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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีคิว้ 

ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
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คาํนํา 

  เพ่ือใหก้ารบรหิารงานขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลสีคิว้ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์

สขุแก่ประชาชน อาศยัอาํนาจตามประกาศคณะรกัษาความสงบแหง่ชาตฉิบบัท่ี ๘๕/๒๕๕๗   ขอ้ ๑๑  ลงวนัท่ี ๑๐ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ แหง่พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไ้ขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัวา่ดว้ยมาตรฐานและ

หลกัเกณฑป์ฏิบตัิการบรหิารจดัการความเส่ียงสาํหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๒  คณะกรรมการบริหารจดัการ

ความเส่ียงการทจุริตขององคก์ารบริหารสว่นตาํบลสีคิว้ โดยความเห็นชอบของผูบ้รหิารองคก์ารบริหารสว่นตาํบลสีคิว้ 

จงึกาํหนดแผนการบรหิารจดัการความเส่ียงประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตลุาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๕) 

ไวเ้ป็นเคร่ืองมือในการกาํกบัการดาํเนินงานดา้นการปอ้งกนัความเส่ียงเพ่ือมิใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางราชการและ

ผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งทกุระดบั รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีจะไดน้าํเสนอตอ่ไปนี ้

 

       องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีคิว้ 
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สารบัญ 
                  หน้า 
คาํนาํ                        

สารบรรณ            

            

บทที ่๑ บทนาํ           ๑ 

  ๑. ความหมายและตาํจาํกดัความ        ๑ 

  ๒. หลกัการและเหตผุล         ๑ 

  ๓. วตัถปุระสงค ์          ๒ 

  ๔. ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียง        ๒ 

บทที ่๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง         ๔ 

  ๑. รูปแบบการประเมินความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO     ๔ 

  ๒. การบรหิารความเส่ียง ตามมาตรฐาน COSO      ๔ 

  ๓. กระบวนการบรหิารความเส่ียง        ๕ 

  ๔. ปัจจยัท่ีทาํใหก้ารบริหารจดัการความเส่ียงลม้เหลว     ๖ 

  ๕. ปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารบรหิารจดัการความเส่ียงประสบผลสาํเรจ็   ๖ 

  ๖. การประเมินความเส่ียงเชิงคณุภาพและเชิงปรมิาณ     ๖ 

  ๗. วิธีการและเทคนิคเชิงปริมาณและคณุภาพ      ๗ 

  ๘. การวิเคราะหค์วามเส่ียง        ๗ 

  ๙. ขัน้ตอนการปฏิบตังิานการบรหิารจดัการความเส่ียง     ๗ 

     ๑๐. ประโยชนข์องการบรหิารจดัการความเส่ียง      ๙ 

บทที ่๓ การจัดลาํดบัความเสี่ยง         ๑๐ 

  ๑. การกาํหนดเกณฑค์วามเส่ียง                    ๑๐ 

  ๒. การจดัลาํดบัความเส่ียง        ๑๐ 

บทที ่๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีคิว้                      ๑๒ 

  ๑. คณะทาํงานการบรหิารจดัการความเส่ียงขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลสีคิว้  ๑๒ 

  ๒. แผนการประเมินความเส่ียงของสว่นราชการในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลสีคิว้           ๑๓ 

สรุปช่องทางความเส่ียงการทุจริตของเจ้าหน้าทีรั่ฐที่พงึระมัดระวังในการบริหารความเส่ียงที่สาํคัญ    ๓๔ 

ภาคผนวก            ๓๖



๑ 
 

 

บทที ่๑ 

บทนาํ 

 

๑.ความหมายและคาํจาํกัดความ 

  ความเสี่ยง (Risk)  คือ การวดัความสามารถท่ีจะดาํเนินการใหว้ตัถปุระสงคข์องงานประสบ

ความสาํเรจ็ ภายใตก้ารตดัสินใจ งบประมาณ กาํหนดเวลา และขอ้จาํกดัดา้นเทคนิคท่ีเผชิญอยู ่อยา่งเชน่ การจดัทาํ

โครงการหรือกิจกรรมท่ีจะดาํเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอนาคต โดยใชท้รพัยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั มาดาํเนินการให้

ประสบความสาํเรจ็ ภายใตก้รอบเวลาอนัจาํกดัซึ่งเป็นการกาํหนดการปฏิบตักิารในอนาคต ความเส่ียงจงึอาจเกิดขึน้

ไดต้ลอดเวลา อนัเน่ืองมาจากความไมแ่นน่อนและความจาํกดัของทรพัยากรโครงการ ผูบ้รหิารโครงการจงึตอ้งจดัการ

ความเส่ียงของโครงการเพ่ือใหปั้ญหาของโครงการลดนอ้ยลงและสามารถดาํเนินการใหป้ระสบความสาํเรจ็ตาม

เปา้หมายท่ีตัง้ไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  การบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบคุวามเส่ียงและการ

วิเคราะหเ์พ่ือจดัลาํดบัความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบตอ่การบรรลเุปา้ประสงคข์ององคก์ร โดยการประเมินจาก ๑) 

โอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณ(์Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณค์วามเส่ียง ๒) ผลกระทบ 

(Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรง ความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้หากเกิดเหตกุารณค์วามเส่ียง 

  การจัดการความเส่ียง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณห์รือความเส่ียงหรือลด

ผลกระทบความเสียหายจากเหตกุารณค์วามเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรบัได ้

  การตดิตามประเมินผล หมายถึง การติดตามผลระหว่างการดาํเนินงานตามแผนงาน โครงการ/

กิจกรรม และทาํการสอบทานวา่แผนจดัการความเส่ียงมีประสิทธิภาพหรือไมห่ากแผนจดัการความเส่ียงใดไมมี่

ประสิทธิภาพก็ใหมี้การปรบัปรุงแกไ้ข เพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจวา่การบรหิารจดัการความเส่ียงท่ีกาํหนดไวมี้ความ

เพียงพอ เหมาะสม มีการปฏิบตัิตามจรงิ ขอ้บกพรอ่งไดร้บัการแกไ้ขอย่างเหมาะสมและทนัเวลา การติดตาม

ประเมินผลการบรหิารจดัการความเส่ียงควรจดัใหมี้การดาํเนินการอยา่งนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

๒. หลักการและเหตุผล 

  พระราชบญัญตัิวินยัการเงินการคลงัภาครฐั พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กาํหนดใหห้นว่ยงานของรฐัจดั

ใหมี้การตรวจสอบภายใน การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงโดยใหถื้อปฏิบตัิตามมาตรฐานและ

หลกัเกณฑท่ี์กระทรวงการคลงักาํหนด และกระทรวงการคลงัไดก้าํหนดหลกัเกณฑ ์กระทรวงการคลงัวา่ดว้ย

มาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏิบตักิารบริหารจดัการความเส่ียงสาํหรบัหนว่ยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนงัสือ ท่ี 

กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓  ลงวนัท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการความเส่ียงเป็นไปตามเจตนารมณ ์มาตรา 



๒ 
 

๓/๑ แหง่พระราชบญัญัตริะเบียบบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไ้ขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ

พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖  

 

ท่ีกาํหนดวา่การบรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดีไดแ้ก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลเุปห้มายดงัตอ่ไปนี ้

  (๑) เกิดประโยชนส์ขุของประชาชน 

  (๒) เกิดผลสมัฤทธ์ิตอ่ภารกิจของรฐั 

  (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้คา่ในเชิงภารกิจของรฐั 

  (๔) ไมมี่ขัน้ตอนการปฏิบตังิานเกินความจาํเป็น 

  (๕) มีการปรบัปรุงภารกิจของสว่นราชการใหท้นัตอ่เหตกุารณ ์

  (๖) ประชาชนไดร้บัการอาํนวยความสะดวกและไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ 

(๗) มีการประเมินผลการปฏิบตัริาชการอยา่งสมํ่าเสมอ 

๓. วัตถุประสงคข์องการบริหารความเส่ียง 

  ๓.๑ เพ่ือใหก้ารปฏิบตัริาชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสมัฤทธ์ิ เกิดประโยชนส์ขุแก่

ประชาชน 

  ๓.๒ เพ่ือปอ้งกนัความเสียหายแก่หน่วยงายของรฐัและผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง 

๔. ปัจจัยทีก่่อให้เกิดความเสี่ยง 

  ๔.๑ ปัจจัยภายนอก ประกอบดว้ย 

   ๔.๑.๑ ภยัธรรมชาต ิ(Natural Environment) 

   ๔.๑.๒ เศรษฐกิจ (Economic) 

   ๔.๑.๓ การเมือง (Political) 

   ๔.๑.๔ สงัคม (Social) 

   ๔.๑.๕ เทคโนโลยี (Technological) 

  ๔.๒. ปัจจัยภายใน ประกอบดว้ย 

   ๔.๒.๑ คณะผูบ้รหิาร/กลยทุธใ์นการบรหิารองคก์ร (Strategy)  

   ๔.๒.๒ โครงสรา้งองคก์ร (Structure) ท่ีไมเ่หมาะสมกบัภารกิจ 

   ๔.๒.๓ รูปแบบการปฏิบตังิาน (System) กระบวนการ /การบรหิารจดัการ การกาํหนด

นโยบาย แผนงาน ระเบียบ กฎหมาย ขอ้บงัคบั การดาํเนินงาน การติดตมประเมินผล การปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง

ในการปฏิบตังิาน 

   ๔.๒.๔ บคุลากร (Staff) การจดัการทรพัยากรมนษุย ์

   ๔.๒.๕ ทกัษะ ความรูค้วามสามารถ (Skill) ของบคุลากรทัง้ฝ่ายบรหิารและฝ่ายประจาํ 



๓ 
 

   ๔.๒.๖ รูปแบบการบรหิารจดัการ (Style) พฤติกรรมการบรหิารงานของผูบ้รหิารและ

พนกังานในองคก์ร 

   ๔.๒.๗ คา่นิยมรว่ม (Shared Values) ของบคุลากรในองคก์รท่ีมีเปา้หมาย ทิศทางเดียง

เดียวกนัในอนัท่ีจะปฏิบตัริาชการดว้ยความซ่ือสตัย ์สจุรติ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสมัฤทธ์ิ เพ่ือ

ประโยชนส์ขุของประชาชนหากไมมี่คา่นิยมรว่มกนัแลว้ก็จะเกิดปัจจยัเส่ียงท่ีเป็นอปุสรรคในการบรรลเุปา้หมาย 

