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แบบรายงานรอบที่ 2 
(ทุกหน่วยงานต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้) 

 
แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รอบท่ี ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบและอัตราก าลัง  กองการเจ้าหน้าท่ี 
ดานที่ ๒ การใชอ านาจและต าแหนงหนาท่ี 
๑.ชื่องานตามภารกิจ ..การประเมินบุคคลและผลงาน ประเภทวิชาการ ตาม ว.14 และ ว.25............ 
 
ที ่ ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ 

รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความ

เสี่ยงการทุจริต 
รายละเอียดมาตรการ แนวทาง  
ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

1 ขั้นตอน : รับหนังสือพร้อมเอกสารขอประเมิน 
เจาหนาที่งานประเมินบุคคลรับหนังสือพรอมเอกสาร               
ขอประเมินบุคคลของหน่วยงานสงักัดกรมปศสุัตว์                
จากฝายบริหารทั่วไป 
ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าท่ีรบัเอกสารไม่ครบถ้วน หรือ
เอกสารสูญหาย 

 
๒*๒ 
๔/ต่าํ 

ตรวจสอบรายงานรับ-จ่ายเอกสาร และ
ในระบบงานสารบัญโดยรอบคอบ  

2 ขั้นตอน : ลงทะเบียนรับเอกสารการประเมินบุคคล  
ตรวจนับจํานวนแบบประเมินคณุสมบัติของบุคคล, ผลงาน
ทางวิชาการ, สําเนาบันทึกข้อความประกาศมาตรการการ
ป้องกันการแจ้งข้อมูลเท็จ, ต้นฉบับเผยแพร่ และเอกสาร           
ที่เกี่ยวของ 
ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าท่ีผูม้ีหน้าท่ีตรวจเอกสารแบบ
ประเมินละเว้นไม่นบัจํานวนเอกสารให้ครบถ้วนหรือไม่
ตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีร่ะเบียบและมาตรการ
กําหนด รวมถึงการนับระยะเวลาเวียนมาตรการการป้องกัน
การแจ้งข้อมูลเท็จ ทําให้การนับระยะเวลาเอกสารสมบูรณ ์
มีความคลาดเคลื่อน เป็นเหตุให้ผูข้อรับการประเมินไดร้ับ
การแต่งตั้งให้เลื่อนระดับสูงขึ้น เปน็ไปด้วยความล่าช้า 

 
 

๒*๒ 
๔/ต่าํ 

1. มอบหมายเจ้าหนา้ที่ผู้ทําการตรวจนับ
เอกสารใหต้รวจอย่างละเอียด และมีการ
ตรวจสอบซ้ําเพื่อความถูกต้องครบถ้วน  
2. ทํารายละเอยีด checklist สําหรับ
การตรวจเอกสาร และนาํแบบฟอร์ม
ดังกล่าวมาใช้ในการตรวจเอกสาร         
ของทุกตําแหน่งทุกสายงาน 

3 ขั้นตอน : ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารตามข้อ 2 และเอกสาร
หมายเลข 1-3 ตรงกับประกาศของฝ่ายสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง *กรณีมสีวนท่ีตองแกไขแจงให้ผู้ขอประเมิน
ดําเนินการ 
ประเด็นความเสี่ยง :  
๑. เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าทีต่รวจเอกสารแบบประเมินละเว้น
ตรวจเอกสารให้ถูกต้องหรือไมต่รวจสอบให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ระเบียบและมาตรการกาํหนด  
๒. เจ้าหน้าท่ีแจ้งใหผู้้ประเมินเฉพาะบางรายแกไ้ขข้อมูล
เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการประเมินมากกว่าผู้อื่น  
๓. เจ้าหน้าท่ีเรียกรับ หรือยอมที่จะรับทรัพยส์ินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปโดยสะดวก 
รวดเร็ว 

 
 
 
 

๓*๓ 
๙/สูง 

๑. กําหนดแนวทางการตรวจสอบ
เอกสารของผู้ประเมินให้เป็นไปตามที่
ระเบียบและมาตรการกําหนด รวมทั้ง
กําหนดให้มีผูต้รวจสอบอีกครั้ง 
๒. กําหนดแนวทางให้สอดคล้องกบั
มาตรการงดรับสินทรัพย์หรือประโยชน์
อื่นใดสําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิหนา้ที่ใน
กระบวนงานนี ้
 

