
 

 

 
 
 
 

การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 
 
 
 
 
 

สำนักปลัด 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการบริหารความเสี่ยง 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ได้ดำเนินการทบทวน วิเคราะห์ และจัดทำ
แผนบริหารความเสี ่ยง เพื ่อเตรียมรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที ่จะเกิดขึ ้น โดยพิจารณาทบทวนจากผลการ
ดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 และปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ และได้ทำ
การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ผลกระทบจากการเกิดความเสี่ยงนั้น แล้วดำเนินการคัดเลือกความเสี่ยง เพื่อกำหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบและมีความรุนแรงต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ได้กำหนดองค์ประกอบในการ
บริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี ้

1.วิธีดำเนินงาน (กิจกรรมการควบคุมจัดการความเสี่ยง) 
2.ผู้รบัผิดชอบ (ฝ่ายหรอืกลุม่งาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนการบริหารความเสี่ยง 
3.งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ 
4.กำหนดระยะเวลาดำเนินงานของแผนงานนั้น 
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้

 



 

 

การประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนบริหารความเส่ียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางจารุวรรณ เสาะสูงเนิน 
ผู้รวบรวม 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 
ความเส่ียง ผลกระทบ/ความ

เส่ียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้น 

ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุ ประเภทความ
เส่ียง 

โอกาส 
/ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเส่ียง 

ระดับ 
ความเส่ียง 

ผู้รับผิดชอบ 

1.การจัดซ้ือจัดจ้าง ด้วยปี พ.ศ. 2565 
มีการออก
กฎกระทรวงที่
เก่ียวกับการจัดซ้ือ
จัดจ้างมาหลาย
ฉบับ ทำให้การ
ปฏิบัติงานอาจไม่
เป็นไปตาม
กระทรวงดังกล่าว 

1.ผู้ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่พัสดุ มิใช่
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
พัดสุโดยตรง และมี
ภาระงานอ่ืนที่ต้อง
รับผิดชอบด้วย 
อาจขาดความ
ชัดเจน หรือความ
รอบคอบในการ
ปฏิบัติงาน 
2.คณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ที่เก่ียวกับ
การจัดซ้ือจัดจ้าง 
ไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาท
ของตนเอง ว่ามี
ส่วนเก่ียวข้องกับ
กฎกระทรวงน้ันๆ 
เช่นเดียวกับผู้ทำ
หน้าที่พัสดุ 

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ 

3 3 9 ปานกลาง สำนักปลัด/ทุกกอง 
เน่ืององค์การ
บริหารส่วนตำบล
เจาทอง  
มีเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ตามตำแหน่ง แต่ยัง
ไม่ชำนาญเก่ียวกับ
พัสดุเท่าไหร่ 
  

 

 
 



 

 

การประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนบริหารความเส่ียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางจารุวรรณ เสาะสูงเนิน 
ผู้รวบรวม 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 
ความเส่ียง ผลกระทบ/ความ

เส่ียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้น 

ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุ ประเภทความ
เส่ียง 

โอกาส 
/ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเส่ียง 

ระดับ 
ความเส่ียง 

ผู้รับผิดชอบ 

  จึงอาจจะขาดความ
รอบคอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตน 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนบริหารความเส่ียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางจารุวรรณ เสาะสูงเนิน 
ผู้รวบรวม 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 
ความเส่ียง ผลกระทบ/ความ

เส่ียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้น 

ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุ ประเภทความ
เส่ียง 

โอกาส 
/ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเส่ียง 

ระดับ 
ความเส่ียง 

ผู้รับผิดชอบ 

2.การอุดหนุน
งบประมาณต่อ
หน่วยงานอ่ืน 

หน่วยงานที่ได้รับ
การอุดหนุนไม่
ดำเนินการตาม
ระเบียบ ขั้นตอน 
ของการอุดหนุน 
เช่น ไม่มีการ
รายงานผลการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนที่
ได้รับจากองค์การ
บริหารส่วนตำบล
เจาทอง กลับมายัง 
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเจาทอง 
ว่ามีค่าใช้จ่าย
อะไรบ้าง มีเงิน
คงเหลือหรือไม่
ประการใด 

