
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงานระดับกรม  ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
แผนปรับปรุงหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา 

ก าหนดอัตราค่าจ้างทนายความในการให้ความช่วยเหลือประชาชน 
ของส านักงานกองทุนยุติธรรม 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
การก าหนดอัตราค่าจ้างทนายความ

ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน        
ของส านักงานกองทุนยุติธรรม              
มีการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา            
จ่ายค่าตอบแทนแตกต่างกันตามแต่ละ
พื้นที่แม้จะเป็นกรณีฐานความผิด
เดียวกัน ซึ่งอาจน าไปสู่ความไม่โปรง่ใส 
เป็นธรรมในการพิจารณาจ่ายค่าจ้าง
ทนายความ   

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
ด าเนินการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรงุและจัดท าหลกัเกณฑ์ประกอบ                 

การพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างทนายความในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนของส านักงานกองทุนยุติธรรม เพื่อใช้เป็นหลกัเกณฑ์และ              
แนวทางการพจิารณาอัตราค่าจ้างทนายความที่เป็นมาตรฐานและเป็นไป            
ในทิศทางเดียวกัน ใหเ้กิดความโปร่งใส เป็นธรรม และลดการใช้ดุลยพินิจ          
ในการพิจารณาอัตราค่าจ้างทนายความ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน่วยงานระดับกรม  กรมคุมประพฤติ   

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
แผนการป้องกันการทุจริตในการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่าย                     

ในการจัดกิจกรรม/โครงการของส านักงานคุมประพฤติหรือของจังหวัด 
 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

ผู้รบัผิดชอบโครงการ/กจิกรรม 
บรหิารจัดการเงินค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้
เดียว ทั้งการยมืเงิน คืนเงิน การติดต่อ
ประสานร้านค้า/ผู้รบัจ้าง การจ่ายค่าที่
พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ ฯลฯ โดยไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นเข้า
มาร่วมปฏิบัตงิานด้วย จึงมีความเสี่ยงที่
เจ้าหน้าที่ผูร้ับผิดชอบจะทจุริตเงิน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เช่น การท า
ใบส าคัญรับเงินระบรุายการค่าใช้จ่าย
เกินกว่าจ านวนเงินทีจ่่ายจริง (Over 
bill) หรือติดต่อร้านค้าให้ท าใบเสรจ็
ปลอม (Make over) เป็นต้น 

จังหวัดแต่งตัง้หรือมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ส านักงานคุมประพฤติเป็น
คณะท างาน คณะกรรมการในการจัด
กิจกรรมที่จงัหวัดจัดข้ึน มีความเสี่ยงใน
กรณีที่เจ้าหน้าที่จะน าวัสดุ/ทรพัย์สิน
ของส านักงานไปใช้จัดกจิกรรมดงักล่าว 
โดยไม่รายงานผู้บงัคับบญัชา และเมือ่
จังหวัดเบิกจ่ายเงินเป็นค่าวัสดุหรือ
ทรัพยส์ินดังกล่าว เจ้าหน้าที่กลับไม่ได้น า
เงินสง่มอบแกส่ านักงานฯ   

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
๑. ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติต้องแบง่แยกหน้าที่                 

ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการจัดกจิกรรมหรอืด าเนินการตาม
โครงการต่าง ๆ ให้ชัดเจน เช่น พนักงานคุมประพฤติผู้รบัผิดชอบกิจกรรม 
มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับร้านค้า/ผู้รบัจ้างเท่านั้น ส่วนผูท้ี่ท าหน้าที่
จ่ายเงินและจัดท าเอกสารการเบกิจ่ายเงินคือเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อใหเ้กิด
การตรวจสอบการปฏิบัติงานระหว่างกัน และการจัดท าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายใหจ้ัดท าตรงตามความเป็นจริง ผูท้ี่ลงลายช่ือ              
เป็นผู้จ่ายเงินในใบส าคัญรบัเงินค่าใช้จ่าย คือ ผู้ท าหน้าทีจ่่ายเงินตามจรงิ 
ไม่ใช่ผู้ที่ท าสญัญายืมเงิน หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายใหจ้ัดกิจกรรม/โครงการ 

