
ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงดานทุจริต 
 
หนวยงาน 

 
(1) 

หัวขอความเส่ียง 
 

(2) 

เหตุการณ 
ความเส่ียง 

(3) 

การ 
ควบคุมท่ีมี 

(4) 

สาเหตุ 
 

(5) 

การประเมินความเส่ียง 
(ความเส่ียงท่ีเหลืออยู) 

(6) 

ระดับ 
ความเส่ียง 

(7) 

แผนการจัดการ 
ความเส่ียง 

(8) 

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
 

(9) 
สํานักงาน
การ
ตางประเทศ 
 
 
 
 

การจัดซื้อจัดจาง
ท่ีไมถูกตอง  
ไมเหมาะสม และ
เขาขายการทุจริต 
 

พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ท่ีมีผล
บังคับเมื่อวันท่ี 23 
สิงหาคม 2560       
มีสาระสําคัญท่ีแตกตาง 
ไปจากพระราชบัญญัติ
เดิม และยังไมมี
แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 
มีความซับซอนยุงยาก 
อาจจะทําใหการจัดซื้อ
จัดจางไมถูกตอง       
ไมเหมาะสม และ   
เขาขายการทุจริต 

กอนเกิดเหตุ 
1. มีกฎ 
ระเบียบ
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจาง 
2. มีชองทาง
การรับเรื่อง
รองเรียนการ
ทุจริตจากการ
จัดซื้อจัดจาง 
3. มีกลไกการ
ตรวจสอบ
ภายใน 
10. มี
มาตรการ
คุมครองผูแจง
เบาะแสการ
ทุจริต 
 

1. การ
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง
ท่ีมีเงื่อนไข
จํานวนมาก 
ขาราชการจึง
ใชเปน      
ขอตอรองใน
การเรียกรับ
ผลประโยชน
จากผูคาหรือ
ผูรับจาง 
2. ขาดการ
หมุนเวียน
งานของ
ขาราชการท่ี
ทําหนาท่ี
จัดซื้อจัดจาง 
 

มีการมอบหมาย
เจาหนาท่ีรับผิดชอบ
ดานการจัดซื้อจัดจาง
เพียงหนึ่งคน ซึ่งตอง
รับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางของหนวยงาน
ท้ังหมดอาจเกิดการ
ผิดพลาดในการทํางาน 
 

3x4=12 
สูง 

1. การเสริม 
สรางความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจาง 
1.1 จัดทํา
ทะเบียนรายช่ือ
เจาหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายใน
การปฏิบัติงาน
ดานการจัดซื้อ
จัดจาง 
1.2 จัดอบรม
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจาง
ใหแกเจาหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
ในการ
ปฏิบัติงานดาน
การจัดซื้อจัดจาง
ตามทะเบียน
รายช่ือ 
 

1.1 รอยละ
ความสําเร็จของ
การจัดทํา
ทะเบียนรายช่ือ
เจาหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
ในการปฏิบัติ 
งานดานการ
จัดซื้อจัดจาง 
1.2 รอยละของ
จํานวน
เจาหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
ในการปฏิบัติ 
งานดานการ
จัดซื้อจัดจาง
ตามทะเบียน
รายช่ือท่ีผาน
การอบรม
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจาง 
(เปาหมาย  
รอยละ 80) 



 
หนวยงาน 

 
(1) 

หัวขอความเส่ียง 
 

(2) 

เหตุการณ 
ความเส่ียง 

(3) 

การ 
ควบคุมท่ีมี 

(4) 

สาเหตุ 
 

(5) 

การประเมินความเส่ียง 
(ความเส่ียงท่ีเหลืออยู) 

(6) 

ระดับ 
ความเส่ียง 

(7) 

แผนการจัดการ 
ความเส่ียง 

(8) 

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
 

(9) 
    3. ขาราชการ

ไมมีความรู
ความเขาใจใน
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง 

 

  1.3 มี
กระบวนการ
ถายทอดความรู
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจาง  
โดยเจาหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
ในการปฏิบัติ 
งานดานการ
จัดซื้อจัดจางท่ี
ผานการอบรม
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจางแลว 
2. จัดทําคูมือ
การปฏิบัติงาน
ดานการจัดซื้อ
จัดจาง และ
เวียนแจงให
เจาหนาท่ีใน
หนวยงานทราบ 
 

1.3 รอยละ 
ของจํานวน
เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน 
ดานการจัดซื้อ
จัดจางไดรับการ
ถายทอดความรู
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจาง 
(เปาหมาย  
รอยละ 90) 
2. รอยละ
ความสําเร็จของ
การจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงาน
ดานการจัดซื้อ
จัดจาง และ
เวียนแจงให
เจาหนาท่ีใน
หนวยงานทราบ  
 



 
หนวยงาน 

 
(1) 

