ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
หน่วยงาน

หัวข้อ
ความเสี่ยง

เหตุการณ์
ความเสี่ยง

การควบคุมที่มี

สาเหตุ

การประเมินความเสี่ยง
(ความเสี่ยงที่เหลืออยู่)

ระดับ
แผนการจัดการ
ความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
สานักงานเขต การยักยอกเงิน เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ 1. มีคาสั่งมอบหมาย
1. ข้อจากัดเรื่อง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
3x4=12 1. ผู้บังคับบัญชา
ตลิ่งชัน
มอบหมายให้ทา
หน้าที่และความรับผิด
จานวนเจ้าหน้าทีที่ มอบหมายให้ทาหน้าที่ สูงมาก
ควบคุมและติดตาม
ฝ่ายเทศกิจ
หน้าที่ในการเก็บ ชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ได้รับมอบหมายให้ ในการเก็บรักษาเงิน
การปฏิบัติงานของ
รักษาเงินค่าปรับผู้ อย่างชัดเจน ตามคาสั่ง
ปฏิบัติงานด้าน
ค่าปรับผู้ละเมิด
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
ละเมิดกฎหมาย
ฝ่ายเทศกิจ ที่ 41/2562 ดังกล่าว 4x2=8 กฎหมายมีความเสี่ยงที่
มอบหมาย เป็น
และนาส่งเงินฝ่าย ลง 11 ตุลาคม 2562
สูง
จะยักยอกเงินค่าปรับ
ประจาทุกวัน โดย
การคลังมีเพียง
2. มีกรอบอัตรากาลังตาม 2. ผู้บังคับ บัญชา ไปใช้ส่วนตัว หมุนเงิน
การสอบทานและ
ไม่กี่คน ซึ่งมีโอกาส โครงสร้างของสานักงาน ขาดการควบคุม หรือนาส่งเงินล่าช้า
กาชับให้เจ้าหน้าที่
ที่จะยักยอกเงิน
เขตตลิ่งชัน แต่ไม่เพียงพอ และติดตามอย่าง
ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ค่าปรับไปใช้
กับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ใกล้ชิดเนื่อง จาก
ตามระเบียบอย่าง
ส่วนตัว หมุน 3. มีระเบียบ
ติดภารกิจสาคัญ
เคร่งครัด
เงิน หรือนาส่งเงิน กรุงเทพมหานครว่าด้วย อื่นและไว้วางใจ
2. มอบหมายให้
ล่าช้า
การรับเงิน การเบิก
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน ผู้รับผิดชอบ
ทาหน้าที่สอบทาน
การนาส่งเงิน และการ
3x3=9 สูง
การรับเงิน การ
ตรวจเงิน พ.ศ. 2555
รวบรวมเงิน และ
และระเบียบ
การนาส่งเงินและ
กรุงเทพมหานครว่าด้วย
ปฏิบัติเป็นประจา
การรับเงิน การเบิก
ทุกวันเมื่อเกิด
จ่ายเงินฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
รายการ
2560 แต่เจ้าหน้าที่
(Transaction)
อาจจะไม่ปฏิบัติตาม
ดังกล่าว
ระเบียบฯ ดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
(9)
1. ร้อยละ
ความสาเร็จของการ
ควบคุมและติดตาม
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีท่ ี่ได้รับ
มอบหมายในการ
เก็บรักษาเงิน
ค่าปรับผู้ละเมิด
กฎหมาย (เป้าหมาย
ร้อยละ 100)
2. ความสาเร็จของ
การจัดทาคาสั่ง
มอบหมายเจ้าหน้าที่
สอบทานการรับเงิน
การรวบรวมเงินและ
การนาส่งเงิน
(เป้าหมาย
มีคาสั่ง
มอบหมายฯ)

-2หน่วยงาน

หัวข้อ
ความเสี่ยง

เหตุการณ์
ความเสี่ยง

การควบคุมที่มี

สาเหตุ

การประเมินความเสี่ยง
(ความเสี่ยงที่เหลืออยู่)

(1)

(2)

(3)