๒. ผู้อ านวยการส านักงานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พสัดุจัดท าทะเบียน
คุมวัสดุ ระบรุายการเบกิวัสดุใหล้ะเอียดและชัดเจน เพื่อที่จะสามารถ
ตรวจสอบได้ว่าผู้ใดเบิกวัสดรุายการใด และน าไปใช้ในภารกิจใด 

๓. ให้กลุ่มตรวจสอบภายในให้ความรู้ แนะน าเรื่องการปฏิบตัิงาน              
แก่เจ้าหน้าทีส่ านักงานคุมประพฤติ 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน่วยงานระดับกรม  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ   

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

แผนบริหารความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจา้ง วิธีการ  
และการด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(ในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท) 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
ค าสั่งกรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ เรื่อง การมอบอ านาจ               
การปฏิบัตริาชการให้ผู้อ านวยการ          
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินครั้งละ          
ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท โดยการด าเนินการ
ดังกล่าวใหป้ฏิบัติตามแนวทางหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือ้
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ ที่  
กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙ ลงวันที่           
๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทาง          
การปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพสัดุ 
ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมของหน่วยงานภาครัฐ 

แต่ด้วยปรากฏว่าการด าเนินการ
จัดหาพสัดุตามแนวทางดังกล่าว 
ก าหนดใหจ้ัดหาพสัดุได้เฉพาะเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ 
สัมมนา จัดงานเท่านั้น ส่วนการจัดหา
พัสดุที่นอกเหนือจากการจัดประชุม
ราชการ สัมมนา จัดงาน ให้ด าเนินการ
จัดหาพสัดุในรปูแบบและวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างปกติ ไม่สามารถด าเนินการจัดหา
พัสดุด้วยวิธีการตาม ว๑๑๙ ได้              
ส่วนแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อวัสดเุพื่อใช้
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดย
เจตนารมณ์ของ ว๑๑๙ มิได้หมายความ
ถึงวัสดุส านักงานทั่วไปเพือ่สนบัสนุน 
การปฏิบัตงิานภายในส านักงาน          
ท าให้เกิดความสับสนและคลาดเคลื่อน

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
๑. จัดท าคู่มือ 
๒. จัดอบรมให้ความรู ้
๓. จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดี 
๔. แต่งตั้งกลุม่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและให้ความรู้

เกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกข้ันตอน 
 
 
 



 

ในการตีความและถือปฏิบัติ  

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงานระดับกรม  กรมบังคับคดี   
 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
การออกใบอนุญาตจดทะเบียนผู้ท าแผนและผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ 

(ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการก าหนดคุณสมบัติ 
ผู้ท าแผนและผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการ) 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ท าแผน 

หรือผู้บริหารแผน น าใบอนญุาตไปใช้ 
ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งก่อใหเ้กิด           
ความเสียหายแกบุ่คคลอื่น เช่น              
กรณีครบก าหนดระยะเวลาได้รับ
ใบอนุญาต แต่ผู้ท าแผนหรือผูบ้รหิาร
แผนไม่ได้ขอต่อใบอนุญาต แต่ยังใช้
ใบอนุญาตเดมิเพื่อแอบอ้างต่อบุคคลอื่น 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
ระบุวันครบก าหนดใบอนุญาตเป็นผู้แทนหรือผู้บริหารแผนไว้ใน

ใบอนุญาต 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน่วยงานระดับกรม  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
การปฏิบัติงานในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการอนุญาต

ให้เด็กหรือเยาวชนลาเยี่ยมบ้าน 
 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

การพิจารณาอนุญาตให้เด็ก             
หรือเยาวชนลาเยี่ยมบ้าน โดยเปน็การใช้
ดุลพินิจของกรรมการ และแบบ             
การประเมินขาดค าอธิบายที่ชัดเจน 