วตัถปุระสงคใ์นการปฏิบตัริาชการ 

   

....................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 

 

บทที ่๒ 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

๑. รูปแบบการประเมินความเส่ียง ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of 

the Tread way Commission) จาํแนกได ้๔ ประเภท ดงันี ้

  ๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์(S : Strategic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการกาํหนด นโยบาย 

แผนงาน โครงการ ไมเ่ป็นไปตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้

  ๑.๒ ความเส่ียงด้านการดาํเนินงาน (O: Operational Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการ

ปฏิบตังิานไมเ่ป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือหนงัสือสั่งการ หรือหลกัวิชาการ การไมมี่ความรู ้

ความสามารถ ทกัษะในการปฏิบตังิานเพียงพอของบคุลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ความประมากเลินเลอ่ ฯลฯ 

  ๑.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นความเส่ียงในการปฏิบตังิานดา้นการเงินการ

บญัชีท่ีไมป่ฏิบตังิานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการ หลกัวิชาการท่ีกาํหนดไว ้หรือไมมี่ความรู ้

ความสามารถทกัษะในการปฏิบตังิานอยา่งเพียงพอ การจงใจละเวน้ ความประมาทเลินเลอ่ ฯลฯ 

  ๑.๔. ความเสี่ยงด้านกฎหมายระเบียบหรือทีเ่กี่ยวข้อง(C:Compliance Risk)  เป็นความเส่ียงท่ี

ไมส่ามารถปฏิบตัติามระเบียบ กฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้งไดห้รือระเบียบ กฎหมาย ขอ้บงัคบั 

หนงัสือสั่งการตา่งๆ ไมเ่หมาะสมกบัการปฏิบตังิาน หรือไมส่อดคลอ้งกบัอาํนาจหนา้ท่ี สถานการณปั์จจบุนั (ระเบียบ

ลา้หลงั)  

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the 

Tread way Commission) 

  ๒.๑ สภาพแวดล้อมภายในขององคก์ร (Internal Environment) เชน่ นโยบายของผูบ้รหิาร 

วฒันธรรมองคก์ร คา่นิยมรว่ม อาํนาจหนา้ท่ี ความรูค้วามสมารถ ทกัษะของบคุลากร กระบวนการบรหิารงาน 

ทรพัยากรทางการบรหิาร ระเบียบกฎหมาย สารสนเทศ การติดตามประเมินผล ฯลฯ 

  ๒.๒ การกาํหนดวัตถุประสงค ์(Objective Setting) องคก์รตอ้งกาํหนดวตัถปุระสงค ์เปา้หมาย

ของการบรหิารความเส่ียงไวอ้ยา่งชดัเจนและเหมาะสม 

  ๒.๓ การบ่งชีเ้หตุการณห์รือปัญหาทีจ่ะเกิดขึน้ (Event Identification) เป็นการรวบรวม

เหตกุารณท่ี์อาจเกิดขึน้กบัหนว่ยงาน ทัง้ในส่วนของปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดจากภายในและภายนอกหนว่ยงาน  

  ๒.๔ การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) เป็นการจาํแนกและจดัลาํดบัการประเมินความ

เส่ียงท่ีมีอยู ่โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความ

เส่ียงจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน 
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  ๒.๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการดาํเนินการหลงัจากท่ีองคก์รสามารถ

บง่ชีค้วามเส่ียงขององคก์รและประเมินความสาํคญัของความเส่ียง โดยนาํความเส่ียงไปแกไ้ขดว้ยวิธีการอนัเหมาะสม

ดว้ยวิธีการ ๔ วิธี ดงันี ้

   ๒.๕.๑ การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk avoidance) หมายถึง การเลิกหรือไมก่ระทาํในอนัท่ี

จะก่อใหเ้กิดความเสียหายหรือความเส่ียง 

   ๒.๕.๒ การควบคมุความสญูเสีย (Risk reduction) มี ๒ วิธี คือ ๑) การปอ้งกนัมิใหเ้กิด

ความเสียหาย ๒) การควบคมุความรุนแรงของความสญูเสียมิใหมี้ผลกระทบในวงกวา้ง 

   ๒.๕.๓ การแบง่ความเส่ียง (Risk Sharing) คือ วิธีการลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายหรือ

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 

   ๒.๕.๔ การยอมรบัความเส่ียง (Risk Acceptance) คือ การยอมรบัวา่การดาํเนินงานของ

องคก์รมีความเส่ียงในบางประเดน็ เป็นความเส่ียงท่ีสามารถยอมรบัได ้หรือนา่จะเกิดขึน้นอ้ย โดยมีวิธีการหรือ

สามารถปอ้งกนัไดไ้มเ่พิ่มความเส่ียงย่ิงขึน้จนไมส่ามารถยอมรบัได ้

  ๒.๖ กิจกรรมการควบคุม (Control Actives ) คือการกาํหนดกิจกรรมและการปฏิบตัิคา่งๆ ท่ีจะ

กระทาํเพ่ือลดความเส่ียง และทาํใหก้ารดาํเนินงานบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายขององคก์ร เชน่ การกาํหนด

กระบวนการปฏิบตังิานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความเส่ียงใหก้บับคุลากรภายในองคก์ร เพ่ือเป็นการสรา้งความ

มั่นใจวา่จะสามารถจดัการกบัความเส่ียงนัน้ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเป็นไปตามเปา้หมายท่ีกาํหนดไว ้

  ๒.๗ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) คือ ระบบสารสนเทศและ

การติดตอ่ส่ือสารทีดีมีคณุภาพ  

  ๒.๘ การตดิตามประเมินผล (Monitoring) คือ การติดตามประเมินผลการบรหิารจดัการความ

เส่ียงประจาํองคก์รว่าระบบการบรหิารจดัการความเส่ียงท่ีถือหรือปฏิบตัิอยูน่ัน้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม ่มี

ประเดน็ใดสมควรแกไ้ขปรบัปรุงใหดี้ขึน้หรือดีย่ิงขึน้ไป 

๓. กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง (Risk Management Process) 

  กระบวนการบรหิารจดัการความเส่ียง มี ๕ ขัน้ตอนดงันี ้

  ๓.๑ การกาํหนดวตัถปุระสงค ์(Objective Setting) 

  ๓.๒ การระบคุวามเส่ียง (Risk identification) 

  ๓.๓ การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

  ๓.๔ การจดัการและจดัทาํแผนบรหิารความเส่ียง (Risk Management Planning) 

  ๓.๕ การรายงานตดิตามผล (Reporting and Monitoring) 
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๔. ปัจจัยทีท่าํให้การบริหารจัดการความเส่ียงล้มเหลว คือ 

  ๔.๑ ขาดการสนบัสนนุจากผูบ้รหิารทกุระดบั 

  ๔.๒ ไมมี่วิสยัทศันห์รือวิสยัทศันไ์มช่ดัเจนในการวางแผนกลยทุธ ์

  ๔.๓ ไมมี่การส่ือสารใหพ้นกังานหรือบคุลากรในสงักดัรบัทราบถึงวิสยัทศัน ์เปา้หมาย วตัถปุระสงคท่ี์

จะดาํเนินการเก่ียวกบัการปอ้งกนัความเส่ียง 

  ๔.๔ ลม้เหลวในการสรา้งทีมงานในการปอ้งกนัความเส่ียงไมส่า่จะเป็นทีมผูบ้รหิารหรือทีม

ผูป้ฏิบตังิาน 

  ๔.๕ มองทกุอยา่งเป็นอปุสรรค ท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงค ์เปา้หมายในการแกไ้ขปัญหาความเส่ียง 

  ๔.๖ การกาํหนดกลยทุธล์ม้เหลวทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

๕. ปัจจัยสาํคัญทีจ่ะทาํให้การบริหารจัดการความเสี่ยงประสบผลสาํเร็จ 

  ๕.๑ การไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้รหิารระดบัสงู และทกุระดบั 

  ๕.๒ การใชค้าํหรือขอ้ความท่ีทาํใหผู้อ้่านผูฟั้งเขา้ใจความหมายเดียวกนั 

  ๕.๓ การปฏิบตัิตามแนวทางวิธีการบริหารความเส่ียงท่ีตอ่เน่ืองอยา่งสมํ่าเสมอ 

  ๕.๔ การมีกระบวนการในการบรหิารการเปล่ียนแปลง 

  ๕.๕ การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

  ๕.๖ การวดัผลการบรหิารความเส่ียงซึ่งรวมทัง้การวดัความเส่ียง 

  ๕.๗ การฝึกอบรมและกลไกดา้นทรพัยากรบคุคลเพ่ือใหพ้นกังานทกุคนเขา้ใจกรอบและความ

รบัผิดชอบของการบรหิารความเส่ียง 

  ๕.๘ การตดิตามกระบวนการบรหิารความเส่ียงดว้ยการกาํหนดวิธีท่ีเหมาะสม 

๖.การประเมินความเส่ียงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

  ๖.๑ การประเมินความเส่ียงเชิงปรมิาณ ( Quantitative Risk Assessment) เป็นการประเมินเชิง

สถิติตวัเลข อธิบายดว้ยหลกัการเหตผุล แบง่เป็น ๑) ประเมินแบบ Deterministic Risk Assessment ๒) ประเมิน

แบบ Probabilistic Risk Assessment 

  ๖.๒ การประเมินความเส่ียงเชิงคณุภาพ (Qualitative Risk Assessment) เป็นการประเมินท่ีมี

ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้คือ 

   ๖.๒.๑ มุง่เนน้การอธิบายปรากฏการณเ์ชิงสงัคมศาสตรแ์ละมานษุวิทยา 

   ๖.๒.๒ เนน้ความหลากหลาย ความครอบคลมุของขอ้มลูและวิธีการเขา้ถึงขอ้มลู 

   ๖.๒.๓ ไมเ่นน้การตรวจวดัทางวิทยาศาสตร ์เชน่ การเก็บขอ้มลูสถิตเิชิงตวัเลข  

   ๖.๒.๔ ใชก้ระบวนการสงัคมเก็บขอ้มลู เชน่  

    ๖.๒.๔.๑) การาสมัภาษณเ์จาะลกึ (Indepth Interview) 

    ๖.๒.๔.๒) การสมัภาษณเ์ฉพาะกลุม่ (Focus group interview) 
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    ๖.๒.๔.๓) การใชแ้บบสอบถาม (Questionaire) 

    ๖.๒.๔.๔) การศกึษาแบบมีส่วนรว่ม (Participatory action research) 