   แบบรายงานที่ 2  
 



4 ขั้นตอน : จัดส่งเอกสารให้คณะกรรมการ 
จัดสงเอกสารแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน
ทางวิชาการ ใหคณะกรรมการประเมินบุคคลได้พิจารณา          
ลวงหนากอนการประชุม 
ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าท่ีจงใจจัดส่งเอกสารให้
คณะกรรมการไม่ครบถ้วน  

 
 

๒*๒ 
๔/ต่าํ 

กําหนดให้มีการตรวจสอบซ้ําเพื่อความ
ถูกต้องครบถ้วน 

5 ขั้นตอน : นัดหมายประชุม 
นัดหมายคณะกรรมการประเมินบคุคล  
เพื่อขอเชิญประชุมประเมินบุคคล 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : นัดหมายประชุมล่าช้า 

๑*๒ 
๒/ต่าํ 

กําหนดนัดหมายการประชุมใหร้วดเร็ว
เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้ากับผู้ขอรบัการ
ประเมินรายอื่นๆ 

6 ขั้นตอน :  จัดท าหนังสือเชิญประชุม 
1) กําหนดวาระการประชุม โดยเรียงลําดับผู้ขอประเมินตาม
วันท่ีขอประเมินก่อนหลัง 
2)  จัดทําแบบแสดงการประเมินผลงาน (เอกสารหมายเลข
5), แบบรายงานผลการประเมิน (เอกสารหมายเลข 6) และ
ใบการใหคะแนน 
ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าท่ีจัดทําเอกสารไมต่รงกับ
ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 

 
 

๒*๓ 
๖/ปานกลาง 

กําหนดใหเ้จ้าหนา้ที่ผู้ตรวจสอบและ
ตรวจทานเอกสารอย่างรอบคอบก่อน
เสนอคณะกรรมการพิจารณา 

7 
 
 

ขั้นตอน : เตรียมการประชมุ 
1) จัดทําหนังสือขอใชหองประชุม 
2) จัดทําเอกสารรายชื่อคณะกรรมการประเมินบคุคล          
ผเูขารวมประชุม 
3) จัดทําหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน 
4) เตรยีมสถานท่ีประชุม 
ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าท่ีจัดทําหลักฐานการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนไม่ถูกต้อง ทําให้เกิดความผิดพลาดในการ
เบิกจ่าย 

 
 

๓*๓ 
๙/สูง 

ดําเนินการจัดทําเอกสารในการเบกิจ่าย
ให้เป็นไปตามที่ระเบียบของทางราชการ
กําหนดโดยเคร่งครัด 

8 ขั้นตอน : ด าเนินการประชมุคณะกรรมการประเมินบุคคล 
1) จดบันทึกรายงานการประชุม 
2) จัดเก็บเอกสาร/ลงทะเบียนผลการประเมินบุคคล 
- กรณี ผานหรือปรับปรุงซึ่งไมใชสาระสาํคัญแยก 
ตนฉบับ 1 ชุด เพื่อเก็บเป็นหลักฐานการประเมิน 
- กรณี การแก้ไขผลงานเป็นการแก้ไขในสาระสําคญั เก็บ
เป็นหลักฐานการประเมินแยกต้นฉบับ 1 ชุด และไมส่ามารถ
นํามาใช้ในการประเมินครั้งต่อไปได้ 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : เจ้าหน้าท่ีจดบันทึกรายงาน
การประชุมผิดพลาดเป็นเหตุใหผู้้อืน่ได้รับความเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒*๓ 
๖/ปานกลาง 