หัวขอความเส่ียง 
 

(2) 

เหตุการณ 
ความเส่ียง 

(3) 

การ 
ควบคุมท่ีมี 

(4) 

สาเหตุ 
 

(5) 

การประเมินความเส่ียง 
(ความเส่ียงท่ีเหลืออยู) 

(6) 

ระดับ 
ความเส่ียง 

(7) 

แผนการจัดการ 
ความเส่ียง 

(8) 

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
 

(9) 
       3. การจัดทํา

ฐานขอมูลราคา
กลางเพื่อใชเปน
แนวทางในการ
กําหนดราคา
กลางท่ีเปน
มาตรฐาน 

(เปาหมาย  
มีคูมือการ
ปฏิบัติงานดาน
การจัดซื้อ     
จัดจาง และ
เวียนแจงให
เจาหนาท่ีใน
หนวยงาน
ทราบ) 
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ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงดานทุจริต 
 

 

หนวยงาน 
 

(1) 

หัวขอ 
ความเส่ียง 

(2) 

เหตุการณ 
ความเส่ียง 

(3) 

การควบคุมท่ีมี 
 

(4) 

สาเหตุ 
 

(5) 

การประเมินความ
เส่ียง 

(ความเส่ียงท่ี
เหลืออยู) 

(6) 

ระดับ 
ความ
เส่ียง 
(7) 

แผนการจัดการ 
ความเส่ียง 

(8) 

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
 

(9) 

สํานักงานการ
ตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 

การเบิก
คาอาหาร
ทําการ
นอกเวลา
อยางไม
ถูกตอง
และไม
เหมาะสม 

เจาหนาท่ีอยูปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการไม
ครบตามเวลาท่ีกําหนด 
ลงช่ือปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ แตไมได
ปฏิบัติงานจริงมีการลง
ช่ือแทนกัน หรือ
เจาหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายใหทําท่ี
ควบคุมการปฏิบัติงาน
นอกเวลาจัดสงรายช่ือ
ผูปฏิบัติงานนอกเวลา 
โดยไมมีการตรวจสอบ
จากวันลาและวัน
ฝกอบรม ซึ่งทําให 

1. ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร วาดวย
การรับเงิน การเบิก
จายเงินพ.ศ.2555 
2. มีคําส่ังมอบหมาย
ผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการอยางชัดเจน 
3. มีการควบคุมโดย
ผูบังคับบัญชา 
 

คาตอบแทนท่ี
ไดรับไม
เพียงพอกับคา
ครองชีพทําให
ขาราชการ
และลูกจาง
ขาดความ
ซื่อสัตยในการ
ปฏิบัติงานทํา
ใหไมอยูจน
ครบเวลาของ
เวลาท่ีกําหนด
และมาลง
ลายมือช่ือ
เพิ่มเติมใน
วันรุงข้ึน 

ขาดการควบคุมท่ี
รัดกุมทําใหอาจมี
ขาราชการและ
ลูกจางมีการขาด
ความรอบคอบใน
การปฏิบัติงาน 

3x4=12 
สูงมาก 

1. มีการสุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการโดยหัวหนา
หนวยงานหรือรอง
หัวหนาหนวยงานและ
รายงานการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
2. หนวยงานจัดทําสรุป
และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหผูบังคับบัญชา
ทราบทุกครั้งท่ีมี 

1. จํานวนครั้งของ
การสุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการโดย
หัวหนาหนวยงาน
หรือรองหัวหนา
หนวยงาน 
(เปาหมาย  
อยางนอยสัปดาห
ละ  
1 ครั้ง) 
2. หนวยงานสรุป
และรายงานผล
การปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการให
ผูบังคับบัญชา  



 
ฝายบริหารงานท่ัวไป สํานักงานการตางประเทศ       ช่ือผูรับผิดชอบนางสาวศศิชา อัมพรวัฒนโรจน. ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
เบอรโทรศัพท   1536   
 

 

หนวยงาน 
 

(1) 

หัวขอ 
ความเส่ียง 

(2) 

เหตุการณ 
ความเส่ียง 

(3) 

การควบคุมท่ีมี 
 

(4) 

สาเหตุ 
 

(5) 

การประเมินความเส่ียง 
(ความเส่ียงท่ีเหลืออยู) 

(6) 

ระดับ 
ความเส่ียง 

(7) 

แผนการจัดการ 
ความเส่ียง 

(8) 

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
 

(9) 
สํานักงานการ
ตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 

การเบิก
คาอาหาร
ทําการ
นอกเวลา
อยางไม
ถูกตอง
และไม
เหมาะสม 

การเบิกจายเปนไป
อยางไมถูกตอง 

    3.หนวยงานควร
กําหนดให
ขาราชการท่ี
อาวุโสในแตละ
วันของการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขีด
เสนกํากบัการ
ทํางานนอกเวลา
ราชการของแต
ละวันพรอมลง
ลายมือช่ือกํากับ
ทุกครั้งเพื่อ
ปองกันการ
เซ็นช่ือเพิ่มเติม
ในวันรุงข้ึน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงดานทุจริต 
 

