
  
 

 
 
 
 
 
 

 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพ่ือลดปัญหาการทุจริต
ภาครัฐ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ส านักงานเขตทวีวัฒนาจึงได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรขึ้น โดย มี
สาระส าคัญเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเพ่ือเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ได้รับทราบและน ามายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมที่ก าหนดไว้ เพ่ือเสริมสร้างจริยธรรมในหน่วยงานและยังเป็น
การเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวมต่อไป 

 
          ส านักงานเขตทวีวัฒนา  
 

ค าน า 
 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจรติ 
ของส านักงานเขตทวีวัฒนา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรการป้องกันการทุจริต สามารถลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้นการประเมิน
ความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยง
ด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็นการ
ป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกัน
ในระดับหนึ่งว่า การด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่
จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่
ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 
  วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้องค์กรมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทาง 
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  
เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ โดยมีกรอบในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
 

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Assessment) 

 

 

1. เพ่ือให้ทุกฝ่ายในส านักงานเขตทวีวัฒนา ได้ร่วมกันวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของ  
    การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต 
2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิด  
    การทุจริต 
3. เพ่ือรับทราบปัญหา หรือสาเหตุเกี่ยวกับความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด     
    การทุจริต 
 

วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยง 

 

ส่วนที่ ๑ บทน า 
 

 

Corrective :  แก้ไขปัญหาที่เคยเกิดข้ึนมาก่อนหน้า 
Detective :  ก าหนดมาตรการ/วิธีการเฝ้าระวัง หรือท าให้สามารถตรวจพบได้ก่อนเกิดความเสียหาย 
Preventive :  ป้องกัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจท าให้เกิดความเสี่ยง หรือปิดช่องว่าง ปรับเปลี่ยน 
        กระบวนการใหม่อย่างเหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดความเสี่ยงเดิมอีก 
Forecasting :  พยากรณ์ ประมาณการเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในประเด็นที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่เคย 

   พบมาก่อน 

กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Pressure/Incentive แรงกดดันหรือแรงจูงใจ ซึ่งอาจจะมาจากความยากจน ความจ าเป็นต้องใช้เงิน  
    การติดการพนัน การท าผลงานที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมาย หรืออาจเกิดจากความต้องการส่วนตัว               
    อยากเลียนแบบคนอ่ืน เช่น ใช้ของแบรนด์เนม ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เป็นต้น 
2. Opportunity โอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อน 
3. Rationalization การหาเหตุผลสนับสนุนการกระท า หมายถึง จิตใต้ส านึกของคนรู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี         
    แต่เมื่อมีแรงกดดัน มีโอกาสที่จะท าทุจริต ก็จะหาเหตุผลสนับสนุนหลอกลวงตัวเอง หลอกผู้อ่ืนว่าไม่ผิด เช่น   
    แค่ยืมชั่วคราวเดี๋ยวเอามาคืน เป็นต้น    

พฤติกรรมและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริต 

 

 

1. ความเสี่ยงทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการ  
    พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
2. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
3. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
   
 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

 

 

1. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการเปลี่ยนแปลง  
    ระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุม   
    ก ากับดูแลไม่ทั่วถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น  
2. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือสภาพ  
    การแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง 

 



 
 
 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
     พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น 
  

ศัพท์เฉพาะ ค านิยาม 
      

ศัพท์เฉพาะ ค านิยาม 

ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบหรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง 
โอกาส (Likelihood) โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น 
ผลกระทบ (Impact) ผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน  
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต 
(Risk Score) 

คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก  
๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)  

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต 
(Risk Owner) 

ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ          

Key Controls in place  มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน   
Further Actions to be Taken มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดท าเพ่ิมเติม 

 
 
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 
ตารางท่ี ๑  เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 

 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

๕ เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓) 

๔ เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒) 

๓ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑) 

๒ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)  

๑ เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย) 

 
 
 

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 



 
ตารางท่ี ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

5 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับสูงมาก 

4 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับสูง 

3 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับปานกลาง 

2 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับต่ า 

1 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับต่ ามาก 

 
 
ตารางท่ี ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต  
 

Risk Score 

โอกาสเกิด 
ผลกระทบ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕ สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 