๗. วิธีการและเทคนิคเชิงปริมาณและคุณภาพ 

  ในการประเมินความเส่ียงขององคก์รนัน้สามารถใชก้ารประเมินไดท้ัง้สองแบบคือ การประเมินเชิง

คณุภาพและการประเมินเชิงปรมิาณ โดยส่วนมากแลว้ผูบ้รหิารจะใชวิ้ธีการประเมินเชิงคณุภาพในกรณีท่ีมีความเส่ียง

ท่ีไมส่ามารถใชก้ารประเมินเชิงปรมิาณได ้เน่ืองจากการประเมินเชิงปรมิาณมีเทคนิควิธีการท่ีซบัซอ้นมากกวา่ ทัง้นี ้

การจะพิจารณาใชวิ้ธีการประเมินแบบใดขึน้อยูก่บัความเหมาะ 

๘. การวิเคราะหค์วามเสี่ยง 

  การวิเคราะหค์วามเส่ียง แบง่ออกเป็นสองวิธีคือ  

  ๘.๑ การวิเคราะหค์วามเสี่ยงเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินหาสาเหต ุความเป็นไปไดข้องความ

เส่ียง ผลกระทบ ความรุนแรงชองผลกระทบ แนวทางการปอ้งกนั การแกไ้ขปัญหา  วิธีการท่ีนิยมใช ้คือ 

   ๘.๑.๑) แบบ Probability impact Matrix เป็นการวิเคราะหค์วามเส่ียงรายโครงการ 

   ๘.๑.๒) แบบ Top Ten Risk Item Tracking เป็นการจดัลาํดบัความเส่ียงของโครงการและ

วิเคราะหแ์นวโนม้ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตของโครงการ 

   ๘.๑.๓) Expert Judgment เป็นการประเมินความเส่ียงโดยเอาความรูส้ึก สญัชาตญาณ 

ประสบการณข์องผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะหค์วามเส่ียงเชิงคณุภาพ วา่ความเส่ียงอยูใ่นระดบัใด เชน่ สงู กลาง ตํ่า จะใช้

วิธีการเชิงปรมิาณหรือไมใชก็้ได ้ 

  ๘.๒ การวิเคราะหค์วามเสี่ยงเชิงปริมาณ เป็นการประเมินหาสาเหต ุความเป็นไปไดข้องความ

เส่ียง ผลกระทบ ความรุนแรงชองผลกระทบ แนวทางการปอ้งกนั การแกไ้ขปัญหา โดยใชข้อ้มลูสถิตติวัเลข วิธีการท่ี

นิยมใช ้ตวัอย่างเชน่ เทคนิค Decision Tree analysis 

๙. ข้ันตอนการปฏิบัตงิานการบริหารจัดการความเส่ียง 

  การบริหารจดัการความเส่ียงมีขัน้ตอนการปฏิบตังิาน ๕ ขัน้ตอน คือ 

  ๙.๑ แตง่ตัง้คณะกรรมการหรือคณะทาํงานบริหารจดัการความเส่ียง 

  ๙.๒ เคราะหแ์ละระบปัุจจยัความเส่ียง 

  ๙.๓ จดัทาํแผนบริหารจดัการความเส่ียง 

  ๙.๔ ดาํเนินการตามแผนบริหารจดัการความเส่ียง 

  ๙.๕ รายงานและติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนบรหิารจดัการความเส่ียง 

 

.................. 
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๑๐. ประโยชนข์องการบริหารจัดการความเสี่ยง 

  การบริหารจดัการความเส่ียงมีประโยชนด์งันี ้คือ 

  ๑. เป็นการสรา้งฐานความรูท่ี้มีประโยชนต์อ่การบรหิารและปฏิบตังิาน 

  ๒. ใหท้ราบถึงสภาพการดาํเนินงานท่ีเส่ียงตอ่การเกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือผูมี้สว่น

เก่ียวขอ้งเพ่ือเกิดความระมดัระวงัในการดาํเนินงานมิใหเ้กิดขอ้บกพรอ่งหรือขอ้ผิดพลาดในการดาํเนินงาน 

  ๓. เป็นเครื่องมือในการบรหิารการปฏิบตังิานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตาม

หลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

 

............................. 
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บทที ่๓ 

การจัดลาํดับความเสี่ยง 

 

๑. การกาํหนดเกณฑค์วามเส่ียง 

  หลงัจากท่ีคณะทาํงานหรือคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงไดมี้การคน้หาและระบปัุจจยัเส่ียงจาก

การวิเคราะหโ์อกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  ประเภทความเส่ียง ขนาด ความรุนแรง ความรา้ยแรง ความถ่ีในการเกิด

ความเส่ียง ชว่งเวลา ขอบเขตพืน้ท่ีหรือผูไ้ดร้บัผลกระทบ ความเสียหาย เสรจ็แลว้คณะทาํงานตอ้งกาํหนดระดบัความ

เส่ียงเป็นตวัชีว้ดั สว่นมากการกาํหนดเกฯฑค์วามเส่ียงนิยมกาํหนดไว ้๕ ระดบั คือ 

  ระดบั ๑  หมายถึง  มีความเส่ียงนอ้ยมาก หรือแทบจะไมมี่โอกาสในการเกิด 

  ระดบั ๒  หมายถึง  มีความเส่ียงนอ้ย หรือนาน ๆ เกิด 

  ระดบั ๓  หมายถึง  มีความเส่ียงปานกลางหรือเป็นไปไดท่ี้จะเกิด 

  ระดบั ๔  หมายถึง  มีความเส่ียง สงู นา่จะเกิด หรือเกิดบอ่ยครัง้ 

  ระดบั ๕  หมายถึง  มีความเส่ียงสงูมาก คอ่นขา้งแนน่อน หรือบอ่ยมาก 

 

ตารางแสดงเกณฑก์าประเมินโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood ) 

โอกาสทีจ่ะเกิดความ

เส่ียง 

คาํจาํกัดความ ความถีโ่ดยเฉลี่ย ระดับความรุนแรง 

สงูมาก บอ่ยมาก ๑ ครัง้/เดือนหรือมากกวา่ ๕ 

สงู บอ่ย ๑-๖ เดือน/ครัง้แตไ่มเ่กิน 

๕ ครัง้ 

๔ 

ปานกลาง ไมบ่อ่ย ๑ ครัง้/ปี ๓ 

นอ้ย นาน ๆ ครัง้ ๒-๓ ปี/ครัง้ ๒ 

นอ้ยมาก แทบจะไมมี่โอกาสเกิด ๕ ปี/ครัง้ ๑ 

 

๒. การจัดลาํดับความเสี่ยง 

  เม่ือคณะทาํงานหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดป้ระเมินความเส่ียงเสรจ็แลว้ จะตอ้งนาํ

ความเส่ียงมาวิเคราะหค์วามเส่ียง (level of Risk)เพ่ือจดัระดบัความรุนแรงของความเส่ียงโดยจดัลาํดบัความสมัพนัธ์

ของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ลกัษณะความรุนแรง ผลกระทบ ตามตาราง Risk Map  

 

 

 



๑๑ 
 

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Map) 

โอกาสทีจ่ะเกิด

ความเสี่ยง 

ผลกระทบของความเสี่ยง 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

5 = สงูมาก 5 10 15 20 25 

4 = สงู 4 8 12 16 20 

3 = ปานกลาง 3 6 9 12 15 

2 = นอ้ย 2 4 6 8 10 

1 = นอ้ยมาก 1 2 3 4 5 

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง × ค่าระดับของผลกระทบของความเส่ียง 

 

ตารางแสดงการจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยงโดยรวม ระดับคะแนน แทนด้วยแถบสี ความหมาย 

สงูมาก (Extreme) 20 - 25 แดง ระดบัความเส่ียงท่ีไมส่ามารถยอมรบัได ้

จาํเป็นตอ้งเรง่จดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่น

ระดบัท่ียอมรบัไดท้นัที 

สงู (High) 9 - 16 สม้ ระดบัความเส่ียงท่ีไมส่ามารถยอมรบัไดโ้ดย

ตอ้งมีการจดัการความเส่ียง เพ่ือใหอ้ยูใ่น

ระดบัท่ียอมรบัได ้

ปานกลาง (Medium) 4 - 8 เหลือง ระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได ้แตต่อ้งมีการ

ควบคมุ เพ่ือปอ้งกนัไมใ่หค้วามเส่ียง

เคล่ือนยา้ยไปยงัระดบัท่ียอมรบัไมไ่ด ้

ตํ่า (Low) 1 - 3 เขียว ระดบัความเส่ียงตํ่า โดยไมต่อ้งมีการควบคมุ

ความเส่ียง หรือการจดัการเพิ่มเตมิ 

 

 

 

............................. 

 



๑๒ 
 

บทที ่๔ 

การจัดการความเส่ียงขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีคิว้ 

อาํเภอสีคิว้  จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

๑. คณะกรรมการบริหารหรือคณะทาํงานบริหารจัดการความเส่ียงขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีคิว้  

  ดว้ยพระราชบญัญตัิวินยัการเงินการคลงัของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙  บญัญัตใิหห้นว่ยงานของ

รฐัจดัใหมี้การตรวจสอบภายใน การควบคมุภายใน และการบรหิารจดัการความเส่ียง โดยถือปฏิบตัิตามมาตรฐาน

และหลกัเกณฑท่ี์กระทรวงการคลงักาํหนด ซึ่งการบรหิารจดัการความเส่ียงเป็นกระบวนการท่ีใชใ้นการบรหิารจดัการ

เหตกุารณท่ี์อาจเกิดขึน้และส่งผลกระทบตอ่หน่วยงานของรฐั เพ่ือใหห้นว่ยงานของรฐัสามารถดาํเนินการใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงค ์รวมถึงเพิ่มศกัยภาพและขดัความสามารถใหห้นว่ยงานของรฐั 

  อาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไ้ข

เพิ่มเตมิถึงปัจจบุนั มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ และพระราชบญัญตัวิินยัการเงินการคลงัของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑ จงึแตง่ตัง้

คณะทาํงานการบรหิารจดัการความเส่ียงขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลสีคิว้ ประกอบดว้ยพนกังานสว่นตาํบลผูมี้

ตาํแหนง่ดงัตอ่ไปนี ้

๑. ปลดัองคก์ารบริหารสว่นตาํบล ปฏิบตัหินา้ท่ีนายกองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลสีคิว้ 

เป็นประธานคณะทาํงาน 

  ๒. รองปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล   เป็น รองประธานคณะทาํงาน 