สำนัก/กอง ที่
รับผิดชอบเงิน
อุดหนุนน้ันๆ ไม่มี
การติดตามผลการ
ใช้จ่าย การเบิก
จ่ายเงิน ตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ 

3 4 12 สูง สำนักปลัด 

 
 
 
 
 

 



 

 

การประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนบริหารความเส่ียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางจารุวรรณ เสาะสูงเนิน 
ผู้รวบรวม 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 
ความเส่ียง ผลกระทบ/ความ

เส่ียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้น 

ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุ ประเภทความ
เส่ียง 

โอกาส 
/ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเส่ียง 

ระดับ 
ความเส่ียง 

ผู้รับผิดชอบ 

3.การควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

อาจทำให้งาน
ก่อสร้างไม่เป็นไป
ตามรูปแบบที่
กำหนด 

1.กองช่าง มี
บุคลากร จำนวนไม่
มาก หากเทียบกับ
โครงการก่อสร้างที่
ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ทั้ง
งบประมาณของ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเจาทอง 
ขึ้นเอง รวมถึง
งบอุดหนุนที่ได้รับ
การจัดสรร การ
ควบคุมงานอาจมี
ความผิดพลาด
เกิดขึ้นได้ 
2.คณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้ง 
ไม่เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง  

ด้านการปฏิบัติ 3 4 12 สูง 1.กองช่าง 
2.ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ 
คณะกรรรมการ
ตรวจรับพัสดุ  

 
 
 



 

 

การประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนบริหารความเส่ียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางจารุวรรณ เสาะสูงเนิน 
ผู้รวบรวม 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 
ความเส่ียง ผลกระทบ/ความ

เส่ียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้น 

ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุ ประเภทความ
เส่ียง 

โอกาส 
/ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเส่ียง 

ระดับ 
ความเส่ียง 

ผู้รับผิดชอบ 

  เช่น การบริหาร
สัญญาเป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ซ่ึง
คือการตรวจสอบ
การดำเนินการ 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนบริหารความเส่ียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางจารุวรรณ เสาะสูงเนิน 
ผู้รวบรวม 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 
ความเส่ียง ผลกระทบ/ความ

เส่ียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้น 

ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุ ประเภทความ
เส่ียง 

โอกาส 
/ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเส่ียง 

ระดับ 
ความเส่ียง 

ผู้รับผิดชอบ 

3.การควบคุมงาน
ก่อสร้าง (ต่อ) 

 ก่อสร้างร่วมกับผู้
ควบคุมงาน มิใช่
คอยทำหน้าที่ตรวจ
รับเม่ือผู้รับจ้างส่ง
มอบงานเท่าน้ัน 
หากมีการร่วม
ตรวจสอบ ตรวจ
งานไปพร้อมๆกับผู้
ควบคุมงาน ความ
ผิดพลาดย่อมไม่
เกิดขึ้น 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนบริหารความเส่ียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางจารุวรรณ เสาะสูงเนิน 
ผู้รวบรวม 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 
ความเส่ียง ผลกระทบ/ความ

เส่ียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้น 

ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุ ประเภทความ
เส่ียง 

โอกาส 
/ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเส่ียง 

ระดับ 
ความเส่ียง 

ผู้รับผิดชอบ 

4.ด้านงานธุรการ
และงานสารบรรณ 

การปฏิบัติงานที่
ล่าช้า ไม่ทัน
กำหนดระยะเวลา
ที่หนังสือสั่งการ
กำหนด 

1.หลายครั้งที่
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเจาทอง 
ได้รับหนังสือสั่งการ
ให้ปฏิบัติเร่งด่วน 
แต่ปรากฏว่า
หนังสือมาถึง
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเจาทอง 
ล่าช้า 
2.องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเจาทอง 
มีข้าราชการ
ตำแหน่งธุรการ ไม่
ครบทุกส่วนงาน 
และยังไม่ชำนาญ ผู้
ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นเพียงพนักงาน
จ้าง จึงมิกล้า
ตัดสินใจดำเนินการ
ในหนังสือต่างๆ  