(4)
4. ผู้บังคับบัญชาได้
ควบคุมและติดตามการ
ดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
เป็นประจา แต่อาจจะไม่มี
ความถี่เท่าที่ควร
เนื่องจากติดภารกิจสาคัญ
อื่น
5. มีกลไกการตรวจสอบ
ภายในและการตรวจสอบ
โดยสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินแต่
กระบวนงานดังกล่าวไม่ได้
รับการตรวจสอบเป็น
ประจาทุกปี
6. มีคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านดังกล่าว
7. มีทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงินและ
รายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงิน
8. มีการฝึกอบรมให้
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานด้านดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง

(5)
3. ขาดการ
แบ่งแยกหน้าที่
งาน ระหว่างการ
รับเงิน การรวบ
รวมเงินและการ
นาส่งเงิน
4x4=16 สูงมาก
4. ขาดการ
หมุนเวียนงาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบใน
กระบวน
งานดังกล่าว
4x4=16 สูงมาก
5. เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบอาจมี
ปัญหาด้านการเงิน
2x2=4 ปาน
กลาง

(6)

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(7)

แผนการจัดการ
ความเสี่ยง

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

(8)
3. จัดทาแผนการ
หมุนเวียนงานระหว่าง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในการเก็บรักษาเงิน
ค่าปรับผู้ละเมิด
กฎหมาย
4. จัดให้มีการประชุม
เน้นย้าวิธีปฏิบัติตาม
ระเบียบที่ถูกต้องและ
บทลงโทษกรณีที่มีการ
ทุจริตเป็นประจาทุก
เดือน

(9)
3. ความสาเร็จของ
การจัดทาแผน
หมุนเวียนงานของ
เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบในการ
เก็บรักษาเงิน
ค่าปรับผู้ละเมิด
กฎหมาย (เป้าหมาย
จัดทาแผนฯ สาเร็จ)
4. จานวนครั้งของ
การประชุมเน้นย้า
วิธีปฏิบัติตาม
ระเบียบที่ถูกต้อง
และบทลงโทษกรณี
ที่มีการทุจริต
(เป้าหมายอย่างน้อย
เดือนละ
1 ครั้ง)

-3หน่วยงาน

หัวข้อ
ความเสี่ยง

เหตุการณ์
ความเสี่ยง

การควบคุมที่มี

สาเหตุ

การประเมินความเสี่ยง
(ความเสี่ยงที่เหลืออยู่)

(1)

(2)

(3)

(4)
9. มีช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต กรณีที่ประชาชน
พบเห็นว่าเจ้าหน้าที่
กระทาการทุจริต

(5)

(6)

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(7)

แผนการจัดการ
ความเสี่ยง

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

(8)

(9)

กอง/ฝ่าย/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายเทศกิจ ชื่อผู้รับผิดชอบ นายสรวิชย์ ไพรวนารมณ์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจชานาญการ เบอร์โทรศัพท์ 0-2424-1742 ต่อ 5484 .

หน่วยงาน
สานักงาน
เขตตลิ่งชัน
ฝ่ายโยธา

หัวข้อ
ความเสี่ยง
การเบียดบัง
เวลาราชการ

แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
เหตุการณ์
การควบคุมที่มี
สาเหตุ
การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
ความเสี่ยง
(ความเสี่ยงที่เหลืออยู่) ความเสี่ยง
1. นายตรวจ
1. มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 1. การออกไป เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติ
3x4 = 12
อาคารหรือ
กับการปฏิบัติราชการ
ตรวจพื้นที่ของ หน้าที่นอกพื้นที่
สูงมาก
เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ ถือโอกาสเอาเวลา
รักษาที่ฯ ใช้เวลา 2. มีคาสั่งมอบหมาย
ลงสมุดในการ ราชการไปใช้ส่วนตัว
ราชการไปใช้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
เซ็นอนุญาต
ประโยชน์ส่วนตัว ของข้าราชการและลูกจ้าง ออกไปปฏิบัติ
โดยอ้างว่าออกไป ที่ชัดเจน
หน้าที่ทั้งเวลา
ตรวจงาน แต่ไปทา
ไป – เวลากลับ
ภารกิจส่วนตัว
3. ผู้บังคับบัญชากากับ
ซึ่งเป็นการละเลย ดูแลและติดตามงาน
2. การออกไป
หน้าที่ความ
ปฏิบัติหน้าที่
รับผิดชอบทาให้
4. มีภาพถ่ายการตรวจ
ไม่ได้เขียน
การปฏิบัติงานไม่มี พื้นที่จากการส่งงานผ่าน รายงานให้
ประสิทธิภาพ
กลุ่มไลน์ในฝ่ายโยธา
ผู้บังคับบัญชา
ทราบ
5. การรายงานตรวจสอบ
พื้นที่เป็นลายลักษณ์อักษร