หลักเกณฑก์ารลาเยี่ยมบ้าน         
ในระเบียบกรมพินจิและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนว่าด้วยประโยชน์ทีเ่ด็กหรือ
เยาวชนได้รับและการปฏิบัติตนระหว่าง
ที่ได้รับประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไม่ชัดเจน 
ได้แก่ ข้อ ๑๒ (๓) การลาต้องไมเ่ป็น
อุปสรรคต่อการฝึกอบรม ซึง่ต้องใช้
ดุลพินิจของผูป้ระเมิน 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
๑. จัดท าแบบประเมินใหม่ให้มีหลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน              

เพื่อเป็นการลดใช้ดุลพินจิของผู้ประเมิน 
๒. แก้ไขระเบียบกรมพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                     

ว่าด้วยประโยชน์ที่เด็กหรอืเยาวชนได้รับ และการปฏิบัติตนระหว่างที่ได้รับ
ประโยชน ์
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน่วยงานระดับกรม  กรมราชทัณฑ์   

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจา้งวัสดุสินค้าของกรมราชทัณฑ์ 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
การอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างสินค้ากับ

คู่สัญญา ร้านค้าทีม่ีผลประโยชน์ทบัซ้อน
กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
๑. มีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าทีจ่ าเป็นส าหรบัผู้ตอ้งขัง โดยปฏิบัติ

ตามระเบียบพัสดุ โดยมเีอกสารขออนมุัติจัดซื้อจัดจ้าง อนุมตัิจ่ายเงิน 
๒. มีประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์         

ทับซ้อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน่วยงานระดับกรม  กรมสอบสวนคดีพิเศษ   

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
แผนการด าเนินการเกี่ยวกับการน าทรัพย์สินของทางราชการ 

มาใชส้่วนตัว 
 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

การน าทรัพย์สินของทางราชการ
มาใช้ในเรื่องส่วนตัว 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
๑. มาตรการก ากับดูแล 

๑.๑ ก าหนดหักเกณฑ์และขอบเขตการปฏิบัติตนทีบุ่คคลควรปฏิบัติ
และไม่ควรปฏิบัต ิ

๑.๒ ผู้บังคับบญัชาก ากับดูแลผู้ใต้บงัคับบัญชาโดยการก ากับ/
แนะน าการประพฤติตามจริยธรรมในการประชุม 

๒. การจัดท าแผนการจัดการความรู้ กจิกรรมการแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

๓. การปลูกจิตส านึกในการปฏิบัตหิน้าที่ โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลเพื่อปอ้งกันและต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใหก้ับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน่วยงานระดับกรม  ส านักงานกิจการยุติธรรม   

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต แผนการจัดท าคู่มือแนวทางคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝีกอบรม 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
เป็นความเสี่ยงที่ยังไม่เคยเกิดข้ึน 

แต่ควรเฝ้าระวังพฤติการณ์การเรียกรับ
ผลประโยชน์จากสมัครพรรคพวก            
ให้ได้เข้ารับการอบรมเพื่อสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ  

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
จัดท าคู่มือแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมและเผยแพร่

คู่มือดังกล่าวในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน่วยงานระดับกรม  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์   

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในการบริหารจัดการ 

โครงการฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา 
 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

การยืมเงิน การเบกิจ่าย การคืน
เงินโครงการโดยเจ้าของโครงการมีการ
ยืมเงินมากเกินความจ าเป็น การเบิก
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเกินกว่าประมาณ
การค่าใช้จ่ายตามจริง การเบกิค่าใช้จ่าย
การฝกึอบรมเกินกว่าอัตราที่ได้รับอนุมัติ 
และการส่งคืนเงินยืมเหลือจ่ายล่าช้า  

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
๑. จัดท าคู่มือ/แนวปฏิบัตเิพื่อบรหิารความเสี่ยงการทจุริต : 

กระบวนงานการยมืเงิน การเบิกจ่าย การคืนเงินโครงการ โดยปรับปรงุ 
พัฒนา เพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อป้องกันเหตกุารณ์ความเสี่ยง ด้านเอกสารข้อมลู 
การตรวจสอบข้ันตอน การใช้เทคโนโลยี และหลักเกณฑ์เงื่อนไขข้อก าหนด 

