
ส่วนราชการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ที่   ชย 72001/      วันที่     14   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
เรื่อง  รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ 2565 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

  ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564  เรื่อง แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปรากฏว่าการประเมินระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ มีคะแนนรวม 92.42 คะแนน      
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A นั้น 

  เพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงฯ         
ได้ท าการประเมินและจัดท ารายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ  2565            
เสร็จสิ้นแล้ว  รายละเอียดปรากฏตามท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้ 
  1.แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  2.อนุญาตให้น าขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน  
 
      (นางสุพร  รณี  อาบสุวรรณ์) 

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     เรียน  นายก อบต. 
        - เพ่ือโปรดทราบ และด าเนินการตามเสนอ 
 
     (นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง) 
                           ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลโคกเรงิรมย ์
ความเห็น นายก อบต. 

-รับทราบ 
-แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
-ให้น าข้อมูลน าเข้าเว็บไซต์ อบต. เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 

 
(นายจีรัฐติกุล  พุ่มขุนทดไชยยง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
 

บันทึกข้อความ 



                                                     

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

และประพฤติมิชอบประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย ์

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูม ิ

***************************** 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการด าเนินการขององค์กรจะ
ไม่มีการทุจริต หรือกรณีที่พบการทุจริต ปัญหาที่เกิดก็จะน้อยกว่าองค์กรอ่ืนหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นความเสียหาย
นั้นก็จะน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากองค์กรที่ท าการประเมนความเสี่ยงการทุจริต 
ได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าแล้วนั้น 

  วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ท าขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานหรือองค์กรมีมาตรการ
ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตในเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไปว่าดีกว่าการปรามปราม  

  การประเมินความเสี่ยงในครั้งนี้ องค์ประกอบข้อมูลการประเมิน ประกอบด้วยภารกิจหรือ
กระบวนงานที่ประเมิน เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงซึ่งครบคลุมเนื้อหาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment : ITA) ประจ าปี พ.ศ.2565 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 
การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ จึงเห็นความจ าเป็นที่ต้องมีแนวทางการบริหารความเสี่ยง การ
ทุจริตของทุกภาระงานโดยเฉพาะการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
เริงรมย์ ได้ให้ความส าคัญและถือเป็นนโยบายขององค์กร ด้วยการสั่งการให้มีการวางระบบการประเมินผลความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1. การระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

ล าดับที่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Unknown Factor 
1 การน าทรัพย์สินของราชการไปใช้

ประโยชน์ส่วนตัว 
-เจ้าหน้าที่บารายน าวัสดุอุปกรณ์ของ
ส านักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน 

 
 

 

2 การเรียกร้องรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน ๆ ในการขออนุมัติหรืออนุญาต ต่าง ๆ 
-เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ในการขออนุมัติ 
หรือขออนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากท่ี
กฎหมายก าหนด 

  
 

**หมาเหตุ: 

 - Know Factor หมายถึง ความเสี่ยงที่เคยเกิดข้ึน คาดว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว 
 -  Unknown Factor หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการ  
พยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต 
 
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง 
1.การน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
-เจ้าหน้าที่บารายน าวัสดุอุปกรณ์ของส านักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน 

 
 

 
 

  

2.การเรียกร้องรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ในการขออนุมัติหรือ
อนุญาต ต่าง ๆ 
-เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ในการขอ
อนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด 

  
 
 

 
 

 
 

**หมายเหตุ: 
สถานะสีเขียว  : ความเสี่ยงต่ า 
สถานะสีเหลือง  : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติ  
                       ความคุมดแูลได ้
สถานะสีส้ม  : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลาย  
                      ขัน้ตอน จนยากตอ่การควบคุม หรอืไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหนว่ยงานตามหนา้ท่ีปกติ 
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถ  
                      ตรวจสอบไดช้ัดเจน ไม่สามารถก ากับตดิตามไดอ้ยา่งใกล้ชิดหรอือยา่งสม่ าเสมอ 
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3. ระดับความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสียงการทุจริต 
ระดับความ
จ าเป็นของ
การระวัง 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยง
รวมจ าเป็น X 