๔ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

๓ ต่ า ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 

๒ ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 

๑ ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของส านักงานเขตทวีวัฒนา  
 

(๑) ฝ่ายปกครอง 
 

กระบวนงานทะเบียนพินัยกรรม 
 

ล าดับ
ที ่

ขั้นตอน                                
การปฏิบัติงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     
( Fraud Risk ) 

Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

๑ 
 
 

การตรวจสอบเอกสาร  
หลักฐานที่เก่ียวข้อง 

1. ผู้ท าพินัยกรรมจัดเตรียมเอกสาร
มาไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่อาจมีการ
เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับ
การจัดท าพินัยกรรม 
2. กรณีผู้ร้องประสงค์จะให้ออกไป
ท าพินัยกรรมนอกส านักงานเขต 
เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับ
ผลประโยชน์หรือเงื่อนไขอย่างหนึ่ง
อย่างใดเพ่ือการท าพินัยกรรมนอก
ส านักงานเขต นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว้  

3 3 9 
สูง 

๒ 
 
 

การพิจารณา  
(เจ้าหน้าที่สอบปากค าผู้ร้อง
และพยานบุคคลเพ่ือยืนยันว่า
ขณะท าพินัยกรรมมีสติ 
สัมปชัญญะสมบรูณ์ดี) 

เจ้าหน้าที่สอบปากค าผู้ร้องและ
พยานบุคคล 2 คน เพ่ือยืนยันว่า
ขณะท าพินัยกรรมมีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณ์ด ีกรณีผู้ท าพินัยกรรมไม่ได้
น าพยานมาแสดงต่อเจ้าหน้าทีแ่ละ
ร้องขอให้เจ้าหน้าทีจ่ัดหาพยานให้ 
ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับค่า
ป่วยการพยานจากผู้ท าพินัยกรรม
เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 

2 3 6 
ปานกลาง 

๓ 
 
 

การลงนามอนุมัติ ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติอาจมีการ
เรียกรับผลประโยชน์เพ่ือแลกกับการ
ลงนามอนุมัติในพินัยกรรม 

1 2 2 
ต่ า 

 

 

 

 



 
(๒) ฝ่ายทะเบียน 

 
กระบวนงานการขอมีบัตรครั้งแรก กรณีไม่มีหลักฐานหรือขอมีบัตรเกินก าหนด 

 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอน                                

การปฏิบัติงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     

( Fraud Risk ) 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

๑ 
 
 

การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานที่เก่ียวข้อง 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานไม่ถูกต้อง อาจเกิดความ
ผิดพลาดจากการตรวจสอบความ
ถูกต้องของหลักฐานกับรายการใน
ฐานข้อมูล และการสอบสวนบุคคล
ซึ่งมีหน้าที่ยื่นค าขอมีบัตรแทนหรือ
เจ้าบ้านหรือบุคคล ผู้น่าเชื่อถือ  

3 4 12 
สูง 

๒ 
 
 

การพิจารณาอนุมัติ  เจ้าหน้าทีม่ีการเรียกรับผลประโยชน์
เพ่ือแลกกับการพิจารณาอนุญาต
ออกบัตรประจ าตัวประชาชน 

2 3 6 
ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(๓) ฝ่ายรายได ้

 
กระบวนงานการประเมินภาษีป้ายกรณีรายใหม่ 

 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอน                                

การปฏิบัติงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     

( Fraud Risk ) 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

๑ 
 
 

การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง  

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วนในแบบแจ้ง
รายการเพื่อช าระภาษีป้าย  

2 2 4 
ต่ า 

๒ 
 
 

การพิจารณา ตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายการ 
เปรียบเทียบกับเอกสาร 
หลักฐานและข้อเท็จจริง  

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบขนาดและ
ประเภทของป้ายไม่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง ท าให้กรุงเทพมหานคร
เสียรายได้จากการเก็บภาษีที่ไม่ถูกต้อง 

3 3 9 
สูง 

๓ การพิจารณาแจ้งการประเมิน เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์
เพ่ือแลกกับการออกหนังสือแจ้ง
การประเมินที่น้อยกว่าความเป็นจริง 

2 3 6 
ปานกลาง 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(๔) ฝ่ายการคลัง 

 
กระบวนงานการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ 

 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอน                                

การปฏิบัติงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     

( Fraud Risk ) 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

๑ 
 
 

การตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ไม่ครบถ้วนแต่พิจารณาให้มีการ
เบิกจ่าย 

2 3 6 
ปานกลาง 

๒ 
 
 