๑. ผู้ช่วยเลขานุการ 2 คน ท่ีมีหนา้ที่ใน
การจดรายงานการประชุม ควรช่วยกัน
จดรายงานการประชุม เพื่อให้ข้อมูลมี
ความถูกต้องและครอบคลมุทุกประเด็น
ในการประชุม และกําหนดใหม้ีการ
ตรวจทานรายงานการประชุมทุกครั้ง 
2. ดําเนินการประชุมการประเมินบุคคล
และผลงานให้เป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบัติงานด้านการประเมินบุคคลและ
ผลงาน โดยฝ่ายเลขานุการ จะต้องแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางฯดังกล่าว  
ให้กรรมการและผู้ขอรับการประเมิน        
ใหเ้ข้าใจตรงกัน 



9 ขั้นตอน : จัดท ารายงานการประชุม 
เมื่อดําเนินการเขียนรายงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
ก็ดําเนินการส่งรายงาน ให้แก่ผู้ช่วยเลขานุการอีกท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเรียบร้อยเพิ่มเติม 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : เจ้าหน้าท่ีจงใจจัดทํา
รายงานการประชุมบิดเบือนไปจากมติที่ประชุมเพื่อ
ประโยชน์ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือทําให้ผู้อื่นไดร้ับความ
เสียหาย 

 
 

๒*๓ 
๖/ปานกลาง 

1. แจ้งเวียนเพื่อให้คณะกรรมการรับรอง
รายงานการประชุม และแก้ไขให้ถกูต้อง
ตามมติที่ประชุมเท่านั้น โดยไม่แกไ้ข
ผลงานนอกเหนือไปจากรายงานการ
ประชุม 

10 ขั้นตอน : แจงผลการประชมุ 
1) กรณี ผานการประเมินบุคคลสงเรื่องทั้งหมด 
ใหฝ่ายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง เพื่อออกคําสั่งเลื่อน 
ขาราชการ 
2) กรณี ท่ีมีการปรับปรุงแกไข แจงผู้ขอประเมินทุกรายให้
ดําเนินการแกไ้ข 
- กรณีปรับปรุงไมใชสาระสําคัญ 
เมื่อไดรับผลงานที่ปรับปรุงไมใชสาระสาํคัญแลว จัดทํา
หนังสือสงผลงานให้กรรมการที่ไดรับมอบหมายพิจารณา 
เมื่อผลงานผานการประเมินจะสงหนังสือแจงประธานคณะ
กรรมการทราบ และดําเนินการทาํเรื่องขออนุมัติแต่งตั้ง
บุคคลที่ผ่านการประเมินใหด้ํารงตาํแหน่งสูงขึ้นเสนอกรม 
และเมื่อกรมอนุมตัิสงเรื่องใหฝ่ายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
ออกคําสั่งเลื่อนขาราชการ 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  
๑. เจ้าหน้าท่ีจงใจแจ้งให้ผูร้ับการประเมินเฉพาะรายแก้ไข
ข้อมูลการประเมินเพื่อให้ได้รับผลการประเมินท่ีสูงขึ้น 
๒. เจ้าหน้าท่ีเรียกรับ หรือยอมที่จะรับทรัพยส์ินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดเพื่อแลกกับการดําเนินให้ไดร้ับการประเมิน
เลื่อนระดับ 

 
 
 
 
 

๓*๓ 
๙/สูง 

๑. กําหนดแนวทางการแจ้งแกไ้ขข้อมูล 
ผู้ประเมินให้เป็นไปตามที่ระเบียบและ
มาตรการกําหนด รวมทั้งกําหนดให้มี
กํากับดูแลการดําเนินการ 
๒. กําหนดแนวทางให้สอดคล้องกบั
มาตรการงดรับสินทรัพย์หรือประโยชน์
อื่นใดสําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิหนา้ที่     
ในกระบวนงานนี้ 

11 ขั้นตอน : จัดท าเรื่องเบิกจ่ายเงิน 
จัดทําหนังสือขอสงใบสําคัญเบิกจายเงินงบประมาณผาน             
ฝายบริหารทั่วไป โดยเสนอต่อผบูังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  
เจ้าหน้าท่ีจัดทําเอกสารใบสําคญัรบัเงินสําหรับใช้เบิกจาย          
ค่าอ่านกรรมการฯ มีข้อความที่ไมถู่กต้อง 