รุนแรง 
1.การน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
-เจ้าหน้าที่บารายน าวัสดุอุปกรณ์ของส านักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน 

 
2 

 
2 

 
4 

2.การเรียกร้องรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ในการขอ
อนุมัติหรืออนุญาต ต่าง ๆ 
-เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ในการ
ขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

4 

 
4. การประเมินควบคุมการเสี่ยง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ได้น าค่าความเสี่ยงรวม จากตารางที่ 3 มาท าการประเมินควบคุมการ
ทุจริตว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ (คุณภาพการจัดการ
สอดส่อง เฝ้าระวังในงานปกติ) โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงานองค์กรไม่มีผลเสีย
หายทางการเงิน 
 ระดับพอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งที่ยังจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้บริการ/ ผู้รับมอบผลงานองค์กร
ยอมรับได้มีความเข้าใจ 
 ระดับอ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ ผู้รับ
มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

โอกาส/ความเสียงการทุจริต 

คุณภาพ 
การจัดการ 

 
ค่าความเสี่ยง

ระดับ 
ต่ า 

ค่าความเสี่ยง
ระดับ 

ปานกลาง 

ค่าความ 
เสี่ยงะดับ 

สูง 
1.การน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 
-เจ้าหน้าที่บารายน าวัสดุอุปกรณ์ของส านักงานไป
ใช้ส่วนตัวที่บ้าน 

 
พอใช้ 

 
 

  

2.การเรียกร้องรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน ๆ ในการขออนุมัติหรืออนุญาต ต่าง ๆ 
-เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน ๆ ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ 
นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด 

 
 

พอใช้ 
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5. แผนบริหารความเสี่ยง 
 กรณีที่หน่วยงานท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในตารางที่ 4 ไม่พบว่าความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูง 
ค่อนข้างสูง ปานกลาง เลย แต่พบว่าความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับต่ า หรือ ค่อนข้างต่ า ให้ท าการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต 
ที ่ รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
1 การน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

-เจ้าหน้าที่บารายน าวัสดุอุปกรณ์ของส านักงานไปใช้
ส่วนตัวที่บ้าน 

1.จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ 
2.สร้างจิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 
3.จัดท าคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ  

2 การเรียกร้องรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทน      
อ่ืน ๆ ในการขออนุมัติหรืออนุญาต ต่าง ๆ 
-เจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน ๆ ในการขออนุมัติ หรือขออนุญาตต่าง ๆ 
นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด 

1.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน 
2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการท างาน
อย่างใกล้ชิด และก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-5- 

6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ที ่
มาตรการป้องกันความเสี่ยง 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

สถานะความเสี่ยง 
สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

1 1.จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
2.สร้างจิตส านึกในการแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม 
3.จัดท าคู่มือการใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการ 

1.ห้องเก็บพัสดุมีท่ีส าหรับเก็บพัสดุ
ไม่เพียงพอ 
2.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้
ถึงวิธีการขอยืมใช้ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 

  

2 1.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด
ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ
ติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด 
และก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

การพิจารณาตรวจสอบแลเสนอ
ความเห็นการอนุมัติ อนุญาตไม่
ด าเนินการตามล าดับค าขอ 

 
 
 

  

  

เพ่ือติดตามการเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความ
เสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพ่ือเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาให้มี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไปออกเป็น 3 สี ได้แก่ สี
เขียว สีเหลือง สีแดง ดังนี้ 

สถานะสีเขียว   (ยังไม่เกิดการเฝ้าระวังต่อเนื่อง) 
  : ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องท ากิจกรรมเพ่ิม 
สถานะสีเหลือง   (เกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้) 
  : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงแต่แก้ไขได้ทันทีตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการกิจกรรมที่เตรียมไว้  
                      แผนใช้ไดผ้ล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดบัความรุนแรง นอ้ยลงกว่าระดบั 3 
สถานะสีแดง (เกินกว่าการยอมรับ) 

: เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแก้ไขไม่ได้ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล  
  ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรงน้อยกว่าระดับ 3 
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7.การจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