การพิจารณาจ่ายเงินให้กับ
เจ้าหนี้ 

เจ้าหน้าทีเ่ขียนเช็คสั่งจ่ายให้กับ
เจ้าหนี้ไม่ถูกต้อง เกิดความคลาด
เคลื่อนในส่วนของรายละเอียด
เจ้าหนี้ เช่น ชื่อบัญชี เลขท่ีบัญชี 
ชื่อบริษัท ไม่ตรงกับตอนท าสัญญา  

3 4 12 
สูง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
(๕) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

 
กระบวนงานการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) 

 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอน                                

การปฏิบัติงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     

( Fraud Risk ) 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

๑ การตรวจสอบเอกสาร  
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ไม่ครบถ้วนก่อนลงทะเบียนรับค าร้อง 

2 3 6 
ปานกลาง 

๒ 
 
 

การพิจารณาอนุญาต/ 
ไม่อนุญาตและการตรวจสอบ
สถานประกอบการ 

เจ้าหน้าที่ไม่มีการตรวจสอบสถาน
ประกอบการก่อนออกใบอนุญาต 
และอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์
เพ่ือแลกกับการพิจารณาอนุญาต 
 

3 4 12 
สูง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(๖) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 

 
กระบวนงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 

 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอน                                

การปฏิบัติงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     

( Fraud Risk ) 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

๑ 
 
 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม      
แล้วไม่น าเงินส่งเป็นรายได้ของ
กรุงเทพมหานคร 
 

3 3 9 
สูง 

๒ 
 
 

การออกใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม        
โดยไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน 

2 3 6 
ปานกลาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(๗) ฝ่ายโยธา 

 
กระบวนงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 

 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอน                                

การปฏิบัติงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     

( Fraud Risk ) 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

๑ 
 

การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วนก่อนรับค าร้อง 

2 2 4 
ต่ า 

๒ 
 
 

การพิจารณา แผนผังบริเวณ 
แบบแปลน รายการประกอบ
แบบแปลน หรือรายการค านวณ 

เจ้าหน้าที่ไม่มีการตรวจสอบ และ
การพิจารณาอนุญาตตามล าดับ
ก่อนหลังที่ยื่นขออนุญาตไว้  

3 3 9 
สูง 

๓ 
 
 

การลงนามออกใบอนุญาต เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์
จากการพิจารณาลงนามออก
ใบอนุญาต 

2 3 6 
ปานกลาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(๘) ฝ่ายเทศกจิ 

 
กระบวนงานการออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะกรณีเปลี่ยนรถ 

เพื่อทดแทนรถจักรยานยนต์สาธารณะคันเดิมที่จดทะเบียนไว้แล้ว 
 

ล าดับ
ที ่

ขั้นตอน                                
การปฏิบัติงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     
( Fraud Risk ) 

Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

๑ 
 
 

การตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วนก่อนรับค าร้อง 

2 2 4 
ต่ า 
 

๒ 
 
 

การพิจารณาเอกสารหลักฐาน เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์
โดยมิชอบด้วยกฎหมายจากผู้ยื่น 
ค าร้อง เพ่ือแลกกับการพิจารณา 
ในการจัดท าหนังสือรับรองฯ  

3 3 9 
สูง 

๓ 
 
 

การลงนามออกใบอนุญาต เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์
โดยมิชอบด้วยกฎหมายจากการ
พิจารณาลงนามออกใบอนุญาต 

2 3 6 
ปานกลาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(๙) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 
กระบวนงานการขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 

 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอน                                

การปฏิบัติงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     

( Fraud Risk ) 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

๑ 
 
 

การตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วนก่อนรับค าร้อง 

2 2 4 
ต่ า 

๒ 
 
 

การพิจารณา ตรวจสอบ
คุณสมบัติ พร้อมแจ้งผลการ
พิจารณาและจ่ายเงินให้แก่     
ผู้ยื่นขอรับเงิน 

เจ้าหน้าทีไ่ม่ด าเนินการภายใน
ก าหนดและการจ่ายเงินให้แก่ผู้ยื่น
ค าขอรับเงินสงเคราะห์ กรณีจ่าย
เป็นเงินสด เจ้าหน้าที่ไม่จ่ายเงิน
ให้กับผู้ยื่นค าขอที่มีสิทธิรับเงิน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 