 
๒*๓ 

๖/ปานกลาง 

ดําเนินการจัดทําเอกสารในการเบกิจ่าย
ให้เป็นไปตามที่ระเบียบของทางราชการ
กําหนดโดยเคร่งครัด  

12 ขั้นตอน : จัดเก็บเรื่องเดิม 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  
เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระเบียบทําให้เอกสาร 
สูญหาย 

 
๒*๒  
๔/ต่าํ 

 
 

 

จัดทําระบบจัดเก็บเอกสารที่สะดวก         
ต่อการค้นหา ตรวจสอบ  และมีความ
ปลอดภัย 

 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 
วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๓ ขั้นตอนหลัก ดังนี้  

ขั้นตอนที่ ๑ การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ขั้นตอนที่ ๓ การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
กรมปศุสัตว์ ได้กําหนดเกณฑ์สําหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงาน

หรือโครงการที่ทําการประเมิน ดังนี้  
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วง

เวลาหนึ่ง ในรูปแบบความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ 
ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น  

โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงิน และผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน 
๑. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 
๕ เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้สูงมาก  
๔ เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้สูง  
๓ เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตบางครั้ง  
๒ เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้น้อยมาก 
๑ เหตุการณ์ทีอ่าจเกิดการทุจริตไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น  

 
๒. ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน 

ระดับความรุนแรงผลกระทบ (Impact) 
๕ เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม 
๔ ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว 

อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ 
๓ หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง 
๒ ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส 
๑ แทบจะไม่มี 

 
 
 
 
 
 



 
เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 

Risk Score 
โอกาสเกิด 

(likelihood) 
ผลกระทบ (Impact) 

1 2 3 4 5 
5 สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 
4 ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 
3 ต่ า ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 
2 ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 
1 ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูง 

 
- สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ํา 
- สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง 

ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
- สถานะสีส้ม คือ ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลาย

หน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอํานาจควบคุม
ข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 

- สถานะสีแดง คือ ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก  
คนที่ไม่รู้จัก โดยไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกํากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด  
หรืออย่างสม่ําเสมอ 

** หมายเหตุ : เกณฑ์สําหรับกําหนดค่าคะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood และ Impact)  ที่ใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของกระบวนงานหรือโครงการที่หน่วยงานนํามาประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานสามารถปรับเปลี่ยนค่าคะแนนได้ตามความเหมาะสมของ
กระบวนงานหรือโครงการที่นํามาประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การใหคะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 
ชื่อหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบและอัตราก าลัง  กองการเจ้าหน้าท่ี 

 
ดานที่ ๒ การใชอ านาจและต าแหนงหนาท่ี 
๑. ชื่องานตามภารกจิ ..การประเมินบุคคลและผลงาน ประเภทวิชาการ ตาม ว.14 และ ว.25............ 
ล าดับ

ที ่
ขั้นตอนการด าเนินงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 

รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง 
Risk Score (L x I) 

Likelihood 
( L ) 

Impact 
( I ) 

Risk 
Score 

1 ขั้นตอน : รับหนังสือพร้อมเอกสารขอประเมิน 
เจาหนาที่งานประเมินบุคคลรับหนังสือพรอม
เอกสารขอประเมินบุคคลของหน่วยงานสังกัด 
กรมปศุสตัว์ จากฝายบริหารทั่วไป 

ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่ รับ
เอกสารไม่ครบถ้วน หรือเอกสารสูญหาย 

๒ ๒ 

 
๔/ต่าํ 

2 ขั้นตอน : ลงทะเบียนรับเอกสารการประเมิน
บุคคล  
ตรวจนับจํานวนแบบประเมินคณุสมบัติของบุคคล, 
ผลงานทางวิชาการ, สําเนาบันทึกข้อความ
ประกาศมาตรการการป้องกันการแจ้งข้อมูลเท็จ, 
ต้นฉบับเผยแพร่ และเอกสารเกี่ยวของ 
 

ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่ผู้มี
หน้าที่ตรวจเอกสารแบบประเมินละเว้น
ไม่นับจํานวนเอกสารให้ครบถ้วนหรือไม่
ตรวจสอบให้ เป็นไปตามแนวทางที่
ระเบียบและมาตรการกําหนด รวมถึง
การนับระยะเวลาเวียนมาตรการการ
ป้องกันการแจ้งข้อมูลเท็จ ทําให้การนับ
ระยะเวลาเอกสารสมบูรณ์มีความ
คลาดเคลื่อน เป็นเหตุให้ผู้ขอรับการ
ประ เมิน ได้ รั บการแต่ งตั้ ง ให้ เ ลื่ อน
ระดับสูงขึ้น เป็นไปด้วยความล่าช้า 



๒ 

 
 
 
 

๒ 

 
 

 
๔/ต่าํ 

3 ขั้นตอน : ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารตามข้อ 2  
และเอกสารหมายเลข 1-3 ตรงกบัประกาศ 
ของฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง *กรณีมสีวนท่ี 
ตองแกไขแจงให้ผู้ขอประเมินดําเนนิการ 
 

ประเด็นความเสี่ยง :  
๑. เจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าทีต่รวจเอกสารแบบ
ประเมินละเว้นตรวจเอกสารให้ถูกต้อง
หรือไมต่รวจสอบให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่ระเบียบและมาตรการกําหนด เป็นเหตุ
ให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหายหรือ
ได้รับประโยชน์โดยมิชอบ 
๒. เจ้าหน้าท่ีแจ้งให้ผู้ประเมินเฉพาะบาง
รายแก้ไขข้อมูลเพื่อให้ได้รับประโยชน์
จากการประเมินมากกว่าผู้อื่น  
๓. เจ้าหน้าที่เรียกรับ หรือยอมที่จะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้
การดํ า เนินการ เป็น ไปโดยสะดวก 
รวดเร็ว 



๓

 
 
 
 

๓ 

 
 
 
 

๙/สูง 

4 ขั้นตอน : จัดส่งเอกสารให้คณะกรรมการ 
จัดสงเอกสารแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล
และผลงานทางวิชาการ ใหคณะกรรมการประเมิน
บุคคลได้พิจารณาลวงหนากอนการประชุม 

ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่จงใจ
จัดส่ ง เอกสารให้คณะกรรมการไม่
ครบถ้วน หรือจัดทําเอกสารไม่ตรงกับ
ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 

๒

 
๒ 

 
๔/ต่าํ 

5 ขั้นตอน : นัดหมายประชุม 
นัดหมายคณะกรรมการประเมินบคุคล  
เพื่อขอเชิญประชุมประเมินบุคคล 
 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  
นัดหมายประชุมล่าช้า 
 

๑

 
๒ 

 
๒/ต่าํ 



6 ขั้นตอน : จัดท าหนังสือเชิญประชุม 
1) กําหนดวาระการประชุม โดยเรียงลําดับผู้ขอ
ประเมินตามวันท่ีขอประเมินก่อนหลัง 
2)  จัดทําแบบแสดงการประเมินผลงาน (เอกสาร
หมายเลข 5), แบบรายงานผลการประเมิน 
(เอกสารหมายเลข 6) และใบใหคะแนน 

ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าท่ี 
จงใจจัดทําเอกสารไมต่รงกับข้อมลู 
ของผู้รับการประเมินทีส่่งมา ๒

 
๓ 

 
๖/ 

ปานกลาง 

7 
 
 

ขั้นตอน : เตรียมการประชมุ 
1) จัดทําหนังสือขอใชหองประชุม 
2) จัดทําเอกสารรายชื่อคณะกรรมการประเมิน
บุคคลผเูขารวมประชุม 
3) จัดทําหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินผลงาน 
4) เตรยีมสถานท่ีประชุม 

ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่จัดทํา
หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนไม่
ถูกต้อง ทําให้เกิดความผิดพลาดในการ
เบิกจ่าย 

๓ 

 
 

๓ 

 
 

