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  ในปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแนวทางการจัดท ามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ของ
ส านักงาน ป.ป.ช. ประกอบการประเมินความเสี่ยง ที่ก าหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบ
กับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา น ามาคัดเลือกความเสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการ
จัดการและควบคุมความเสี่ยง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการ สรุปได้  ดังนี้  
  1. การระบุความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565  
 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย 
ที่จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสี่ยง 

1. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจ
ในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ 

หากผู้มีอ านาจไม่ยึดหลัก
ความถูกต้อง ย่อมเกิดความ
ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน
ส่วนต าบล 

ปัจจัยภายใน 
- การน าระบบอุปถัมภ์มาใช้
ในการปฏิบัติราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวก
ของพนักงานส่วนต าบล 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู้มี
อ านาจในการตัดสนิใจ สั่ง
การ 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

2.  ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่
น าไปใชใ้นการปฏิบัตงิาน 

ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่
เป็นไปตามระเบยีบ 
กฎหมาย อันน าไปสูป่ัญหา
กับหน่วยตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ที่
ออกมาไม่มีความชัดเจนใน
การปฏิบัต ิ
- หน่วยงานที่ออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้
ก่อนการบังคับใช ้
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย 
ที่จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสี่ยง 

2.  ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่
น าไปใชใ้นการปฏิบัตงิาน 

 ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนต าบลไม่
สนใจอ่านระเบียบ 
กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดท าหรือ
รวบรวมองค์ความรู้ใน
หน่วยงาน 

 

3.  การทุจริตในการเบิกจ่าย
ต่างๆ 

ราชการได้รบัความเสียหาย
จากเงินที่ถูกทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม 
ตรวจสอบอย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม
พอที่จะปิดช่องว่างการ
ทุจริต 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(F) 

4.  วางแผนการพัฒนาไม่
ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกบั
ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน 

ปัญหาความเดือดร้อนไมไ่ด้
รับการแก้ไข มีการประท้วง 
ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพฒันา
โดยยึดจากความต้องการ
ของตนเอง พรรคพวก ฐาน
เสียง และผลประโยชน์ที่
ตนเองจะได้รับ 

ความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร์ (S) 

5.  การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่
ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบียบ 
- ได้วัสดุครุภัณฑ์ทีไ่ม่มี
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน 
- มีการทุจริต งบประมาณ
ของทางราชการเสียหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบบัใหม่
ออกมาบังคับใช้จ านวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรู้ความ
เข้าใจของผู้ปฏิบัต ิ
- พนักงานผู้มีหนา้ที่จัดซื้อ
จัดจ้างทุจริต รบั
ผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รบั
จ้าง 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย 
ที่จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสี่ยง 

6.  การน าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใชป้ระโยชน์ส่วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการ
ไม่ได้รับประโยชน ์

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม 
ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัตทิุจริต 
 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(F) 

7.  การปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมิชอบ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่

- ราชการได้รบัความ
เสียหายจากการปฏบิัติหรือ
ละเว้นการปฏบิัต ิ
- ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน เสียหาย 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม 
ตรวจสอบอย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม
พอที่จะปิดช่องว่างการ
ทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกใน
การเป็นข้าราชการที่ด ี
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

8.  โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่
มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน ์

สิ้นเปลืองและสูญเสีย
งบประมาณในการก่อสร้าง 
การซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัตงิานไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัตงิานมี
ผลประโยชน์ในงานที่ท า 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

9.  การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย 

งบประมาณที่ต้องจา่ยไป
ให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิไ์ด้รับ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัตงิานบกพร่อง ไม่
ตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้
ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย 
 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(F) 

10.  เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ความเสียหาย เกิดการ
สูญเสียทรัพย์สนิและชีวิต
ของประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุบกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า 
 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 
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  2. การประเมินความเสี่ยง 
       การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้
เค็ด ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
   2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมิน  
       เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะท างานบริหารความเสี่ยงได้ก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ 5 ระดับ คือ น้อย
มาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
 

ประเด็น 
ที่พิจารณา 

 