3 3 9 
สูง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(๑๐) ฝ่ายการศึกษา 

 
กระบวนงานการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา 

 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอน                                

การปฏิบัติงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     

( Fraud Risk ) 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

๑ 
 
 

การตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วนก่อนรับค าร้อง 

2 2 4 
ต่ า 

๒ 
 
 

การพิจารณาอนุมัติ เจ้าหน้าที่มีการเรยีกรับผลประโยชน์
เพ่ือแลกกับการพิจารณาอนุมัติ 

2 3 6 
ปานกลาง 

3 การเก็บค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าทีม่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เกินกว่าอัตราที่กรุงเทพมหานคร
ก าหนด 

3 3 9 
สูง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 

การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส านักงานเขตทวีวัฒนาพิจารณาความเสี่ยงการทุจริต   
ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนล าดับ
ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในล าดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมี
หลากหลายวิธีการ หน่วยงานท าการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง
การทุจริตที่ได้จากการประเมิน  
  การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได้น ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ของกระบวนงานหรือโครงการที่ท าการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place)  
มาท าการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพ่ือพิจารณาจัดท ามาตรการควบคุมความเสี่ยง
การทุจริตเพ่ิมเติม (Further Actions to be Taken)  
 

ระดับ ค าอธิบาย 
การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน 

ดี 
การควบคุมมีความเข้มแข็งและด าเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความม่ันใจได้ในระดับ
ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

พอใช้ 
การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี
นัยส าคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

อ่อน 
การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล      
การควบคุมไม่ท าให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ของส านักงานเขตทวีวัฒนา 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ของส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที ่ ฝ่าย 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต Risk 
Score 

รายละเอียดมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ปกครอง การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
 

1. ผู้ท าพินัยกรรมจดัเตรียม
เอกสารมาไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่
อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์
เพื่อแลกกับการจดัท าพินัยกรรม 
2. กรณผีู้ร้องประสงคจ์ะให้ออกไป
ท าพินัยกรรมนอกส านักงานเขต 
เจ้าหน้าท่ีอาจมีการเรียกรับ
ผลประโยชน์หรือเงื่อนไขอย่าง
หนึ่งอย่างใดเพื่อการท าพินัยกรรม
นอกส านักงานเขต นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมที่ก าหนดไว ้ 
 

9 
สูง 

1. กรณีประชาชนมาขอรบั
ค าปรึกษา เจ้าหนา้ที่จะต้อง
แจ้งให้ประชาชนจัดเตรียม
เอกสารให้ครบถ้วนพร้อมน า
พยานมาเอง 
2. กรณีผูร้้องประสงค์จะให้
ออกไปท าพินัยกรรมนอก
ส านักงานเขต จะตอ้งอยูใ่น
พืน้ทีเ่ขตปกครองของส านักงาน
เขตเท่านัน้ และต้องจัดพาหนะ
รับส่งเจ้าหน้าที ่

1. หัวหน้าฝา่ยประชุมพร้อม
ก าชับเจ้าหน้าที่กรณีประชาชน
มาขอรับค าปรึกษา เจ้าหน้าท่ี
จะต้องแจ้งให้ประชาชนจัดเตรยีม 
เอกสารให้ครบถ้วนพร้อมพยาน 
2 คน มาเอง 
2. กรณีไดร้ับค าร้องขอจาก
ประชาชนให้เจ้าหน้าท่ีไปท า
พินัยกรรมนอกส านักงานเขต 
ให้รายงานผู้บังคับบญัชาเพื่อ
พิจารณาถึงเหตุแห่งความจ าเปน็
เร่งด่วน และไมร่ับค าร้องขอ
จากประชาชนกรณีสถานท่ีท า
พินัยกรรมอยู่นอกเขตพื้นท่ี 
 

เดือนละ 
1 ครั้ง 

นายศิรวิทย์  
หัศไทย 

2 ทะเบียน การตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานไม่ถูกต้อง อาจเกิด
ความผิดพลาดจากการตรวจสอบ
ความถูกต้องของหลักฐานกับ
รายการในฐานข้อมลู และการ
สอบสวนบุคคลซึ่งมีหน้าท่ียื่นค า
ขอมีบัตรแทนหรือเจ้าบ้านหรือ
บุคคลผู้นา่เชื่อถือ  
 