  ๓. หวัหนา้สาํนกังานปลดั    เป็น คณะทาํงาน 

  ๔. ผูอ้าํนวยการกองคลงั     เป็น คณะทาํงาน 

  ๕. ผูอ้าํนวยการกองชา่ง     เป็น คณะทาํงาน 

  ๖. นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน    เป็น คณะทาํงาน 

  ๗. นกัวิชาการเงินและบญัชี    เป็น คณะทาํงาน 

  ๘. เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้    เป็น คณะทาํงาน 

 

อาํนาจหน้าที่ 

  ๑. จดัทาํแผนการบรหิารจดัการความเส่ียงประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  ๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจดัความเส่ียง 

  ๓. จดัทาํรายงานผลการตามแผนการบรหิารจดัการความเส่ียง 

  ๕. พิจารณาทบทวนแผนการบรหิารจดัการความเส่ียง 



๑๓ 
 

ตามหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงั วา่ดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏิบตักิารบริหารจดัการความเส่ียงสาํหรบั

หนว่ยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

๒. แผนการประเมินความเสี่ยงส่วนราชการในสังกัด องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีคิว้ 

 

สาํนักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีคิว้ 

 ๑. ด้านกลยุทธ ์(S:Strategic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการกาํหนดนโยบาย แผนงาน โครงการไม่

เป็นไปตามอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีกาํหนดไวส้าํหรบัองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 

ลาํดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

๑. การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ๑. จาํนวนโครงการมากกวา่รายได้

ขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบล

ไดร้บัการจดัสรร 

๒. มีการเพิ่มเตมิ/แกไ้ขแผนงาน/

โครงการ บอ่ยครัง้ทาํให้

แผนพฒันาทอ้งถ่ินขาดเสถียรภาพ 

๑. ประชาสมัพนัธก์าร

บรหิารจดัการแผนพฒันา

ทอ้งถ่ินใหผู้น้าํชมุชนและ

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินไดร้บั

ทราบระเบียบ กฎหมายใน

การจดัทาํแผนใหมี้ความรู้

มากย่ิงขึน้ 

๒. การตราขอ้บญัญัตงิบประมาณ

รายจา่ยประจาํปี 

๑. กลุม่ประชาชนผูน้าํหมูบ่า้น

ขอรบังบประมาณในหมวดเงิน

อดุหนนุจาํนวนมาก มีขอ้บกพรอ่ง

ในการเขียนโครงการและการ

รายงานผลการดาํเนินงานท่ีลา่ชา้ 

๑. กาํชบั เรง่รดัตดิตามให้

ถือปฏิบตัิตามบนัทกึ

ขอ้ตกลงและหนงัสือสั่ง

การโดยเครง่ครดั 

๒. แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ตดิตามประเมินผลการ

ดาํเนินงานตามแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 



๑๔ 
 

๒. ด้านการดาํเนินงาน (O:Operational Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบตังิานไมเ่ป็นไปตาม

อาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการ หลกัวิชาการท่ีกาํหนดไว ้สาํหรบัองคก์ารบรหิารสว่น

ตาํบลสีคิว้ 

ลาํดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

๑. การสรรหาบคุลากรตามแผน

อตัรากาํลงั 

๑. มีตาํแหนง่วา่งในแผน

อตัรากาํลงัยงัไมมี่การบรรจแุตง่ตัง้ 

เชน่ ตาํแหนง่นกัวิชาการ

ตรวจสอบภายใน นกัวิชาการพสัด ุ

๑. บรรจแุตง่ตัง้ใหค้รบ

ตามแผนอตัรากาํลงัท่ี

กาํหนดไว ้

๒.  การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน - - 

๓. การตราขอ้บญัญัตงิบประมาณ

รายจา่ยประจาํปี 

- - 

๔. การตราขอ้บญัญัตทิั่วไป  - - 

๕. การดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ี

ไดร้บัการอนมุตั ิ

- - 

๖. การดาํเนินงานกองทนุหลกัประกนั

สขุภาพ (สปสช.) 

การจดัทาํแผนการใชจ้า่ย

งบประมาณกองทนุหลกัประกนั

สขุภาพประจาํปี 

กาํชบัเจา้หนา้ท่ี

ผูร้บัผิดชอบใหถื้อปฏิบตัิ

ตามระเบียบ คูมื่อการ

ดาํเนินงานอย่าวง

เครง่ครดั 

๗. การดแูลรกัษาความปลอดภยัอาคาร

สถานท่ี ทรพัยส์ินของทางราชการ 

การอยูเ่วรยามรกัษาการณ์

ประจาํวนั 

กาํชบัผูไ้ดร้บัคาํสั่งแตง่ตัง้

ถือปฏิบตัโิดยเครง่ครดั 

๘. การขออนญุาตใชร้ถยนตส์ว่นกลาง การขออนญุาต การบนัทกึการใช้

รถยนต ์การเบกิจ่ายนํา้มนั

เชือ้เพลิง การดแูลบาํรุงรกัษา 

กาํชบัใหถื้อปฏิบตัิตาม

ระเบียบโดยเครง่ครดั 

๙. การรายงาน /การกาํหนดตวัชีว้ดั เชน่ 

ITA /LPA/ OIT/E-laas/GFMIF/การ

รายงานปรมิาณขยะ/ฯลฯ การดว้ย

ระบบอิเลคทรอนิกสอ่ื์น ๆ  

 ดาํเนินการไมท่นั /ดาํเนินการ

ลา่ชา้/มีประเดน็มีหวัขอ้ซํา้ซอ้นกนั 

/มีตวัชีว้ดัจาํนวนมาก 

สว่นกลาง ควรทบทวนการ

จดัใหท้อ้งถ่ินรายงานผล

การดาํเนินงานตา่ง ๆ 

ลดลงเพ่ือลดภาระของ

ผูป้ฏิบตังิานทอ้งถ่ิน 



๑๕ 
 

๓. ด้านการเงนิ (F: Financial Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบตังิานดา้นการเงิน การบญัชีท่ีไม่

เป็นไปตามอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการ หลกัวิชาการท่ีกาํหนดไว ้สาํหรบัองคก์าร

บรหิารสว่นตาํบลสีคิว้ 

ลาํดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

๑. การเบกิจ่ายงบประมาณตาม

แผนงาน/โครงการ 

- - 

๒. การเบกิจ่ายเงินเดือน/คา่ตอบแทน - - 

๓. การเบกิจ่ายคา่เชา่บา้น - - 

๔. การเบกิจ่ายคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง

ไปราชการ 

- - 

๕. การเบกิจ่ายเงินอดุหนนุใหแ้ก่ผูข้อรบั

เงินอดุหนนุ 

การจดัทาํคาํรอ้ง แผนงาน 

โครงการของผูข้อรบัเงินอดุหนนุ 

การจดัทาํบนัทกึขอ้ตกลง และการ

ปฏิบตัิตามบนัทกึขอ้ตกลง 

กาํชบั ติดตามผลการ

ดาํเนินงานอย่างเขม้งวด 

๖. การเบกิจ่ายเงินโครงการเศรษฐกิจ

ชมุชนและการนาํสง่เงินคืนตาม

สญัญา 

การถือปฏิบตัติามเง่ือนไขแห่ง

สญัญา 

กาํชบั /ติดตามอย่าง

เขม้งวด 

 

๔. ด้านการปฏิบัตติามระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง (C: Compliance Risk) คือ ความเส่ียงท่ีไมส่ามารถ

ปฏิบตัิตามระเบียบ กฎหมาย ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการ นโยบายของรฐับาล หรือปฏิบตัไิมเ่หมาะสมกบัการปฏิบตัิ

ราชการ หรือปฏิบตัไิมเ่ป็นไปตามบทบาทอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลสีคิว้ 

ลาํดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

๑. การดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ท่ีของ

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ตาม

พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและ

องคก์ารบรหิารสวนตาํบลและ พ.ร.บ.

กาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย

อาํนาจให ้อปท. ๒๕๔๒ 

๑. มีกลุม่ผูมี้อิทธิพลภายนอก

แทรกแซงการดาํเนินงานของ

ทอ้งถ่ินพยายามใหผู้บ้รหิาร

ทอ้งถ่ินดาํเนินงานอกเหนืออาํนาจ

หนา้ท่ีของทอ้งถ่ิน 

๑. ยดึมั่นในระเบียบ

กฎหมาย อาํนาจหนา้ท่ี

และความถกูตอ้ง และถือ

ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์าร

บรหิารกิจการบา้นเมืองท่ี

ดีโดยเครง่ครดั  

 



๑๖ 
 

 

ลาํดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

๒. การดาํเนินงานตามนโยบายของ

รฐับาล 

  

 ๒.๑ การปรองดองสมานฉนัท ์ - - 

 ๒.๒ การแกไ้ขปัญหาขยะมลูฝอย ไมส่ามารถดาํเนินการไดค้รบทกุ

ประเดน็เน่ืองจากขาดงบประมาณ

และเครื่องมือในการดาํเนินงานท่ีมี

คณุภาพ 

ประชาสมัพนัธข์อความ

รว่มมือจากประชาชน

ทั่วไปและผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง 

 ๒.๓ การลดขัน้ตอนการดาํเนินงาน - - 

๓. งานบรหิารงานทั่วไป   

 ๓.๑ งานสารบรรณ การจดัเก็บหนงัสือราชการ มี

หนงัสือราชการเกินอายกุารจดัเก็บ

ไมมี่การขออนญุาตทาํลาย 

ใหเ้สนอขออนมุตัทิาํลาย

ตามระเบียบงานสาร

บรรณ 

๔. การดาํเนินงานตามมาตรการประหยดั

พลงังาน 

๔.๑ มาตรการประหยดัไฟฟ้า 

๔.๒ มาตรการประหยดันํา้มนั 

- - 

๕. การถือปฏิบตัติามวินยั จรรยาบรรณ - กาํชบับคุลากรถือปฏิบตัิ

โดยเครง่ครดั 

๖. การควบคมุภายใน ขาดบคุลากรผูป้ฏิบตังิานดา้นการ

จดัระบบควบคมุภายในโดยเฉพาะ 

บรรจแุตง่ตัง้นกัวิชาการ

ตรวจสอบภายใน 

 

 

 

........................... 

 

 

 

 



๑๗ 
 

กองคลัง 

 ๑. ด้านกลยุทธ ์(S:Strategic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการกาํหนดนโยบาย แผนงาน โครงการไม่

เป็นไปตามอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีกาํหนดไวส้าํหรบัองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 

ลาํดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

๑. การจดัการเลือกตัง้ผูบ้รหิารและ

สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 

- - 

๒. การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน - - 

๓. การตราขอ้บญัญัตงิบประมาณ

รายจา่ยประจาํปี 

การรายงานขอ้มลูดา้น

งบประมาณใหส้าํนกังานปลดั 

อบต. 

