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต  

และประพฤติมิชอบ จังหวัดพะเยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
ในการด าเนินการเพื่อขับเคล่ือนและก ากับติดตามการประเมินความเส่ียงการทุจริต  

และประพฤติมิชอบ จังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดพะเยา ได้จัดท าแผนการประเมิน
ความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้ก าหนด
มาตรการในการบริหารความเส่ียงและแจ้งเวียนแผนดังกล่าวให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาคทราบ และถือปฏิบัติ 
พร้อมท้ังเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ทางส่ือสังคมออนไลน์ และเพื่อให้การก ากับดูแล ติดตามการป้องกัน 
ความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในจังหวัดพะเยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
จังหวัดพะเยาได้ก าหนดแบบติดตามการประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยให้ส่วนราชการประจ าจังหวัดพะเยารายงานการติดตามการประเมินความเส่ียงฯ  
ของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดคือ ครั้งท่ี 1 ภายในเดือนมิถุนายน 2565 และครั้งท่ี 2 ภายใน
เดือนกันยายน 2565 
 
 