12 
สูง 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบงานบัตร
ประจ าตัวประชาชนด าเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบของ 
ทางราชการโดยเคร่งครัด หาก
มีเจตนาทุจริต จะถูกด าเนินการ
ทางวินัย  
2. เจ้าหนา้ที่ทุกระดับปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัด 
ระวัง และละเอียดรอบคอบ 

1. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก ากับ 
ดูแลให้เจา้หน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ
งานบัตรประจ าตัวประชาชน    
ด าเนินการตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการโดย
เคร่งครดั หากมีเจตนาทุจรติ 
จะถูกด าเนินการทางวินัย  
2. หัวหน้าฝา่ยก าชับเจ้าหนา้ที่
ทุกระดับใหป้ฏบิัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ระมดัระวัง 

สัปดาหล์ะ 
1 ครั้ง 

นางสาวรีน่า 
ปาทาน 



ที ่ ฝ่าย 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต Risk 
Score 

รายละเอียดมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ไม่มีส่วนร่วมกับบุคคลภายนอก 
ในการท าทุจริตบตัรประจ าตัว
ประชาชน ให้แก่บุคคลต่างด้าว
หรือผู้มสีัญชาติไทยในลักษณะ 
สวมตัว  
 

และละเอียดรอบคอบ ไม่มี
ส่วนร่วมกับบุคคลภายนอก  
ในการท าทุจริตบตัรประจ าตัว
ประชาชน ให้แก่บุคคลต่างด้าว
หรือผู้มสีัญชาติไทยในลักษณะ
สวมตัว  
 

3 รายได ้ การพิจารณา ตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายการ 
เปรียบเทยีบกับเอกสาร
หลักฐานและข้อเท็จจริง 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบขนาดและ
ประเภทของป้ายไม่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริงท าให้กรุงเทพมหานคร
เสียรายได้จากการเก็บภาษีท่ีไม่
ถูกต้อง  
 

9 
สูง 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้    
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิตามพระราช 
บัญญัติภาษปี้ายอย่างเคร่งครัด 
และต้องศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับ 
การพิจารณาประเภทของป้าย 
2. เจ้าหน้าท่ีต้องมีเครื่องมือ
และอุปกรณ์พร้อมท่ีจะ
ด าเนินการตรวจสอบ  
 

1. หัวหน้าฝา่ยมีการควบคุม 
ก ากับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย
อย่างเคร่งครัด และให้เจ้าหน้าที่
ศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับการ
พิจารณาประเภทของป้าย 
2. เจ้าหนา้ที่ต้องเตรยีมเครื่องมือ
และอุปกรณ์ใหพ้ร้อมท่ีจะ
ปฏิบัติงานส าหรับด าเนินการ
ตรวจสอบปา้ย  
 

เดือนละ 
1 ครั้ง 

นางสาวรสสุคนธ ์
สร่ายทอง 

4 การคลัง การพิจารณาจ่ายเงิน
ให้กับเจ้าหนี ้

เจ้าหน้าท่ีเขียนเช็คสั่งจ่ายให้กับ
เจ้าหนี้ไม่ถูกต้อง เกิดความคลาด
เคลื่อนในส่วนของรายละเอียด
เจ้าหนี้ เช่น ช่ือบัญชี เลขท่ีบัญชี 
ช่ือบริษัท ไมต่รงกับตอนท าสญัญา  
 
 

12 
สูง 

ต้องมีการตรวจสอบเอกสาร
หน้าสมดุบัญชีของบริษัท ห้าง
ร้านต่างๆ  มาตั้งแต่ตอนท าสัญญา 
เพื่อลดข้อผดิพลาดสญัญาไม่
ตรงกับช่ือร้าน 

เจ้าหน้าที่จะต้องให้เจ้าหนีแ้นบ
เอกสารหนา้สมดุบัญชีของ
บริษัท ห้างร้านต่างๆ มาตั้งแต่
ตอนท าสัญญาทุกครั้ง เพื่อลด
ข้อผิดพลาดสญัญาไม่ตรงกับ
ช่ือร้าน 
 
 
 
 

ทุกวัน นายปภากร  
สินช่วย 



ที ่ ฝ่าย 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต Risk 
Score 

รายละเอียดมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

5 สิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล 

การพิจารณา อนุญาต/
ไม่อนุญาตและการ
ตรวจสอบสถาน
ประกอบการ 

เจ้าหน้าท่ีไม่มีการตรวจสอบ
สถานประกอบการก่อนออก
ใบอนุญาต และอาจมีการเรียก
รับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ
พิจารณาอนุญาต 
 

