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คํานํา 
    
  เหตุการณความเสี่ยงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซ่ึงปญหามาจากสาเหตุท่ี
คนหาตนตอตางๆ ท่ีแทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนาเสนอ การปองกันการทุจริต คือ การ
แกปญหาท่ียั่งยืนซ่ึงเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการ และเปนเจตจํานงของทุกองคกรท่ีรวม
ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอันเปนวาระเรงดวนของรัฐบาล 
  การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใชในองคกร จะชวยใหเปนหลักประกันระดับ
หนึ่งไดวาการดําเนินการขององคกรจะไมมีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิด โอกาสท่ีจะ
ประสบปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวา องคกรท่ีไมมี
การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช เพราะไดมีการเตรียมการปองกันโดยใหเปนสวนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  เปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อนหนวยงานภาครัฐใหบริหารงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล โดย
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจึงเปนเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพ่ือลดปญหาการทุจริต
ภาครัฐ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557ลงวันท่ี 18 มิถุนายน557 เรื่อง 2 มาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ประพฤติ มิชอบ ท่ีกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดย
มุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ 
เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได 
  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไดดําเนินการประเมินความเสี่ยงในองคกรข้ึน เพ่ือให 
หนวยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิด 
การทุจริตซ่ึงเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
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ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

1. วัตถุประสงคการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
     มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกร
ได ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตการ ออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริต
ใหแกบุคลากรขององคกรถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ท้ังนี้ การนําเครื่องมือการประเมิน
ความเสี่ยงมาใชในองคกรจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดําเนินการขององคกรจะไมมีการ
ทุจริต หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิดหรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิดโอกาสท่ีจะประสบ
กับปญหานอยกวาองคกรอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรอ่ืนท่ีไมมี
การนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใชเพราะไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานประจํา ซ่ึงไมใชการเพ่ิมภาระงานแตอยางใดวัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ
ดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต ซ่ึงเปนมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 
 
2. การบริหารจัดการความเส่ียงมีความแตกตางจากการตรวจสอบภายในอยางไร 
     การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนการทํางานในลักษณะท่ีทุกภาระงานตองประเมินความเสี่ยง
กอนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโตความเสี่ยงไวกอนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ
ของการเฝาระวังความเสี่ยงลวงหนาจากทุกภาระงานรวมกันโดยเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติท่ีมีการ 
รับรูและยอมรับจากผูท่ีเก่ียวของ(ผูนําสงงานให) เปนลักษณะ Pre-Decision สวนการตรวจสอบภายในจะเปน
ลักษณะกํากับติดตามความเสี่ยงเปนการสอบทาน เปนลักษณะ Post-Decision 
 
3 การบริหารจัดการความเส่ียง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการท่ีใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และ
จัดลําดับความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงานขององคกร รวมท้ังการจัดทําแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับ
ได ซ่ึงหวยยาง มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 

1.  การระบุความเสี่ยง เปนการระบุเหตุการณใด ๆ ท้ังท่ีมีผลดีและผลเสียตอการบรรลุ
วัตถุประสงค โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดข้ึนท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนไดอยางไร 
  2.  ประเมินความเสี่ยง เปนการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง โดยอาศัย
เกณฑมาตรฐานท่ีไดกําหนดไว ทําใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม 
  ๓.  จัดการความเสี่ยง เปนการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุม
ความเสี่ยงท่ีสูง และสูงมาก ใหลดลงอยูในระดับท่ียอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง และควรตองพิจารณาถึง
ความคุมคาในดานคาใชจายและตนทุนท่ีตองใชลงทุนในการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับ
ประโยชนท่ีจะไดรับดวย 
  4.  รายงานและติดตามผล เปนการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงท่ีไดดําเนินการท้ังหมดใหฝายบริหารรับทราบ 
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5.  ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจําป เพ่ือให 
ม่ันใจวาองคกรมีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการ
หรือกลไกความเสี่ยงท่ีดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจริงและอยูในระดับท่ียอมรับได 
หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือใหความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูมีการจัดการใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับได และใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 
  6.  ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงในทุกข้ันตอน เพ่ือพัฒนาระบบใหดียิ่งข้ึน 
 

กระบวนการบริหารความเส่ียงของ อบต.หวยยาง 
 

 
4.  การระบุความเส่ียง 
  เปนกระบวนการท่ีผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง โดยตอง
คํานึงถึงความเสี่ยงท่ีมีสาเหตุมาจากปจจัยท้ังภายในและภายนอก ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอวัตถุประสงค
และเปาหมายขององคกร หรือผลการปฏิบัติงานท้ังในระดับองคกรและระดับกิจกรรม ในการระบุปจจัยเสี่ยง
จะตองพิจารณาวามีเหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความผิดพลาด ความ
เสียหาย และไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด รวมท้ังมีทรัพยสินใดท่ีจําเปนตองไดรับการดูแลปองกันรักษา 
ดังนั้น จึงตองเขาใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” กอนท่ีจะ
ดําเนินการระบุความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม 
  1.1  ความเส่ียง หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณท่ี
ไมแนนอนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน หรือกอใหเกิดความ
ลมเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายตามภารกิจขององคกร และเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 
  1.2  ปจจัยเส่ียง หมายถึง ตนเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ท่ีจะทําใหไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด เกิดข้ึนไดอยางไร และทําไม 
ท้ังนี้ สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง เพ่ือจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความ
เสี่ยงภายหลังไดอยางถูกตอง โดยปจจัยเสี่ยงแบงได 2 ดาน คือ 
  ๑)  ปจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงท่ีไมสามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน นโยบาย
รัฐบาล กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ 