ประสานงานกบัสาํนกังาน

ปลดัแจง้ขอ้มลูดา้นรายได ้

– รายจา่ยเพ่ือยกรา่ง

ขอ้บญัญัตงิบประมาณ

รายจา่ยประจาํปี 

 

๒. ด้านการดาํเนินงาน (O:Operational Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบตังิานไมเ่ป็นไปตาม

อาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการ หลกัวิชาการท่ีกาํหนดไว ้สาํหรบัองคก์ารบรหิารสว่น

ตาํบล 

ลาํดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

๑. การสรรหาบคุลากรตามแผน

อตัรากาํลงั 

๑. มีตาํแหนง่นกัวิชาการพสัดวุา่ง

ในแผนอตัรากาํลงัยงัไมมี่การ

บรรจแุตง่ตัง้  

๑. บรรจแุตง่ตัง้ใหค้รบ

ตามแผนอตัรากาํลงัท่ี

กาํหนดไวเ้พ่ือใหมี้

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบตังิานดา้น

การพสัดเุป็นการเฉพาะ 

๒.  การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน - - 

๓. การตราขอ้บญัญัตงิบประมาณ

รายจา่ยประจาํปี 

- - 

๔. การตราขอ้บญัญัตทิั่วไป  - - 

๕. การดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ี

ไดร้บัการอนมุตั ิ

- - 

 



๑๘ 
 

ลาํดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

๖. การดาํเนินงานกองทนุหลกัประกนั

สขุภาพ (สปสช.) 

- ชว่ยเหลือเจา้หนา้ท่ี

ผูร้บัผิดชอบใหถื้อปฏิบตัิ

ตามระเบียบ คูมื่อการ

ดาํเนินงานอย่างเครง่ครดั 

๗. การดแูลรกัษาความปลอดภยัอาคาร

สถานท่ี ทรพัยส์ินของทางราชการ 

การอยูเ่วรยามรกัษาการณ์

ประจาํวนั 

กาํชบัผูไ้ดร้บัคาํสั่งแตง่ตัง้

ถือปฏิบตัโิดยเครง่ครดั 

๘. การขออนญุาตใชร้ถยนตส์ว่นกลาง การขออนญุาต การบนัทกึการใช้

รถยนต ์การเบกิจ่ายนํา้มนั

เชือ้เพลิง การดแูลบาํรุงรกัษา 

กาํชบัใหถื้อปฏิบตัิตาม

ระเบียบโดยเครง่ครดั 

๙. การรายงาน /การกาํหนดตวัชีว้ดั เชน่ 

ITA /LPA/ OIT/E-laas/GFMIF/การ

รายงานปรมิาณขยะ/ฯลฯ การดว้ย

ระบบอิเลคทรอนิกสอ่ื์น ๆ 

ดาํเนินการไมท่นั /ดาํเนินการ

ลา่ชา้/มีประเดน็มีหวัขอ้ซํา้ซอ้นกนั 

/มีตวัชีว้ดัจาํนวนมาก 

สว่นกลาง ควรทบทวนการ

จดัใหท้อ้งถ่ินรายงานผล

การดาํเนินงานตา่ง ๆ 

ลดลงเพ่ือลดภาระของ

ผูป้ฏิบตังิานทอ้งถ่ิน 

 

๓. ด้านการเงนิ (F: Financial Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบตังิานดา้นการเงิน การบญัชีท่ีไม่

เป็นไปตามอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการ หลกัวิชาการท่ีกาํหนดไว ้สาํหรบัองคก์าร

บรหิารสว่นตาํบลสีคิว้ 

ลาํดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

๑. การเบกิจ่ายงบประมาณตาม

แผนงาน/โครงการ 

- - 

๒. การเบกิจ่ายเงินเดือน/คา่ตอบแทน/ - - 

๓. การเบกิจ่ายคา่เชา่บา้น - - 

๔. การเบกิจ่ายคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง

ไปราชการ 

- - 

๕. การเบกิจ่ายเงินอดุหนนุใหแ้ก่ผูข้อรบั

เงินอดุหนนุ 

การจดัทาํคาํรอ้ง แผนงาน 

โครงการของผูข้อรบัเงินอดุหนนุ  

ประสานใหส้าํนกังานปลดั

กาํชบั ติดตามผลการ

ดาํเนินงานอย่างเขม้งวด 



๑๙ 
 

 

 

ลาํดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

  การจดัทาํบนัทกึขอ้ตกลง และการ

ปฏิบตัิตามบนัทกึขอ้ตกลง 

 

๖. การเบกิจ่ายเงินโครงการเศรษฐกิจ

ชมุชนและการนาํสง่เงินคืนตาม

สญัญา 

การถือปฏิบตัติามเง่ือนไขแห่ง

สญัญา 

ประสานงานสาํนกังาน

ปลดัใหก้าํชบั /ตดิตาม

อยา่งเขม้งวด 

๗. การบญัชี กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ินได้

มีการปรบัปรุงระบบบญัชีใหม ่ทาํ

ใหผู้ป้ฏิบตังิานดา้นการบญัชีไม่

คุน้เคยอาจทาํใหเ้กิดขอ้ผิดพลาด

ในการดาํเนินงาน 

๑. สง่นกัวิชาการเงินและ

บญัชีตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้ 

เขา้รบัการอบรม 

๒. บนัทึกบญัชีดว้ยระบบ

Manual ควบคูร่ะบบอิเลก

ทรอนิกส ์

๓. รายงานปัญหาให้

เจา้กรมทราบ 

๘. การจดัเก็บและพฒันารายได ้ ๑. การจดัทาํแผนท่ีภาษีท่ีดนิและ

สิ่งปลกูสรา้งดว้ยระบบ     

อิเลคทรอนิกส ์ตามโปรแกรม 

LTAX บคุลากรในสงักดัยงัไมมี่

ทกัษะในการดาํเนินงาน 

๑. จา่งเหมาบรกิารเอกชน

ใหด้าํเนินการจดัวางระบบ

แผนท่ีภาษี 

๒. บรรจแุตง่ตัง้นกัวิชาการ

จดัเก็บรายไดแ้ทน

ตาํแหนง่ท่ีวา่ง 

๓. จดัสง่บคุลากรเขา้รบั

การฝึกอบรม 

  ๒. ผูมี้หนา้ท่ีชาํระภาษีท่ีดนิและสิ่ง

ปลกูสรา้งบางรายตดิคา้งภาษี 

๑. จดัทาํบญัชีลกูหนีภ้าษี

และดาํเนินการทาง

กฎหมายก่อนอายคุสาม

สิน้สดุ 

๙. ดา้นการพสัด ุ ๑. มีพสัดเุก่ายงัไมด่าํเนินการ

จาํหนา่ยจาํนวนมาก 

ดาํเนินการจาํหนา่ยตาม

ระเบียบ 



๒๐ 
 

ลาํดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

  ๒. ยงัไมมี่การบรรจแุตง่ตัง้

นกัวิชาการพสัด ุ

ดาํเนินการบรรจแุตง่ตัง้

ตามกรอบอตัรากาํลงั 

  ๓. ชอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลู

ขา่วสารยงัไมก่วา้งขวาง 

จดัทาํปา้นประกาศ

มาตรฐานประจาํ อบต.

เพิ่มขึน้ 

 

 

๔. ด้านการปฏิบัตติามระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง (C: Compliance Risk) คือ ความเส่ียงท่ีไมส่ามารถ

ปฏิบตัิตามระเบียบ กฎหมาย ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการ นโยบายของรฐับาล หรือปฏิบตัไิมเ่หมาะสมกบัการปฏิบตัิ

ราชการ หรือปฏิบตัไิมเ่ป็นไปตามบทบาทอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลสีคิว้ 

ลาํดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

๑. การดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ท่ีของ

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ตาม

พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและ

องคก์ารบรหิารสวนตาํบลและ พ.ร.บ.

กาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย

อาํนาจให ้อปท. ๒๕๔๒ 

- ๑. ยดึมั่นในระเบียบ

กฎหมาย อาํนาจหนา้ท่ี

และความถกูตอ้ง และถือ

ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์าร

บรหิารกิจการบา้นเมืองท่ี

ดีโดยเครง่ครดั  

๒. การดาํเนินงานตามนโยบายรฐับาล - - 

 ๒.๑ การปรองดองสมานฉนัท ์ - - 

 ๒.๒ การแกไ้ขปัญหาขยะมลูฝอย ไมส่ามารถดาํเนินการไดค้รบทกุ

ประเดน็เน่ืองจากขาดงบประมาณ

และเครื่องมือในการดาํเนินงานท่ีมี

คณุภาพ 

สนบัสนนุการดาํเนินงาน

ของสาํนกังานปลดั อบต. 

 ๒.๓ การลดขัน้ตอนการดาํเนินงาน - - 

๓. งานบรหิารงานทั่วไป   

 ๓.๑ งานสารบรรณ การจดัเก็บหนงัสือราชการ/ฎีกา มี

หนงัสือราชการ/ฎีกาเกินอายกุาร

จดัเก็บไมมี่การขออนญุาตทาํลาย 

ใหเ้สนอขออนมุตัทิาํลาย

ตามระเบียบงานสาร

บรรณ 



๒๑ 
 

ลาํดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

๔. การดาํเนินงานตามมาตรการประหยดั

พลงังาน 

๔.๑ มาตรการประหยดัไฟฟ้า 

๔.๒ มาตรการประหยดันํา้มนั 

- สนบัสนนุการดาํเนินงาน

ของสาํนกังานปลดั และ

นโยบายผูบ้รหิาร 

๕. การถือปฏิบตัติามวินยั จรรยาบรรณ - กาํชบับคุลากรถือปฏิบตัิ

โดยเครง่ครดั 

๖. การควบคมุภายใน ขาดบคุลากรผูป้ฏิบตังิานดา้นการ

จดัระบบควบคมุภายในโดยเฉพาะ 

บรรจแุตง่ตัง้นกัวิชาการ

ตรวจสอบภายใน/

อาํนวยการความ

สนบัสนนุการดาํเนินงาน

ดา้นการตรวจสอบภายใน 

การบริหารความเส่ียง

อยา่งเครง่ครดั 

 

 

กองช่าง 

 ๑. ด้านกลยุทธ ์(S:Strategic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการกาํหนดนโยบาย แผนงาน โครงการไม่