12 
สูง 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้    
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิตามขั้นตอน
พร้อมตรวจสอบ ติดตามการ
พิจารณาออกใบอนุญาต  
อย่างใกล้ชิด 
2. ติดตามผลการด าเนินงาน
และเป็นการป้องกันปราบปราม
การทุจริตในหน้าท่ี  
 

1. ผู้บังคับบญัชามีการควบคมุ 
ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิ
ตามขั้นตอนพร้อมตรวจสอบ 
ติดตามการพิจารณาออก
ใบอนุญาตอย่างใกล้ชิด 
2. หัวหนา้ฝา่ยประชุมเจ้าหนา้ที่
เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน
และเป็นการป้องกันปราบปราม
การทุจริตในหน้าท่ี  
 

เดือนละ 
1 ครั้ง 

นางสาวนงลกัษณ ์ 
อัยแก้ว 

6 รักษาความ
สะอาดและ
สวนสาธารณะ 

การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บค่าธรรมเนยีม
เก็บขนมูลฝอย แล้วไม่น าเงินส่ง
เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร 
 

9 
สูง 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้    
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน
และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
2. แต่งตั้งผูร้ับผดิชอบในการ
รับ-ส่งเงินและตรวจสอบการ
รับ-ส่งเงินทุกครั้ง  
 

1. ผู้บังคับบญัชามีการควบคมุ 
ก ากับ ดูแลให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การน าส่งเงินและการตรวจเงิน 
พ.ศ. 2555 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) 
2. แต่งตั้งผูร้ับผดิชอบในการ
รับ-ส่งเงินและตรวจสอบการ
รับ-ส่งเงินทุกครั้ง  
 

เดือนละ 
1 ครั้ง 

นางสาวโสภิดา 
ปราบนคร 

7 โยธา การพิจารณา แผนผัง
บริเวณ แบบแปลน 
รายการประกอบแบบ
แปลน หรือรายการ
ค านวณ 

เจ้าหน้าท่ีไม่มีการตรวจสอบและ
การพิจารณาอนุญาตตามล าดับ
ก่อนหลังท่ียื่นขออนุญาตไว้  

9 
สูง 

1. จัดท ารายงานความคืบหน้า
ทุกระยะระหว่างเวลาที่ด าเนินการ  
2. ประชาชนสามารถติดตาม
การด าเนินการได้โดยตรงจาก
หัวหน้ากลุม่งานและหัวหน้าฝ่าย
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ  

1. เจ้าหน้าท่ีรับผดิชอบตรวจ
แบบต้องรายงานความคืบหน้า
ทุกระยะระหว่างเวลาที่
ด าเนินการต่อหัวหน้าฝ่าย 
2. หัวหนา้กลุ่มงานมีการตดิตาม
ทุกระยะ 3 วันโดยใช้เอกสาร

สัปดาหล์ะ 
1 ครั้ง 

นายชาญไชย 
ตั้งตาเจริญ 



ที ่ ฝ่าย 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต Risk 
Score 

รายละเอียดมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 ตารางตดิตามพร้อมเสนอรายงาน
การติดตามความคืบหน้าต่อ
หัวหน้าฝ่ายทุกระยะ 7 วัน 
3. ประชาชนสามารถติดตาม
การด าเนินการได้โดยตรงจาก
หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหนา้ฝา่ย 
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ
ทางเลขหมายโทรศัพท์ท่ีให้ไว้
ในเอกสารรับเรื่อง  
 

8 เทศกิจ การพิจารณาเอกสาร
หลักฐาน 

เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์
โดยมิชอบด้วยกฎหมายจากผู้ยื่น
ค าร้อง เพื่อแลกกับการพิจารณา
ในการจัดท าหนังสือรับรองฯ 

9 
สูง 

1. ก ากับดูแลเจ้าหนา้ที่ให้
ปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการและ
ระยะเวลาที่ก าหนด ตลอดจน
กฎหมาย ระเบียบและประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดท าคูม่ือหรือเอกสารทาง
กฎหมายที่ก าหนดบทลงโทษ
ทั้งทางอาญาและทางวินัย กรณี
การเรยีกรับผลประโยชน์โดย    
มิชอบด้วยกฎหมายและเวียน
แจ้งให้ เจ้าหน้าท่ีรับผดิชอบ
และที่เกี่ยวข้องทราบและถือ
ปฏิบัติ  
 