1. ระบุความ
เสี่ยง 

2. ประเมิน
ความเสี่ยง 

3. จดัการ
ความเสี่ยง 

4. รายงาน
และติดตาม

ผล 

5. ประเมินผล
การบริหาร
ความเสี่ยง 

6. ทบทวน
การบริหาร
ความเสี่ยง 
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๒)  ปจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงท่ีสามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน กฎระเบียบ

ขอบังคับภายในองคกร วัฒนธรรมองคกร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการ
ปฏิบัติงาน ขอมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ  

  1.3  ประเภทความเส่ียง แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 
  ๑)  ความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับกลยุทธ 
เปาหมาย พันธกิจ ขององคกร ท่ีอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไมบรรลุผลตามเปาหมายในแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร 
  ๒)  ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของ
กับประเด็นปญหาการปฏิบัติงานประจําวัน หรือการดําเนินงานปกติท่ีองคกรตองเผชิญ เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เชน การปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไมมีผังการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
ไมมีการมอบหมายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เปนตน 
  3)  ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk) เปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการบริหารและ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล ท้ังจากปจจัยภายใน เชน การ
เบิกจายงบประมาณไมถูกตอง เบิกจายไมเปนไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไมเหมาะสมสอดคลองกับการ
ดําเนินงาน การทุจริตในการเบิกจาย และจากผลกระทบของปจจัยภายนอก เชน การโอนจัดสรรงบประมาณ 
การจัดเก็บรายได ขอบังคับเก่ียวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ท่ีไมชัดเจน 
อันนําไปสู 
การตรวจสอบทักทวงจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด 
กรมบัญชีกลาง 
  4)  ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk) 
เปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ เชน ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของได หรือกฎหมาย ระเบียบท่ีมีอยู ไมเหมาะสม หรือเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงาน เปนตน 
 
5.  การประเมินความเส่ียง 
  การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการท่ีประกอบดวย การวิเคราะห การประเมิน และการ
จัดระดับความเสี่ยง ท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของ อบต.หวยยาง ซ่ึง
ประกอบดวย ๔ ข้ันตอน ดังนี้ 
  5.1  การกําหนดเกณฑการประเมิน เปนการกําหนดเกณฑท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง 
ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดย
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ ไว 5 ระดับ คือ นอยมาก นอย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
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สวนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบตอความเสี่ยงขององคกร วาจะกอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกําหนดเกณฑไว 4 ระดับ 
ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ํา 
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 1 2 3 4 5  
 โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  

   
5.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง  เปนการนําความเสี่ยงและปจจัย 

เสี่ยงแตละปจจัยท่ีระบุไวมาประเมินโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ และประเมินระดับความรุนแรง
ของผลกระทบหรือมูลคาความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือใหเห็นระดับความเสี่ยงท่ีแตกตางกัน ทําใหสามารถ
กําหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซ่ึงจะชวยใหวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตอง
ภายใตงบประมาณ กําลังคน หรือเวลาท่ีมีจํากัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวขางตน ซ่ึงมีข้ันตอนการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑)  พิจารณาโอกาส/ความถ่ีในการเกิดเหตุการณตาง ๆ วามีโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดข้ึนมาก
นอยเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
  ๒)  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ท่ีมีผลตอหนวยงานวามีระดับความ
รุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
  5.3  การวิเคราะหความเส่ียง เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยง 
และความรุนแรงของผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาส
ท่ีจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง วากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
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ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ ซ่ึง

จัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปนแผนภูมิความเสี่ยง แบงพ้ืนท่ีเปน 4 สวน ซ่ึงใชเกณฑในการ
จัดแบง ดังนี้ 
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 โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  

 
 

1) ระดับความเสี่ยงต่ํา คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-5 คะแนน โดยท่ัวไปความเสี่ยงใน
ระดับนี้ใหถือวาเปนความเสี่ยงท่ีไมมีนัยสําคัญตอการดําเนินงาน ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนนั้นสามารถยอมรับได
ภายใตการควบคุมท่ีมีอยูในปจจุบัน ซ่ึงไมตองดําเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม 

2)  ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6-10 คะแนน เปนความเสี่ยงท่ี
ยอมรับได แตตองมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ใหถือวาเปนความเสี่ยงท่ียอมรับได แตตองมี
การจัดการเพ่ิมเติม 

3)  ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16 คะแนน ตองมีแผนลดความเสี่ยง 
เพ่ือใหความเสี่ยงนั้นลดลงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