สถานะความเสี่ยง 
สีเขียว สีเหลือง สีแดง 

1.ห้องเก็บพัสดุมีท่ีส าหรับเก็บพัสดุ
ไม่เพียงพอ 
2.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือ
รับรู้ถึงวิธีการขอยืมใช้ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

1.จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
2.สร้างจิตส านึกในการแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม 
3.จัดท าคู่มือการใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการ 

 
 

  

การพิจารณาตรวจสอบแลเสนอ
ความเห็นการอนุมัติ อนุญาตไม่
ด าเนินการตามล าดับค าขอ 
 

1.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานแผนผัง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด
ชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
2.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ
ติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด และ
ก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
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รายงาน/แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยง 
ที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ 
มีผลกระทบ 

การกระตุ้นให้เกิด
การทุจริต 

การควบคุม/ 
ระเบียบท่ี 
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 
เพื่อไม่ให้เกิดการ 

ทุจริต 

ตัวช้ีวัด 

ไม่ 
มี 

ต่ า 
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุด 

1 กิจกรรมการใช้
ทรัพย์สินของ
หน่วยงาน 

การน า
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ประโยชน์
ส่วนตัว 

เจ้าหน้าที่บาง
รายน าวัสดุ
อุปกรณ์ของ
ส านักงานไป
ใช้ส่วนตัวที่
บ้าน 

1.ห้องเก็บพัสดุมีท่ี
ส าหรับเก็บพัสดุไม่
เพียงพอ 
2.บุคลากรส่วน
ใหญ่ไม่ทราบหรือ
รับรู้ถึงวิธีการใน
การขอยืมใช้
ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
วาด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ           
พ.ศ.2560 

       1.จัดท าทะเบียน
คุมทรัพย์สินของ
ทางราชการ 
2.สร้างจิตส านึก
ในการแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์
ส่วนรวม 
3.จัดท าคู่มือการ
ใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการ 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนการน า
ทรัพย์สิน
ราชการไปใช้
ประโยชน์     
ส่วนตน 
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รายงาน/แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็น/ 
ขั้นตอน/ 

กระบวนการ 
ด าเนินงาน 

เหตุการณ์
ความเสี่ยง 
ที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ 
มีผลกระทบ 

การกระตุ้นให้
เกิดการทุจริต 

การ
ควบคุม/ 
ระเบียบท่ี 
เกี่ยวข้อง 

ประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการป้องกัน 
เพื่อไม่ให้เกิดการ 

ทุจริต 

ตัวช้ีวัด 

ไม่ 
มี 

ต่ า 
มาก 

ต่ า กลาง สูง สูง
มาก 

สูง 
สุ
ด 

2 การเรียกร้องรับเงิน 
หรือประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน ๆ ในการ
ขออนุมัติหรือขอ
อนุญาตต่าง ๆ 

เจ้าหน้าที่บาง
รายเรียกรับ
เงิน หรือ
ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน ๆ ใน
การขออนุมัติ 
หรือขอ
อนุญาตต่าง ๆ 
นอกเหนือจาก
ที่กฎหมาย
ก าหนด 

การพิจารณา
ตรวจสอบและ
เสนอ
ความเห็น    
การอนุมัติ 
อนุญาต        
ไม่ด าเนินการ
ตามล าดับ    
ค าขอ 

1.ผู้บังคับบัญชา
ขาดการควบคุม
ใกล้ชิด ไว้วางใจ 
2.แผนผังขั้นตอน
การปฏิบัติงานไม่
ละเอียดชัดเจน 
และขาดการ
ประชาสัมพันธ์ 

        1.จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอน
การปฏิบัติงานให้ละเอียด
ชัดเจน และเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ได้รับทราบและถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
2.ผู้บังคับบัญชามีการ
ควบคุมและติดตามการ
ท างานอย่างใกล้ชิด และ
ก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนการรับ
เงินหรือ
ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนในการ
ขออนุมัติ หรือ
อนุญาตต่าง ๆ 
นอกเหนือจากท่ี
กฎหมาย
ก าหนด 

 
 
 
 