ระดับคะแนน 
 

1 = น้อยท่ีสุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ 
หรือข้อผิดพลาด 
ในการปฏิบัติงาน(ครั้ง) 

5 ปี/ครั้ง 2-3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 1-6 เดือน/ครั้ง 
ไม่เกิน 5 ครั้ง/ป ี

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ 
 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ความรุนแรงและผลกระทบ 
มูลค่าความเสียหาย น้อยกว่า 

10,000 บาท 
10,000-

50,000 บาท 
50,000 – 

100,000 บาท 
100,000 – 

500,000 บาท 
มากกว่า 

500,000 บาท 
อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อน 

ร าคาญ 
บาดเจ็บ 
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ 
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหสั เสียชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ 
ขององค์กร 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

   
   ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ 
สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 
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 1 2 3 4 5  
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

 
   2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง   
       เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง 
เพ่ือให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้
วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
       ๑)  พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดขึ้น
มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
       ๒)  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
   2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
       เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
       ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์
ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง 
ดังนี้ 
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คว
าม
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อง

ผล
กร

ะท
บ 

5  
5 
 

10 15 20 25 

สูงมาก 
4  

4 
 

8 12 16 20 

3  
3 
 

6 9 12 15 สูง 

2  
2 
 

4 6 8 10 ปานกลาง 

1  
1 
 

2 3 4 5 ต่ า 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

 
1) ระดับความเสี่ยงต่ า คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยง

ในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม 

2)  ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6-10 คะแนน เป็นความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการ
จัดการเพ่ิมเติม 

3)  ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16 คะแนน ต้องมีแผนลดความ
เสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4)  ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ต้องมีแผนลด
ความเสี่ยงและประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 



การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

7 
 

๓.  การจัดการความเสี่ยง 
    เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับ
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ 

    ๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมท่ีทีอยู่ ซึ่งไม่
ต้องด าเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

    2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย 
โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่ เหตุการณ์ที่เป็น
ความเสี่ยง เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิม
ทักษะในการท างาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

    3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการ
ให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุด
หรือยกเลิกการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น 

    4) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้ อ่ืนได้ เช่น การท า
ประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงาน
บางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ 

 
4.  การรายงานและติดตามผล    หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตาม

แผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหาร
ความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการ
ต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงดึควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ
ตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ใน
การติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ  

    1)  การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด เช่น ทุก 3 เดือน 
ทุก 6 เดือน ทุก 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 

    2)  การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามท่ีรวมอยู่ในการด าเนินงานต่างๆ 
ตามปกติของหน่วยงาน 
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5.  การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
    คณะท างานบริหารความเสี่ยง จะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ประจ าปีต่อนายกเทศมนตรีต าบลแคราย เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดมีการบริหารความเสี่ยง
เป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการ
สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุม
อ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 

 
6.  การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
    การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร

ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 
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แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ความเสี่ยง ระดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 
วัตถุประสงค ์ ระยะเวลา 

ด าเนนิการ 
ผลส าเร็จที่คาดหวัง งบประมาณ 

(บาท) 
ผูร้ับผดิชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 

ภายหลังด าเนนิการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงด้านการปฏบิตัิงาน (Operational Risk) 
1. การใช้ดุลพนิิจของผู้มี
อ านาจในการอนญุาต 
อนุมตัิ ต่างๆ 

10 การพิจารณาอนุญาต 
อนุมัติ ยึดหลัก
กฎหมาย ระเบียบ 
อย่างเคร่งครัด 

เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรม และความถูก
ต้อง 

ตุลาคม 
2564 –
มีนาคม 
2565 

การพิจารณา
อนุญาต อนุมัติ มี
ความรวดเร็ว 
ถูกต้อง 

- ทุกกอง 1 5 5 

๒.  การปฏบิตัหิน้าที่โดย
มิชอบหรือละเวน้การ
ปฏบิตัิหน้าที ่

10 ก ากับดูแล ควบคุม
การปฏิบัติงาน ให้
ถูกต้องตามกฎหมาย 

- เพื่อให้องค์กร
ปลอดการทุจริต  
- เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการท่ีดี 