เป็นไปตามอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีกาํหนดไวส้าํหรบัองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลสีคิว้ 

ลาํดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

๑. การจดัการเลือกตัง้ผูบ้รหิารและ

สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 

- สนบัสนนุการดาํเนินงาน

ของสาํนกังานปลดั และ

กองคลงั 

๒. การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน สาํรวจออกแบบก่อสรา้งยงัไม่

ครอบคลมุพืน้ท่ี 

ดาํเนินการออกสาํรวจ

ออกแบบเป็นขอ้มลูเสนอ

ผูบ้รหิารรองรบัแผนงาน/

โครงการ 

 

 



๒๒ 
 

ลาํดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

๓. การตราขอ้บญัญัตงิบประมาณ

รายจา่ยประจาํปี 

การสาํรวจออกแบบก่อสรา้งเพ่ือ

รายงานแผนงาน/โครงการดา้น

การก่อสรา้ง 

ประสานงานกบัสาํนกังาน

ปลดัแจง้ขอ้มลูดา้นงาน

ก่อสรา้งเพ่ือยกรา่ง

ขอ้บญัญัตงิบประมาณ

รายจา่ยประจาํปี 

 

๒. ด้านการดาํเนินงาน (O:Operational Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบตังิานไมเ่ป็นไปตาม

อาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการ หลกัวิชาการท่ีกาํหนดไว ้สาํหรบัองคก์ารบรหิารสว่น

ตาํบลสีคิว้ 

ลาํดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

๑. การสรรหาบคุลากรตามแผน

อตัรากาํลงั 

- - 

๒.  การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน - - 

๓. การตราขอ้บญัญัตงิบประมาณ

รายจา่ยประจาํปี 

- - 

๔. การตราขอ้บญัญัตทิั่วไป  - - 

๕. การดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ี

ไดร้บัการอนมุตั ิ

๑. การออกแบบก่อสรา้ง 

๒. การควบคมุงานก่อสรา้ง 

๑. จา้งเหมาบรกิารวิศวกร

กรณีจาํเป็นตอ้งใชวิ้ศวกร

ออกแบบก่อสรา้ง 

๒. ถือปฏิบตัติามหลกัการ

บรหิารสญัญาโดย

เครง่ครดั 

๖. การควบคมุอาคาร ๑. การขออนญุาตก่อสรา้งและ

การขดุถมดนิ 

ออกตรวจตราและกาํกบั

ดแูลใหค้าํแนะนาํเพ่ือถือ

ปฏิบตัิตามกฎหมาย

ดาํเนินงานอย่างเครง่ครดั 

 

 



๒๓ 
 

  

ลาํดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

๗. การดแูลรกัษาความปลอดภยัอาคาร

สถานท่ี ทรพัยส์ินของทางราชการ 

การอยูเ่วรยามรกัษาการณ์

ประจาํวนั 

กาํชบัผูไ้ดร้บัคาํสั่งแตง่ตัง้

ถือปฏิบตัโิดยเครง่ครดั 

๘. การขออนญุาตใชร้ถยนตส์ว่นกลาง การขออนญุาต การบนัทกึการใช้

รถยนต ์การเบกิจ่ายนํา้มนั

เชือ้เพลิง การดแูลบาํรุงรกัษา 

กาํชบับคุลากรในสงักดัให้

ถือปฏิบตัิตามระเบียบโดย

เครง่ครดั 

๙. การรายงาน /การกาํหนดตวัชีว้ดั เชน่ 

ITA /LPA/ OIT/E-laas/GFMIF/การ

รายงานปรมิาณขยะ/ฯลฯ การดว้ย

ระบบอิเลคทรอนิกสอ่ื์น ๆ 

ดาํเนินการไมท่นั /ดาํเนินการ

ลา่ชา้/มีประเดน็มีหวัขอ้ซํา้ซอ้นกนั 

/มีตวัชีว้ดัจาํนวนมาก 

๑. สว่นกลาง ควรทบทวน

การจดัใหท้อ้งถ่ินรายงาน

ผลการดาํเนินงานตา่ง ๆ 

ลดลงเพ่ือลดภาระของ

ผูป้ฏิบตังิานทอ้งถ่ิน 

๒. สนบัสนนุชว่ยเหลือการ

ดาํเนินงานของสว่น

ราชการในสงักดั อบต.ทกุ

สว่นเพ่ือบรรลเุปา้หมาย

ตวัชีว้ดัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

๓. ด้านการเงนิ (F: Financial Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบตังิานดา้นการเงิน การบญัชีท่ีไม่

เป็นไปตามอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการ หลกัวิชาการท่ีกาํหนดไว ้สาํหรบัองคก์าร

บรหิารสว่นตาํบลสีคิว้ 

ลาํดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

๑. การเบกิจ่ายงบประมาณตาม

แผนงาน/โครงการ 

- - 

๒. การเบกิจ่ายเงินเดือน/คา่ตอบแทน/ - - 

๓. การเบกิจ่ายคา่เชา่บา้น - - 

๔. การเบกิจ่ายคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง

ไปราชการ 

- - 

 



๒๔ 
 

 

ลาํดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

๕. การจดัเก็บและพฒันารายได ้ ๑. การจดัทาํแผนท่ีภาษีท่ีดนิและ

สิ่งปลกูสรา้งดว้ยระบบ     

อิเลคทรอนิกส ์ตามโปรแกรม 

LTAX บคุลากรในสงักดัยงัไมมี่

ทกัษะในการดาํเนินงาน 

สนบัสนนุการดาํเนินงาน

กองคลงัในดา้นการจดัทาํ

แผนท่ีภาษีการปรบัปรุวง

แผนท่ีภาษี ฯลฯ 

 

๔. ด้านการปฏิบัตติามระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง (C: Compliance Risk) คือ ความเส่ียงท่ีไมส่ามารถ

ปฏิบตัิตามระเบียบ กฎหมาย ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการ นโยบายของรฐับาล หรือปฏิบตัไิมเ่หมาะสมกบัการปฏิบตัิ

ราชการ หรือปฏิบตัไิมเ่ป็นไปตามบทบาทอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลสีคิว้ 

ลาํดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

๑. การดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ท่ีของ

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ตาม

พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและ

องคก์ารบรหิารสวนตาํบลและ พ.ร.บ.

กาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย

อาํนาจให ้อปท. ๒๕๔๒ 

- ๑. ยดึมั่นในระเบียบ

กฎหมาย อาํนาจหนา้ท่ี

และความถกูตอ้ง และถือ

ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์าร

บรหิารกิจการบา้นเมืองท่ีดี

โดยเครง่ครดั  

๒. การดาํเนินงานตามนโยบายรฐับาล - สนบัสนนุการดาํเนินงาน 

 ๒.๑ การปรองดองสมานฉนัท ์ - “...............................” 

 ๒.๒ การแกไ้ขปัญหาขยะมลูฝอย - สนบัสนนุการดาํเนินงาน

ของสาํนกังานปลดั อบต. 

 ๒.๓ การลดขัน้ตอนการดาํเนินงาน - - 

๓. งานบรหิารงานทั่วไป   

 ๓.๑ งานสารบรรณ การจดัเก็บหนงัสือราชการ/ฎีกา มี

หนงัสือราชการ/ฎีกาเกินอายกุาร

จดัเก็บไมมี่การขออนญุาตทาํลาย 

ใหเ้สนอขออนมุตัทิาํลาย

ตามระเบียบงานสารบรรณ 

 



๒๕ 
 

ลาํดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการ

ป้องกันแก้ไข 

๔. การดาํเนินงานตามมาตรการ

ประหยดัพลงังาน 

๔.๑ มาตรการประหยดัไฟฟ้า 

๔.๒ มาตรการประหยดันํา้มนั 

- สนบัสนนุการดาํเนินงาน

ของสาํนกังานปลดั และ

นโยบายผูบ้รหิาร 

๕. การถือปฏิบตัติามวินยั จรรยาบรรณ - กาํชบับคุลากรถือปฏิบตัิ

โดยเครง่ครดั 

๖. การควบคมุภายใน ขาดบคุลากรผูป้ฏิบตังิานดา้นการ

จดัระบบควบคมุภายใน

โดยเฉพาะ 

๑. บรรจแุตง่ตัง้

นกัวิชาการตรวจสอบ

ภายใน/อาํนวยการความ

สะดวกและสนบัสนนุการ

ดาํเนินงานดา้นการ

ตรวจสอบภายใน การ

บรหิารความเส่ียงอยา่ง

เครง่ครดั 

๒. สง่บคุลากรทกุกองเขา้

รบัการอบรมใหมี้ความรู้

ในการจดัวางระบบ

ควบคมุภายในการบรหิร

จดัการความเส่ียง 

 

 

........................ 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 
 

การจัดลาํดับความเส่ียงแผนงานโครงการ/กิจกรรม 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีคิว้ อาํเภอสีคิว้  จังหวัดนครราชสีมา 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สาํนักงานปลัด 

ที.่ ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ทีม่ีความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่า

ความ

เส่ียง 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

๑. ด้านกลยุทธ ์(S:Strategic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการกาํหนดนโยบาย แผนงาน โครงการไมเ่ป็นไป

ตามอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีกาํหนดไวส้าํหรบัองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 

๑. สาํนกังานปลดั 

อบต. 

การจดัการเลือกตัง้ผูบ้รหิารและสมาชิก

สภาทอ้งถ่ิน 

๑ ๓ ๓ M 

  การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ๑ ๒ ๒ L 

  การตราขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ย

ประจาํปี 

๒ ๒ ๔ M 

ท่ี. สว่นราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีมี

ความเส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ คา่ความ

เส่ียง 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

๒. ด้านการดาํเนินงาน (O:Operational Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบตังิานไมเ่ป็นไปตามอาํนาจ

หนา้ท่ีตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการ หลกัวิชาการท่ีกาํหนดไว ้สาํหรบัองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 

 

๑. สาํนกังานปลดั การสรรหาบคุลากรตามแผนอตัรากาํลงั ๑ ๑ ๑ L 

๒.  การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ๑ ๑ ๑ L 

๓.  การตราขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ย

ประจาํปี 

๒ ๒ ๔ M 

๔.  การตราขอ้บญัญัตทิั่วไป  ๑ ๑ ๑ L 

๕.  การดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีไดร้บั

การอนมุตัิ 

๒ ๒ ๔ M 

๖.  การดาํเนินงานกองทนุหลกัประกนั

สขุภาพ (สปสช.) 