กอง/ฝ่าย/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายโยธา ชื่อผู้รับผิดชอบ นางบุญให้ หิรัญกาญจน์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
5465 .

แผนการจัดการ
ความเสี่ยง
1. ให้เจ้าหน้าที่
ลงสมุดขออนุญาต
ทุกครั้งเมื่อออกไป
ปฏิบัติหน้าที่
2. ผู้บังคับบัญชา
ประชุมเจ้าหน้าที่
กาชับเรื่องไป
ปฏิบัติงานนอก
สถานที่
3. เจ้าหน้าที่กลับมา
เขียนรายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว
4. ถ่ายรูปสถานที่
ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
1. ร้อยละ
ความสาเร็จของการ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานนอก
สถานที่ของเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามช่องทางต่างๆ
เป้าหมายร้อยละ
100
2. หัวหน้าฝ่ายโยธา
รับทราบรายงานผล
การตรวจสอบ
สมุดคุมการ
ปฏิบัติงานนอก
สถานที่ราชการกับ
การรายงานการตรวจ
พื้นที่เป้าหมายเดือน
ละครั้ง

เบอร์โทรศัพท์ 0-2424-1742 ต่อ

ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
หน่วยงาน

หัวข้อ
ความเสี่ยง
(1)
(2)
สานักงานเขต การเบิก
ตลิ่งชัน
ค่าอาหารทา
ฝ่ายรักษา
การนอกเวลา
ความสะอาด อย่างไม่ถูกต้อง
และ
และไม่
สวนสาธารณะ เหมาะสม

เหตุการณ์
ความเสี่ยง
(3)
เจ้าหน้าที่อยู่
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการไม่
ครบตามเวลาที่
กาหนด ลงชื่อ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการแต่
ไม่ได้ปฏิบัติงานจริง
มีการลงชื่อแทนกัน
หรือเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
ทาหน้าที่ควบคุม
การปฏิบัติงานนอก
เวลาจัดส่งรายชื่อ
ผู้ปฏิบัติงานนอก
เวลา โดยไม่มีการ
ตรวจสอบจากวัน
ลาและวันฝึกอบรม
ซึ่งอาจทาให้การ
เบิกค่าอาหารทา
การนอกเวลาไม่
ถูกต้องและไม่
เหมาะสม

การควบคุมที่มี

สาเหตุ

การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
(ความเสี่ยงที่เหลืออยู่) ความเสี่ยง
(4)
(5)
(6)
(7)
1. มีแผนการปฏิบัติงาน 1.ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่อยู่
2x4 = 8
นอกเวลาราชการ
ไม่ได้ควบคุมอย่าง ปฏิบัติงานนอกเวลา
สูง
2. มีระเบียบ
เคร่งครัด
ราชการไม่ครบตาม
กรุงเทพมหานครว่าด้วย 2x4 = 8 สูง
เวลาที่กาหนด ลงชื่อ
การรับเงิน การเบิก
2. ค่าตอบแทนที่ ปฏิบัติงานนอกเวลา
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน องค์กรให้ไม่
ราชการแต่ไม่ได้
การนาส่งเงิน และการ
เพียงพอต่อค่า
ปฏิบัติงานจริง
ตรวจเงิน พ.ศ. 2555
ครองชีพ
และระเบียบ
3x4=12 สูงมาก
กรุงเทพมหานครว่าด้วย 3. ข้าราชการและ
การรับเงิน การเบิก
บุคลากรขาด
จ่ายเงินฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. จิตสานึกในการ
2560 แต่เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน
อาจจะไม่ปฏิบัติตาม
2x4 = 8 สูง
ระเบียบฯ ดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด
3. มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการ
ดาเนินการอย่างชัดเจน
4. มีการควบคุมโดย
ผู้บังคับบัญชา