4)  ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ตองมีแผนลดความ
เสี่ยงและประเมินซํ้า หรืออาจตองถายโอนความเสี่ยง 
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การประเมินความเส่ียงเพ่ือปองกันการทุจริต  ประตําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ความเส่ียง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี

จะเกิดข้ึน 

ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความ

เส่ียง 

1. การใชดุลพินิจของผูมี

อํานาจในการอนุญาต 

อนุมัติ ตางๆ 

หากผูมีอํานาจไมยึดหลัก

ความถูกตอง ยอมเกิดความ

ไมเปนธรรมตอพนักงานสวน

ตําบล 

ปจจัยภายใน 

- การนําระบบอุปถัมภมาใชใน

การปฏิบัติราชการ 
- การแบงพรรคแบงพวกของ
พนักงานสวนตําบล 
-  ความไมยุติธรรมของผูมีอํานาจ
ในการตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสี่ยงดาน

การปฏิบัติงาน 

(O) 

2.  ความผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู

ความเขาใจในระเบียบ 

กฎหมายท่ีนําไปใชในการ

ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม

เปนไปตามระเบียบ 

กฎหมาย อันนําไปสูปญหา

กับหนวยตรวจสอบ 

ปจจัยภายนอก 

- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมาไมมี

ความชัดเจนในการปฏิบัติ 
- หนวยงานท่ีออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไมมีการใหความรูกอน
การบังคับใช 
ปจจัยภายใน 
- พนักงานสวนตําบลไมสนใจอาน
ระเบียบ กฎหมาย 
- ไมมีการจัดทําหรือรวบรวมองค
ความรูในหนวยงาน 

ความเสี่ยงดาน

การปฏิบัติตาม

กฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ 

(C) 

3.  การทุจริตในการ

เบิกจายตางๆ 

ราชการไดรับความเสียหาย

จากเงินท่ีถูกทุจริต 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อยางเขมงวด 
- ระบบตรวจสอบไมรัดกุม
พอท่ีจะปดชองวางการทุจริต 

ความเสี่ยงดาน

การเงิน (F) 

4.  วางแผนการพัฒนาไม

ถูกตอง เหมาะสม 

สอดคลองกับปญหาและ

ความตองการของ

ประชาชน 

ปญหาความเดือดรอนไมได

รับการแกไข มีการประทวง 

รองเรียน 

ปจจัยภายใน 

- ผูบริหารวางแผนพัฒนาโดยยึด

จากความตองการของตนเอง 

พรรคพวก ฐานเสียง และ

ผลประโยชนท่ีตนเองจะไดรับ 

ความเสี่ยงเชิง

ยุทธศาสตร (S) 
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ความเส่ียง ผลกระทบ/ความเสียหาย

ท่ีจะเกิดข้ึน 

ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความเส่ียง 

5.  การจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุ เปนไป

อยางไมถูกตอง 

- จัดซ้ือผิดระเบียบ 

- ไดวัสดุครุภัณฑท่ีไมมี

คุณภาพ ไมตรงตามความ

ตองการใชงาน 

- มีการทุจริต งบประมาณ

ของทางราชการเสียหาย 

ปจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม
ออกมาบังคับใชจํานวนมาก 
- มีการปรับเปลีย่นระเบียบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปจจัยภายใน 
- การขาดความรูความเขาใจของ
ผูปฏิบัติ 
- พนักงานผูมีหนาท่ีจัดซ้ือจัดจาง
ทุจริต รับผลประโยชนจากผูขาย 
ผูรับจาง 

ความเสี่ยงดานการ

ปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ (C) 

6.  การนําทรัพยสินของ

ทางราชการไปใชประโยชน

สวนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ

สิ้นเปลืองโดยท่ีราชการ

ไมไดรับประโยชน 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อยางเครงครัด 
- ผูปฏิบัติทุจริต 

ความเสี่ยงดาน

การเงิน (F) 

7.  การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ

ชอบหรือละเวนการปฏิบัติ

หนาท่ี 

- ราชการไดรับความ

เสียหายจากการปฏิบัติ

หรือละเวนการปฏิบัติ 

- ประชาชนไดรับความ

เดือดรอน เสียหาย 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อยางเขมงวด 
- ระบบตรวจสอบไมรัดกุม
พอท่ีจะปดชองวางการทุจริต 
- ผูปฏิบัติขาดจิตสํานึกในการเปน
ขาราชการท่ีดี 

ความเสี่ยงดานการ

ปฏิบัติงาน (O) 

8.  โครงการกอสราง

พ้ืนฐานไมมีคุณภาพ ไมได

ใชประโยชน 

สิ้นเปลืองและสูญเสีย

งบประมาณในการ

กอสราง การซอมแซม

บํารุงรักษา 

ปจจัยภายใน 
- ผูปฏิบัติงานไมคํานึงถึง
ประโยชนของทางราชการ 
- ผูปฏิบัติงานมีผลประโยชนใน
งานท่ีทํา 

ความเสี่ยงดานการ

ปฏิบัติงาน (O) 

9.  เกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี บานเรือนประชาชนไดรับ
ความเสียหาย เกิดการ
สูญเสียทรัพยสินและชีวิต
ของประชาชน 

ปจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟา อากาศ 
ปจจัยภายใน 
- อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช 
กระแสไฟฟา 

ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน (O) 

 