๑ ๓ ๓ L 

๗.  การดแูลรกัษาความปลอดภยัอาคาร

สถานท่ี ทรพัยส์ินของทางราชการ 

๑ ๕ ๕ M 



๒๗ 
 

 

ที.่ ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ทีม่ีความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่า

ความ

เส่ียง 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

๘.  การขออนญุาตใชร้ถยนตส์ว่นกลาง ๒ ๔ ๘ M 

๙  การรายงาน /การกาํหนดตวัชีว้ดั เชน่ 

ITA /LPA/ OIT/E-laas/GFMIF/การ

รายงานปรมิาณขยะ/ฯลฯ การดว้ยระบบ

อิเลคทรอนิกสอ่ื์น ๆ  

๑ ๓ ๓ L 

๓. ด้านการเงนิ (F: Financial Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบตังิานดา้นการเงิน การบญัชีท่ีไมเ่ป็นไป

ตามอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการ หลกัวิชาการท่ีกาํหนดไว ้สาํหรบัองคก์ารบริหาร

สว่นตาํบล  

๑. สาํนกังานปลดั การเบกิจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/

โครงการ 

๑ ๕ ๕ M 

๒.  การเบกิจ่ายเงินเดือน/คา่ตอบแทน/ ๑ ๓ ๓ L 

๓.  การเบกิจ่ายคา่เชา่บา้น ๑ ๔ ๔ M 

๔.  การเบกิจ่ายคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ 

๑ ๔ ๔ M 

๕.  การเบกิจ่ายเงินอดุหนนุใหแ้ก่ผูข้อรบัเงิน

อดุหนนุ 

๑ ๔ ๔ M 

๖.  การเบกิจ่ายเงินโครงการเศรษฐกิจชมุชน

และการนาํสง่เงินคืนตามสญัญา 

๑ ๕ ๕ M 

๔. ด้านการปฏิบัตติามระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง (C: Compliance Risk) คือ ความเส่ียงท่ีไมส่ามารถ

ปฏิบตัิตามระเบียบ กฎหมาย ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการ นโยบายของรฐับาล หรือปฏิบตัไิมเ่หมาะสมกบัการปฏิบตัิ

ราชการ หรือปฏิบตัไิมเ่ป็นไปตามบทบาทอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

๑. สาํนกังานปลดั การดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ท่ีของ

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ตาม

พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองคก์าร

บรหิารสวนตาํบลและ พ.ร.บ.กาํหนด

แผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจให ้

อปท. ๒๕๔๒ 

๒ ๔ ๘ M 



๒๘ 
 

ที.่ ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ทีม่ีความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่า

ความ

เส่ียง 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

  การดาํเนินงานตามนโยบายของรฐับาล      

  ๒.๑ การปรองดองสมานฉนัท ์ ๑ ๓ ๓ L 

  ๒.๒ การแกไ้ขปัญหาขยะมลูฝอย ๑ ๓ ๓ L 

  ๒.๓ การลดขัน้ตอนการดาํเนินงาน ๒ ๓ ๖ M 

  งานบรหิารงานทั่วไป     

  ๓.๑ งานสารบรรณ ๒ ๔ ๘ M 

  การดาํเนินงานตามมาตรการประหยดั

พลงังาน 

๔.๑ มาตรการประหยดัไฟฟ้า 

๔.๒ มาตรการประหยดันํา้มนั 

 

 

๑ 

๒ 

 

 

๔ 

๔ 

 

 

๔ 

๘ 

 

 

M 

M 

  ๔.๓การถือปฏิบตัิตามวินยั จรรยาบรรณ ๑ ๕ ๕ M 

  ๔.๔ การควบคมุภายใน ๒ ๔ ๘ M 

 

การจัดลาํดับความเส่ียงแผนงานโครงการ/กิจกรรม 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีคิว้ อาํเภอสีคิว้  จังหวัดนครราชสีมา 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กองคลัง 

ที.่ ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ทีม่ีความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่า

ความ

เส่ียง 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

๑. ด้านกลยุทธ ์(S:Strategic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการกาํหนดนโยบาย แผนงาน โครงการไมเ่ป็นไป

ตามอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีกาํหนดไวส้าํหรบัองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 

๑. กองคลงั  การจดัการเลือกตัง้ผูบ้รหิารและสมาชิก

สภาทอ้งถ่ิน 

๑ ๑ ๑ L 

  การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ๑ ๓ ๓ L 

  การตราขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ย

ประจาํปี 

๑ ๓ ๓ L 



๒๙ 
 

ที.่ ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ทีม่ีความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่า

ความ

เส่ียง 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

๒. ด้านการดาํเนินงาน (O:Operational Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบตังิานไมเ่ป็นไปตามอาํนาจ

หนา้ท่ีตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการ หลกัวิชาการท่ีกาํหนดไว ้สาํหรบัองคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 

 

๑. กองคลงั การสรรหาบคุลากรตามแผนอตัรากาํลงั ๑ ๑ ๑ L 

๒.  การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ๑ ๑ ๑ L 

๓.  การตราขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ย

ประจาํปี 

๑ ๓ ๓ L 

๔.  การตราขอ้บญัญัตทิั่วไป  ๑ ๑ ๑ L 

๕.  การดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีไดร้บั

การอนมุตัิ 

๒ ๔ ๘ M 

๖.  การดาํเนินงานกองทนุหลกัประกนั

สขุภาพ (สปสช.) 

๒ ๔ ๘ M 

๗.  การดแูลรกัษาความปลอดภยัอาคาร

สถานท่ี ทรพัยส์ินของทางราชการ 

๑ ๕ ๕ M 

๘.  การขออนญุาตใชร้ถยนตส์ว่นกลาง ๑ ๕ ๕ M 

๙.  การรายงาน /การกาํหนดตวัชีว้ดั เชน่ 

ITA /LPA/ OIT/E-laas/GFMIF/การ

รายงานปรมิาณขยะ/ฯลฯ การดว้ย

ระบบอิเลคทรอนิกสอ่ื์น ๆ  

๑ ๓ ๔ M 

๓. ด้านการเงนิ (F: Financial Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบตังิานดา้นการเงิน การบญัชีท่ีไมเ่ป็นไป

ตามอาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการ หลกัวิชาการท่ีกาํหนดไว ้สาํหรบัองคก์ารบริหาร

สว่นตาํบล  

๑. กองคลงั การเบกิจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/

โครงการ 

๑ ๕ ๕ M 

       

๒.  การเบกิจ่ายเงินเดือน/คา่ตอบแทน/ ๑ ๔ ๔ M 

๓.  การเบกิจ่ายคา่เชา่บา้น ๑ ๕ ๕ M 



๓๐ 
 

ที.่ ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ทีม่ีความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่า

ความ

เส่ียง 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

๔.  การเบกิจ่ายคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ 

๒ ๔ ๘ M 

๕.  การเบกิจ่ายเงินอดุหนนุใหแ้ก่ผูข้อรบัเงิน

อดุหนนุ 

๑ ๕ ๕ M 

๖.  การเบกิจ่ายเงินโครงการเศรษฐกิจชมุชน

และการนาํสง่เงินคืนตามสญัญา 

๑ ๕ ๕ M 

๗.  การบญัชี ๑ ๕ ๕ M 

๘.  การจดัเก็บและพฒันารายได ้ ๒ ๔ ๘ M 

๙.  การพสัด ุ ๒ ๔ ๘ M 

๔. ด้านการปฏิบัตติามระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง (C: Compliance Risk) คือ ความเส่ียงท่ีไมส่ามารถ

ปฏิบตัิตามระเบียบ กฎหมาย ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการ นโยบายของรฐับาล หรือปฏิบตัไิมเ่หมาะสมกบัการปฏิบตัิ

ราชการ หรือปฏิบตัไิมเ่ป็นไปตามบทบาทอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

๑. กองคลงั การดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ท่ีของ

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ตาม

พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองคก์าร

บรหิารสวนตาํบลและ พ.ร.บ.กาํหนด

แผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจให ้

อปท. ๒๕๔๒ 

๒ ๔ ๘ M 

๒  การดาํเนินงานตามนโยบายของรฐับาล      

  ๒.๑ การปรองดองสมานฉนัท ์ ๑ ๑ ๑ L 

  ๒.๒ การแกไ้ขปัญหาขยะมลูฝอย ๑ ๑ ๑ L 

  ๒.๓ การลดขัน้ตอนการดาํเนินงาน ๒ ๓ ๓ L 

๓.  งานบรหิารงานทั่วไป     

  ๓.๑ งานสารบรรณ ๑ ๑ ๑ L 

๔.  การดาํเนินงานตามมาตรการประหยดั

พลงังาน 

๔.๑ มาตรการประหยดัไฟฟ้า 

๔.๒ มาตรการประหยดันํา้มนั 

 

 

๒ 

๒ 

 

 

๔ 

๔ 

 

 

๘ 

๘ 

 

 

M 

M 



๓๑ 
 

ที.่ ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ทีม่ีความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่า

ความ

เส่ียง 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

๕. กองคลงั ๕.๑ การรกัษาวินยั จรรยาบรรณ ๑ ๕ ๕ M 

๖.  ๖.๑ การจดัวางระบบควบคมุภายใน ๒ ๓ ๖ M 

 

การจัดลาํดับความเส่ียงแผนงานโครงการ/กิจกรรม 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสีคิว้ อาํเภอสีคิว้  จังหวัดนครราชสีมา 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กองช่าง 

ที.่ ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่

มีความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระท

บ 

ค่า

ความ

เส่ียง 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

๑. ด้านกลยุทธ ์(S:Strategic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการกาํหนดนโยบาย แผนงาน โครงการไมเ่ป็นไปตาม

อาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีกาํหนดไวส้าํหรบัองคก์ารบริหารสว่นตาํบล 

๑. กองชา่ง  การจดัการเลือกตัง้ผูบ้รหิารและสมาชิก

สภาทอ้งถ่ิน 

๑ ๑ ๑ L 

๒.  การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (การสาํรวจ/

ออกแบบ) 

๒ ๔ ๘ M 

๓.  การตราขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ย

ประจาํปี (งานสาํรวจ/ออกแบบ/ประมาณ

รายจา่ย) 

๒ ๔ ๘ M 

๒. ด้านการดาํเนินงาน (O:Operational Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบตังิานไมเ่ป็นไปตามอาํนาจหนา้ท่ี

ตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการ หลกัวิชาการท่ีกาํหนดไว ้สาํหรบัองคก์ารบริหารสว่นตาํบล 

๑. กองชา่ง การสรรหาบคุลากรตามแผนอตัรากาํลงั ๑ ๑ ๑ L 

๒.  การเสนอแผนงาน/โครงการในแผนพฒันา

ทอ้งถ่ินขอรบัเงินอดุเฉพาะกิจจาก

หนว่ยงานอ่ืน ท่ีเกินศกัยภาพ อบต. 