แผนการจัดการ
ความเสี่ยง
(8)
1. มีการสุ่ม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
โดยหัวหน้า
หน่วยงานหรือ
รองหัวหน้า
หน่วยงาน และ
รายงานการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ

(9)
1. จานวนครั้งของ
การสุ่มตรวจสอบ
การปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
(เป้าหมายอย่างน้อย
เดือนละ 2 ครั้ง โดย
มีบันทึก/รายงาน
การสุ่มตรวจสอบ
การปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
มีเอกสารมอบหมาย
การสุ่มตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน
2. หน่วยงานจัดทา 2. ความสาเร็จใน
สรุปและรายงาน
การจัดทาสรุปและ
ผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการ
นอกเวลาราชการ ปฏิบัติงานนอกเวลา
ให้ผู้บังคับบัญชา
ราชการให้
ทราบทุกครั้งที่มี
ผู้บังคับบัญชาทราบ
การเบิกจ่ายเงิน
ทุกครั้งที่มีการเบิก
ค่าอาหารทาการ
จ่ายเงินค่าอาหารทา
นอกเวลา
การนอกเวลา

-2หน่วยงาน
(1)

หัวข้อ
ความเสี่ยง
(2)

เหตุการณ์
ความเสี่ยง
(3)

การควบคุมที่มี

สาเหตุ

(4)

(5)

การประเมินความเสี่ยง
(ความเสี่ยงที่เหลืออยู่)
(6)

ระดับ
ความเสี่ยง
(7)

แผนการจัดการ
ความเสี่ยง
(8)
3. มีคาสั่ง
มอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบควบคุม
การลงชื่อและดูแล
เอกสารการลงชื่อ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและ
รายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ
ก่อนการเบิกเงิน
ค่าอาหารทาการ
นอกเวลาทุกครั้ง
4. จัดทาแนวทาง
ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินค่าอาหาร
ทาการนอกเวลา
และเวียนแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทราบ
และถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
(9)
3. ความสาเร็จของ
การจัดทาคาสั่ง
มอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบควบคุม
การลงชื่อและดูแล
เอกสารการลงชื่อ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและ
รายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ
ก่อนการเบิกเงิน
ค่าอาหารทาการ
นอกเวลาทุกครั้ง
4. ความสาเร็จใน
กาจัดทาแนวทาง
ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินค่าอาหาร
ทาการนอกเวลา
และเวียนแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทราบ

-3หน่วยงาน
(1)

หัวข้อ
ความเสี่ยง
(2)

เหตุการณ์
ความเสี่ยง
(3)

การควบคุมที่มี

สาเหตุ

(4)

(5)

การประเมินความเสี่ยง
(ความเสี่ยงที่เหลืออยู่)
(6)

ระดับ
ความเสี่ยง
(7)

แผนการจัดการ
ความเสี่ยง
(8)
5. จัดทาแผนกาหนด
ระยะเวลาในการ
เบิกจ่าย
ค่าอาหารทาการนอก
เวลา

ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
(9)
5. ความสาเร็จใน
การจัดทาแผน
กาหนดระยะเวลาใน
การเบิกจ่าย
ค่าอาหารทาการ
นอกเวลา

กอง/ฝ่าย/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสุนันทา รอดดารา ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ เบอร์โทรศัพท์ 0-2424-1742 ต่อ 5475
.

ผู้รวบรวม...........................................................
(นางสุนีย์ สุวรรณกิจ)
ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตตลิ่งชัน
เบอร์โทรศัพท์ 0-2424-1742 ต่อ 5456