๒. สร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท าคู่มือ แนวปฏิบัติ : 
กระบวนการยืมเงิน การเบกิจ่าย การคืนเงินโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน่วยงานระดับกรม   ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
แผนพัฒนาการให้บริการปรึกษาแนะน าระหว่างด าเนินโครงการ 

ผ่าน GROUP LINE 
 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

การบริหารเงินอุดหนุนแกห่น่วยงาน
ภายนอก กระบวนการก าหนดเกณฑ์ 
คัดเลือก อนุมัติ จ่ายเงิน และติดตามผล  

 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
๑. น าข้อมูลของผู้ประสานงาน เกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงการที่ผ่าน 

การอนุมัติอุดหนุนมาสร้าง GROUP LINE ให้เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม 
๒. ก าหนดประเด็นที่จะช้ีแจงเพิม่เตมิ เน้นย้ า หรือให้ความเห็นใน      

เชิงปรึกษาหารือ เพื่อผ่าน GROUP LINE 
๓. น าประเด็นที่เป็นค าถามที่ส าคัญ น่าสนใจ ได้ประโยชน์กบักลุม่อื่น 

share ยังกลุ่มอื่น และข้ึน FAQ 
๔. น าประเด็นที่เป็นค าถามร่วมและส าคัญ ปรบัปรุงคู่มือการใช้งาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน่วยงานระดับกรม     สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)  

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
แผนพัฒนาการให้บริการปรึกษาแนะน าระหว่างด าเนินโครงการ 

ผ่าน GROUP LINE 
 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 

พระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๕๗ (๒) (ค) การจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุที่มผีู้ประกอบการซึง่มีคุณสมบัติ
โดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซื้อ         
จัดจ้างพัสดจุากผูป้ระกอบการซึ่งเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการ
โดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียว        
ในประเทศไทย และไม่มพีัสดุอื่นจะใช้
ทดแทนได้ มีการตีความได้หลากหลาย
จากความต้องการของผู้ที่ต้องการพัสดุ 
ที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะทาง         
แต่คู่ค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
เป็นบุคคลธรรมดา ท าให้พสิูจน์ได้ยาก  
ว่าบุคคลดังกล่าวคุณสมบัตเิหมาะสม       
กับงานดังกล่าวจริงหรอืไม่ ก่อใหเ้กิด
ปัญหาในการพจิารณา และ                 
ในการปฏิบัตงิานจึงเป็นเหตุให้ควร
อธิบายถึงเหตุผลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตาม พ.ร.บ. มาตรา ๕๗ (๒) (ค) 

 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
๑. การอบรมให้ความรู ้
๒. การขออนุมัติด าเนินการโดยให้เหตุผลที่ชัดเจนและมีข้อพิสูจน์           

ที่สามารถยอมรับได้ว่าคุณสมบัติตรงตาม มาตรา ๕๗ (๒) (ค) 
๓. ให้ความรู้ความเข้าใจในการก าหนดคุณสมบัตผิู้ยื่นข้อเสนอ และ           

ให้ผู้ต้องการพัสดุพสิูจน์ให้ทราบได้ว่างานดังกล่าวมีความต้องการคู่สัญญา 
ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวด้วยสาเหตุใด และท าไมถึงเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๕๗ (๒) (ค) เพื่อความถูกตอ้ง ชัดเจน ไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์
ให้แก่บุคคลอื่น 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หน่วยงานระดับกรม     สถาบันอนุญาโตตุลาการ  

 

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การบริหารจัดการคดีให้เป็นไปตามขั้นและระยะเวลาท่ีก าหนด 

 เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต 
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจใน

การจัดการคดี ไม่สามารถบริหารคดีได้
ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด และไม่มี 
การตรวจสอบควบคุมการปฏิบัตงิาน 
ของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบ 

 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง 
1. พัฒนาระบบควบคุมการบรหิารจัดการคดีใหม้ีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่

 
 

 