๙/สูง 

8 ขั้นตอน : ด าเนินการประชมุคณะกรรมการ
ประเมินบุคคล 
1) จดบันทกึรายงานการประชุม 
2) จัดเก็บเอกสาร/ลงทะเบียนผลการประเมิน
บุคคล 
- กรณี ผานหรือปรับปรุงซึ่งไมใชสาระสาํคัญแยก 
ตนฉบับ 1 ชุด เพื่อเก็บเป็นหลักฐานการประเมิน 
- กรณี การแก้ไขผลงานเป็นการแก้ไขใน
สาระสําคญั เก็บเป็นหลักฐานการประเมินแยก
ต้นฉบับ 1 ชุด และไมส่ามารถนํามาใช้ในการ
ประเมินครั้งต่อไปได ้

ประ เ ด็นความ เ สี่ ย ง ก าร ทุ จ ริ ต  : 
เจ้าหน้าที่จงใจจดบันทึกรายงานการ
ประชุมผิดพลาดเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ
ความเสียหาย 



๒

 
 
 
 

๓ 

 
 
 

๖/ 
ปานกลาง 

9 ขั้นตอน : จัดท ารายงานการประชุม 
เมื่อดําเนินการเขียนรายงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว ก็ดําเนินการส่งรายงาน ให้แก่
ผู้ช่วยเลขานุการอีกท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เรียบร้อยเพิ่มเติม 

ประ เ ด็นความ เ สี่ ย ง ก าร ทุ จ ริ ต  : 
เจ้าหน้าท่ีจงใจจัดทํารายงานการประชุม
บิ ด เ บื อน ไปจาก มติ ที่ ป ร ะ ชุม เพื่ อ
ประโยชน์ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือทํา
ให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย 

๒

 
 

๓ 

 
๖/ 

ปานกลาง 

10 ขั้นตอน : แจงผลการประชมุ 
1) กรณี ผานการประเมินบุคคลสงเรื่องทั้งหมด 
ใหฝ่ายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง เพื่อออกคําสั่ง
เลื่อนขาราชการ 
2) กรณี ท่ีมีการปรับปรุงแกไข แจงผู้ขอประเมิน
ทุกรายให้ดําเนินการแก้ไข 
- กรณีปรับปรุงไมใชสาระสําคัญ 
เมื่อไดรับผลงานท่ีปรับปรุงไมใชสาระสาํคัญแลว 
จัดทําหนังสือสงผลงานให้กรรมการที่ไดรับ
มอบหมายพิจารณา เมื่อผลงานผานการประเมิน
จะสงหนังสือแจงประธานคณะกรรมการทราบ 
และดําเนินการทําเรื่องขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่
ผ่านการประเมินให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้นเสนอกรม 
และเมื่อกรมอนมุตัิสงเรื่องใหฝ่ายสรรหาและบรรจุ
แตงตั้งออกคําสั่งเลื่อนขาราชการ 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  
๑. เจ้าหน้าท่ีจงใจแจ้งให้ผูร้ับการ
ประเมินเฉพาะรายแก้ไขข้อมลูการ
ประเมินเพื่อให้ไดร้ับผลการประเมนิท่ี
สูงขึ้น 
๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับ หรือยอมที่จะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลก
กับการดําเนินให้ได้รับการประเมินเลื่อน
ระดับ 



๓

 
 
 
 

๓ 

 
 
 
 

๙/สูง 



11 ขั้นตอน : จัดท าเรื่องเบิกจ่ายเงิน 
จัดทําหนังสือขอสงใบสําคัญเบิกจายเงิน
งบประมาณผานฝายบริหารทั่วไป โดยเสนอต่อ 
ผบูังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
 

ประ เ ด็นความ เ สี่ ย ง ก าร ทุ จ ริ ต  : 
เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารใบสําคัญรับเงิน
สําหรับใช้เบิกจายค่าอ่านกรรมการฯ  
มีข้อความที่ไม่ถูกต้อง 

๒
 

๓ 
 

๖/ 
ปานกลาง 

12 ขั้นตอน : จัดเก็บเรื่องเดิม 
 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต :  
เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารไม่เป็นระเบียบ
ทําให้เอกสารสูญหาย ๒

 
๒ 

 
๔/ต่าํ 

 
 
 

 

 

 

 

 
 