1. ผู้บังคับบัญชาประชุมเน้นย้ า
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบและที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลา
ที่ก าหนดตลอดจนกฎหมาย 
ระเบยีบและประกาศทีเ่กี่ยวข้อง 
2. จัดท าคูม่ือหรือเอกสารทาง
กฎหมายที่ก าหนดบทลงโทษ
ทั้งทางอาญาและทางวินัย 
กรณีการเรยีกรับผลประโยชน์
โดยมิชอบด้วยกฎหมายและ
เวียนแจ้งใหเ้จ้าหน้าที่รับผดิชอบ
และที่เกี่ยวข้องทราบและถือ
ปฏิบัติ  
 
 
 
 

เดือนละ 
1 ครั้ง 

นายไพรงค ์
มัดจันทร ์



ที ่ ฝ่าย 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต Risk 
Score 

รายละเอียดมาตรการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

9 พัฒนาชุมชน
และสวสัดิการ
สังคม 

การพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูสู้งอายุ 
พร้อมแจ้งผลการพจิารณา
และจ่ายเงินให้แก่ผู้ยื่น
ขอรับเงิน 

เจ้าหน้าท่ีไม่ด าเนินการภายใน
ก าหนดและการจ่ายเงินให้แก่ผู้
ยื่นค าขอรับเงินสงเคราะห์ กรณี
จ่ายเปน็เงินสดเจ้าหน้าที่ไม่จ่ายเงิน
ให้กับผู้ยื่นค าขอที่มีสิทธริับเงิน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 

9 
สูง 

1. ควบคุม ก ากับเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติงานตามระเบียบและ
แนวทางอย่างเคร่งครัด 
2. ต้องมีการออกใบส าคัญ       
รับเงินซึ่งเจ้าหน้าที่และพยาน
ลงนามครบถ้วน  
3. ผู้รบัผิดชอบรายงานผลการ
จ่ายเงิน พร้อมส่งหลักฐานแสดง
การรับเงิน ภาพถ่ายประกอบ
ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ ์

1. ผู้บังคับบญัชาก าชับเจ้าหน้าที่
ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบและ
แนวทางอย่างเคร่งครัด 
2. เจ้าหน้าท่ีต้องมีการออก
ใบส าคัญรับเงินซึ่งเจ้าหน้าที่
และพยานลงนามครบถ้วน  
3. ผู้รบัผิดชอบรายงานผลการ
จ่ายเงิน พร้อมส่งหลักฐาน
แสดงการรับเงิน ภาพถ่าย
ประกอบให้ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ ์
 

เดือนละ 
1 ครั้ง 

นางสาวจุฑาทอง 
บุญตัน 

10 การศึกษา การเก็บค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าท่ีมีการเรยีกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเกินกว่าอัตราที่
กรุงเทพมหานครก าหนด 

9 
สูง 

1. เจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัตติาม
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่องค่าบริการ พ.ศ. 2543     
ให้มีการเก็บค่าบริการตาม
อัตราที่ก าหนดอยา่งเคร่งครดั
และออกหลักฐานการรับเงิน
ทุกครั้ง 
2. ต้องแจ้งรายละเอียด
ค่าบริการแกป่ระชาชนผูป้ระสงค์
ขอให้อาคารสถานท่ีทราบ 
3. มีการอนญุาตการใช้อาคาร
สถานท่ีของสถานศึกษาโดย
ผู้อ านวยการเขต 
 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ก าชับบุคลากรในโรงเรียนให้
ปฏิบัติตามข้อบัญญตัิ    
กรุงเทพมหานคร เรื่องค่าบริการ 
พ.ศ. 2543 ใหม้ีการเก็บ
ค่าบริการตามอัตราที่ก าหนด
อย่างเคร่งครัดและออกหลักฐาน
การรับเงินทุกครั้ง 
2. สถานศึกษาแจ้งรายละเอียด
ค่าบริการแกป่ระชาชนผูป้ระสงค์
ขอให้อาคารสถานท่ีทราบ 
3. จัดส่งหนังสือขออนุญาตใช้
อาคารสถานที่ของสถานศึกษา 
ให้ผู้อ านวยการเขตพิจารณา
อนุญาตก่อนด าเนินการทุกครั้ง 

เดือนละ 
1 ครั้ง 

นางอัญชลี 
รังษีสุทธิรัตน ์

 