ตุลาคม 
2564 –
มีนาคม 
2565 

การปฏิบัติงาน
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 

- ทุกกอง 1 5 5 

3.  โครงการก่อสร้าง
พืน้ฐานไม่มีคณุภาพ 
ไม่ได้ใช้ประโยชน ์

10 ตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 

เพื่อให้โครงการ
ก่อสร้างทุกโครงการ
ใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 

ตุลาคม 
2564 –
มีนาคม 
2565 

โครงการก่อสร้างทุก
โครงการได้ใช้
ประโยชน์ และแก้ไข
ปัญหาของ
ประชาชนได้ 

- กองช่าง 1 5 5 

4.  เกิดสาธารณภัยใน
พืน้ที ่

10 - จัดท าแผนป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
- จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันที 

ตุลาคม 
2564 –
มีนาคม 
2565 

ประชาชนท่ีประสบ
เหตุได้รับความ
ช่วยเหลือ 

200,000 สป. 2 4 8 
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ความเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง งบประมาณ 
(บาท) 

ผูร้ับผดิชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนนิการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงด้านการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
5.  ความผิดพลาดใน
การปฏบิตัิงาน เนื่องจาก
ขาดรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่
น าไปใช้ในการปฏบิตัิงาน 

15 ส่งพนักงานเข้ารับการ
อบรม 

เพื่อให้ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

ตุลาคม 
2564 –
มีนาคม 
2565 

ไม่เกิดความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 ทุกกอง 1 5 5 

6.  การจัดซื้อจดัจ้างและ
การบริหารพัสดุ เปน็ไป
อย่างไม่ถูกต้อง 

15 ส่งพนักงานเข้ารับการ
อบรม 

เพื่อให้ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

ตุลาคม 
2564 –
มีนาคม 
2565 

ไม่เกิดความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 กองคลัง 1 5 5 

7.  การทุจริตในการ
เบิกจ่ายต่างๆ 

15 มีการตรวจสอบโดย
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

เพื่อไม่ให้เกิดการ
ทุจริต 

ตุลาคม 
2564 –
มีนาคม 
2565 

ไม่มีการทุจริตใน
หน่วยงาน 

- กองคลัง 1 5 5 

8.  การน าทรพัย์สนิของ
ทางราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

15 มีการตรวจสอบโดย
งานพัสดุ 

เพื่อไม่ให้ราชการ
เสียประโยชน์ 

ตุลาคม 
2564 –
มีนาคม 
2565 

ไม่มีการน าทรัพย์สิน
ราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

- กองคลัง 1 5 5 

9.  การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่
ถูกตอ้งตามระเบียบ 
กฎหมาย 

16 ตรวจสอบข้อมูลกับ
ฐานข้อมูล
กรมบัญชีกลาง 

เพื่อไม่ให้ราชการ
เสียหาย 

ตุลาคม 
2564 –
มีนาคม 
2565 

การจ่ายเบี้ยยังชีพ
เป็นไปอย่างถูกต้อง 

- กอง
สวัสดิการ 

1 5 5 
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ความเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค ์ ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง งบประมาณ 
(บาท) 

ผูร้ับผดิชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนนิการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงด้านการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
10.  วางแผนการพฒันา
ไม่ถูกต้อง เหมาะสม 
สอดคล้องกบัปญัหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน 

15 มีการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นทุกปี 

- เพื่อให้แผนพัฒนา
เป็นกรอบในการท า
งบประมาณรายจ่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้ระดับ
ความส าเร็จของแผนสูง
กว่าร้อยละ 60 

ตุลาคม 
2564 –
มีนาคม 
2565 

- แผนพัฒนา
สามารถใช้เป็น
กรอบในการท า
งบประมาณรายจ่าย
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ระดับความส าเร็จ
ของแผนสูงกว่าร้อย
ละ 60 

- สป. 1 5 5 

 
 
 
 

  ลงชื่อ ............... ............................................ ผู้รับผิดชอบ 
                                                    (นางสาวพรมาลี  ศิริ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
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