หนวยงาน 
 

(1) 

หัวขอ 
ความ
เส่ียง 
(2) 

เหตุการณ 
ความเส่ียง 

(3) 

การควบคุม 
ท่ีมี 
(4) 

สาเหตุ 
 

(5) 

การประเมินความ
เส่ียง 

(ความเส่ียงท่ี
เหลืออยู) 

(6) 

ระดับความ
เส่ียง 
(7) 

แผนการจัดการ 
ความเส่ียง 

(8) 

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
 

(9) 

สํานักงานการ
ตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 

การใช
ทรัพยสิน
ของทาง
ราชการ
อยางไม
เหมาะสม 

การนํารถยนต
สวนกลางไปใช
อยางไมเหมาะสม 

1.  ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครเรื่องรถ
ราชการพ.ศ.2529 
2. มีใบขออนุญาตการ
ใชรถยนตสวนกลาง 
(แบบ 3) และแบบ
รายงานการใชรถ (แบบ 
4) 
3.การส่ังงานและ
มอบหมายจะตองมีการ
เซ็นรับทราบเปนลาย
ลักษณอักษรกอนการ
ปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 
 

1.ผูมีหนาท่ี 
ควบคุมตอง
ปฏิบัติหนาท่ีอื่น
ควบคูไปดวยทํา
ใหการปฏิบัติ
หนาท่ีอาจเปนไป
อยางไมเครงครัด 
2.หนวยงานยงั
ขาดผูควบคุม
การใชรถท้ังไป
และกลับจึงอาจ
ทําใหพนักงาน
ขับรถยนต
สามารถนํารถไป
ใชในเร่ืองสวนตัว
ตอได 

1.ผูมีหนาท่ี 
ควบคุมตองปฏิบัติ
หนาท่ีอื่นควบคูไป
ดวยทําใหการ
ปฏิบัติหนาท่ีอาจ
เปนไปอยางไม
เครงครัด 
 

3 x 4=12 
สูงมาก 

1.ใหหัวหนาฝาย

มีการมอบหมาย
ใหรักษาการใน
ลําดับถัดไป
ปฏิบัติหนาท่ี
ตรวจสอบการ
ขอใชรถและ
มอบหมาย
พนักงานขับ
รถยนตใน
ระหวางท่ี
หัวหนาฝาย
จะตองไปปฏิบัติ
หนาท่ี 
 
 

1. รอยละ
ความสําเร็จของการ
ตรวจสอบใบขอ
อนุญาตการใช
รถยนตสวนกลาง 
(แบบ 3) และแบบ
รายงานการใชรถ 
(แบบ 4) 
(เปาหมาย รอยละ 
100) 
2. รอยละ
ความสําเร็จของการ
จัดทําแนวทางการ
ปฏิบัติ มาตรการ 
และการควบคุม
เกี่ยวกับการใช
รถยนตสวนกลาง 
 



หนวยงาน 
 

(1) 

หัวขอ 
ความเส่ียง 

(2) 

เหตุการณ 
ความเส่ียง 

(3) 

การควบคุม 
ท่ีมี 
(4) 

สาเหตุ 
 

(5) 

การประเมินความ
เส่ียง 

(ความเส่ียงท่ี
เหลืออยู) 

(6) 

ระดับความ
เส่ียง 
(7) 

แผนการจัดการ 
ความเส่ียง 

(8) 

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
 

(9) 

       2.เพิ่มผูควบคุมรถ
ในแบบรายงาน
(แบบ 4)  เซ็นกํากับ
ทุกครั้งหลังส้ินสุด
การใชรถยนต
สวนกลาง 
3.  หากมีกรณีใชรถ
ไมถูกตอง ใหผูมี
หนาท่ีควบคุมการใช
รถรายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบ
ทันที 
 

 

 

 
 



หนวยงาน 
 

(1) 

หัวขอ 
ความ
เส่ียง 
(2) 

เหตุการณ 
ความเส่ียง 

(3) 

การควบคุม 
ท่ีมี 
(4) 

สาเหตุ 
 

(5) 

การประเมินความ
เส่ียง 

(ความเส่ียงท่ี
เหลืออยู) 

(6) 

ระดับ
ความเส่ียง 

(7) 

แผนการจัดการ 
ความเส่ียง 

(8) 

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ 
 

(9) 

       4.เวียนแจงให
เจาหนาท่ีในหนวยงาน
ทราบและถือปฏิบัติใน
แนวทางใหมท่ีจะถือถือ
ปฏิบัติตอไป 
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