๒ ๓ ๖ M 

๓.  การตราขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ย

ประจาํปี 

๒ ๓ ๖ M 

๔.  การตราขอ้บญัญัตทิั่วไป  ๑ ๑ ๑ L 



๓๒ 
 

ที.่ ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่

มีความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระท

บ 

ค่า

ความ

เส่ียง 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

๕.  การดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีไดร้บั

การอนมุตั ิ

๕.๑ งานออกแบบและก่อสรา้ง 

๒ ๔ ๘ M 

  ๕.๒ การกาํหนดราคากลาง/TOR ๒ ๔ ๘ M 

  ๕.๓ งานควบคมุงาน ๒ ๔ ๘ M 

๖.  การควบคมุอาคาร ๒ ๔ ๘ M 

๗.  การดแูลรกัษาความปลอดภยัอาคาร

สถานท่ี ทรพัยส์ินของทางราชการ 

๒ ๔ ๘ M 

๘.  การขออนญุาตใชร้ถยนตส์ว่นกลาง ๑ ๔ ๔ M 

๙.  การรายงาน /การกาํหนดตวัชีว้ดั เชน่ ITA 

/LPA/ OIT/E-laas/GFMIF/การรายงาน

ปรมิาณขยะ/ฯลฯ การดว้ยระบบ

อิเลคทรอนิกสอ่ื์น ๆ 

๑ ๓ ๓ L 

๓. ด้านการเงนิ (F: Financial Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบตังิานดา้นการเงิน การบญัชีท่ีไมเ่ป็นไปตาม

อาํนาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการ หลกัวิชาการท่ีกาํหนดไว ้สาํหรบัองคก์ารบรหิารสว่น

ตาํบล  

๑. กองชา่ง การเบกิจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/

โครงการ 

๑ ๔ ๔ M 

๒.  การเบกิจ่ายเงินเดือน/คา่ตอบแทน/ ๑ ๔ ๔ M 

๓.  การเบกิจ่ายคา่เชา่บา้น ๑ ๕ ๕ M 

๔.  การเบกิจ่ายคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ 

๒ ๔ ๘ M 

๕.  การสาํรวจพืน้ท่ีสนบัสนนุการจดัเก็บและ

พฒันารายได ้/ภาษีท่ีดนิและสิ่งปลกู

สรา้ง 

๑ ๓ ๓ L 

๔. ด้านการปฏิบัตติามระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง (C: Compliance Risk) คือ ความเส่ียงท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิ

ตามระเบียบ กฎหมาย ขอ้บงัคบั หนงัสือสั่งการ นโยบายของรฐับาล หรือปฏิบตัไิมเ่หมาะสมกบัการปฏิบตัริาชการ 

หรือปฏิบตัไิมเ่ป็นไปตามบทบาทอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 



๓๓ 
 

ที.่ ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ทีม่ีความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระท

บ 

ค่า

ความ

เส่ียง 

เกณฑก์าร

ประเมิน 

๑. กองชา่ง การดาํเนินงานตามอาํนาจหนา้ท่ีของ

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ตาม

พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองคก์าร

บรหิารสวนตาํบลและ พ.ร.บ.กาํหนด

แผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจให ้

อปท. ๒๕๔๒ 

๒ ๓ ๖ M 

๒.  การดาํเนินงานตามนโยบายของรฐับาล      

  ๒.๑ การปรองดองสมานฉนัท ์ ๑ ๑ ๑ L 

  ๒.๒ การแกไ้ขปัญหาขยะมลูฝอย ๑ ๑ ๑ L 

  ๒.๓ การลดขัน้ตอนการดาํเนินงาน ๑ ๓ ๓ L 

๓.  งานบรหิารงานทั่วไป    L 

  ๓.๑ งานสารบรรณ ๑ ๓ ๓  

๔.  การดาํเนินงานตามมาตรการประหยดั

พลงังาน 

๔.๑ มาตรการประหยดัไฟฟ้า 

๔.๒ มาตรการประหยดันํา้มนั 

 

 

๑ 

๑ 

 

 

๔ 

๔ 

 

 

๔ 

๔ 

 

 

M 

M 

๕. กองชา่ง การรกัษาวินยั จรรยาบรรณขา้ราชการ ๑ ๕ ๕ M 

 

หมายเหต.ุ E (Extreme) หมายถึง ความเส่ียงสงูมาก ไม่สามารถยอมรบัได ้จาํเป็นตอ้งเรง่ดาํเนินการจดัการความ

เส่ียง    โดยเร็วใหร้ะดบัความเส่ียงอยูใ่นระดบัอนัเป็นท่ียอมรบัไดโ้ดยเร็ว 

    H (High) หมายถึง ความเส่ียงสงู ไมอ่าจยอมรบัได ้ตอ้งมีการจดัการีความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัยอมรบัได ้

    M (Medium) หมายถึง ความเส่ียงปานกลาง เป็นระดบัความเส่ียงอนัเป็นท่ียอมรบัไดแ้ตต่อ้งยงัมีการ

ควบคมุ 

    L (Low) หมายถึง ความเส่ียงตํ่า ไมต่อ้งมีการควบคมุ 

 

........................... 

 

 



๓๔ 
 

สรุป 

ช่องทางความเส่ียงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐที่พงึระมัดระวัง 

ในการบริหารความเส่ียงที่สาํคัญ 

 

ลาํดับ

ที ่

ประเภทความเส่ียง พฤตกิรรมทีก่่อให้เกิดความเส่ียง แนวทางการป้องกัน 

๑. ทจุรติยกัยอกเงิน 

ทรพัยส์ินของราชการ 

๑. นาํเงินยืมของราชการไปใชส้ว่นตวั ไมน่าํสง่คืน

ภายในเวลาท่ีกาํหนด เน่ืองจากหนว่ยงานไมมี่การ

กาํหนดขัน้ตอนการกาํกบัติดตามและระยะเวลาท่ี

ชดัเจนในการติดตามการคืนเงิน(การสง่เอกสาร

การจา่ย เงินเหลือจา่ย) หรือมีการกาํหนดขัน้ตอน

และระยะเวลาแตไ่มมี่การถือปฏิบตัิอยา่งจรงิจงั 

ยดึมั่นในวินยั จรรณ

ยาบรรณโดยเครง่ครดั 

  ๒. ไมแ่จง้ขอ้มลูเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและไม่

นาํสง่คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ 

 

  ๓. ดดูนํา้มนัในรถยนตข์องราชการไปใชห้รือขาย  

  ๔. นาํทรพัยส์ินของราชหารไปจาํนาํ  

๒. การพิจารณาอนมุตัิ 

อนญุาต ไมถ่กูตอ้งตาม

ขัน้ตอน ระเบียบ 

กฎหมายท่ีกาํหนด 

ผูมี้อาํนาจ อนมุตั ิอนญุาตใชอ้าํนาจโดยไม่

ดาํเนินการตามขึน้ตอน ระเบียบ กฎหมายท่ี

กาํหนด เน่ืองจากมีผลประโยชนแ์อบแฝง 

 

๓. การเสนอของบประมาณ

และอนมุตังิบประมาณไม่

เป็นไปตามขัน้ตอน 

ระเบียบ กฎหมายท่ี

กาํหนด 

การเสนอของบประมาณโดยหนว่ยงานในระดบั

พืน้ท่ีทัง้แบบมีคาํขอและไมมี่คาํขอเม่ือไดร้บัการ

จดัสรรงบประมาณแลว้ จะมีการโอนงบประมาณ

ในลกัษณะเงินทอนคืนแก่ผูมี้อาํนาจหรือผูใ้กลช้ิด 

ยดึมั่นในวินยั 

จรรยาบรรณโดย

เครง่ครดั 

๔. การทจุริตการจดัซือ้จดั

จา้งพสัด ุ 

๑. ซือ้ในราคาท่ีสงูเกินมาตรฐาน หรือราคา

ทอ้งตลาด 

๒. มีผลประโยชนท์บัซอ้น หรือเอือ้ประโยชน์

ผูป้ระกอบการ 

๓. การแบง่ซือ้แบง่จา้ง เพ่ือเล่ียงวิธีตามระเบียบ 

๔. ใชวิ้ธีจดัซือ้ไมถ่กูตอ้งตามระเบียบ กฎหมาย 

 



๓๕ 
 

 

ลาํดับ

ที ่

ประเภทความเส่ียง พฤตกิรรมทีก่่อให้เกิดความเส่ียง แนวทางการป้องกัน 

  ๕. ไมท่าํการสืบราคาจากผูป้ระกอบการโดยตรง 

๖. ผูเ้สนอราคาตํ่าสดุไมไ่ดร้บัการคดัเลือก 

๗. ทาํสญัญาซํา้กบัผูร้บัจา้งรายเดนิโดยไมมี่เหตุ

อนัสมควร โดยอา้งความจาํเป็นเรง่ดว่น 

๘. กาํหนดรา่งขอบเขตงานเอือ้ประโยชนใ์ห้

ผูป้ระกอบการรายใดรายหนึ่ง 

๙. เปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสญัญาโดยไมมี่เหตผุล

อนัสมควร มีการตรวจรบัก่อนสง่มอบของ ตรวจรบั

พสัดมุาตรงตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 

 

๕. การทจุริตการจดัซือ้จดั

จา้งแรงงาน 

๑. ใชด้ลุยพินิจเลือกพวกพอ้ง เครือญาตเิขา้รว่ม

โครงการ 

๒. มีการนาํรายช่ือผูอ่ื้นไปใชเ้ขา้รว่มโครงการ 

๓. เวียนรายช่ือบคุคลเดียวกนัเขา้รว่มหลาย

โครงการ 

๔. ใชช่ื้อบคุคลอ่ืนมาปฏิบตังิาน แตข่อเบกิเงิน

คา่จา้ง 

๕. เรียกรบัผลประโยชนแ์ละกบัการพิจารณาเขา้

รว่มโครงการ 

๖. หกัหวัควิ 

 

๖. การทจุริตจดัซือ้จดัจา้ง

พสัด ุประเภทการกอ้สรา้ง 

ครุภณัฑป์ระเภท 

สาธารณปูโภค 

สาธารณปูการ 

  

 

 

 

 



๓๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 