ด้านการปฏิบัติงาน  5 4 20 สูงมาก สำนักปลัด/ทุกกอง 

 



 

 

การประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนบริหารความเส่ียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางจารุวรรณ เสาะสูงเนิน 
ผู้รวบรวม 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 
ความเส่ียง ผลกระทบ/ความ

เส่ียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้น 

ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุ ประเภทความ
เส่ียง 

โอกาส 
/ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเส่ียง 

ระดับ 
ความเส่ียง 

ผู้รับผิดชอบ 

  ทำได้โดยการเสนอ
ผ่านหัวหน้า
ตามลำดับชั้น 
บางครั้งก่อให้เกิด
การดำเนินการไม่
ทันตามห้วงเวลาที่
หนังสือสั่งการ
กำนหนด 

      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนบริหารความเส่ียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางจารุวรรณ เสาะสูงเนิน 
ผู้รวบรวม 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 
ความเสี่ยง ระดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมการ

ควบคุม/
จัดการ 

ความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จ 
ที่คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาด 
หวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

1.การจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

ปานกลาง 1.ส่งเสริมให้
เข้ารับการ
อบรมในเรื่องที่
เก่ียวข้องกับ
การจัดซ้ือจัด
จ้าง 
2.กำชับให้
ดำเนินการ 
ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 
กฎกระทรวง
และระเบียบ
ข้อบังคับ  
อย่างเคร่งครัด 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงาน 
ด้านการจัดซ้ือ
จัดจ้างเป็นไป
อย่างถูกต้อง
และลด
ข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน
ด้านการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 2566 - 
ก.ย.2566 

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ในด้านการจัดซ้ือ
จัดจ้างปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง และ 
ไม่ก่อให้เกิด
ข้อผิดพลาด 

1.สำหรับการ
เข้ารับการ
อบรมให้
เป็นไปตาม
การ
ลงทะเบียนแต่
ละครัง 
2.บางกรณีไม่
มีค่าใช้จ่าย 

ทุกๆ สำนัก/กอง 2 3 6 

 



 

 

การประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนบริหารความเส่ียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางจารุวรรณ เสาะสูงเนิน 
ผู้รวบรวม 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 
ความเสี่ยง ระดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมการ

ควบคุม/
จัดการ 

ความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จ 
ที่คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาด 
หวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

2.การอุดหนุน
งบประมาณต่อ
หน่วยงานอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูง กำชับ
ผู้รับผิดชอบใน
การดำเนินการ
จ่าย
งบประมาณ
ต่อหน่วยงานที่
ขอรับการ
อุดหนุน ให้
ติดตามการใช้
จ่าย ให้เป็นไป
ตามระยะเวลา
ที่กำหนด เม่ือ
เสร็จสิ้นการ
ดำเนินงาน
แล้ว ให้
รายงานผลการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
กลับมายัง 

เพื่อให้การ
อุดหนุน
งบประมาณต่อ
หน่วยงานอ่ืน 
เป็นไปตาม
ระเบียบ
ข้อบังคับ และ
วัตถุประสงค์
ของการขอรับ
การอุดหนุน 

ต.ค. 2565 - 
ก.ย.2566 

1.ได้รับข้อมูลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
ที่ถูกต้องชัดเจน 
และมีรายงาน
ประกอบการอุดหนุ
งบประมาณต่อ
หน่วยงานอ่ืน เพื่อ
เป็นหลักฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตามที่ได้ตั้งไว้
ในเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจำปี  
พ.ศ. 2566 

สำนักปลัด 2 2 4 

 



 

 

การประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนบริหารความเส่ียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางจารุวรรณ เสาะสูงเนิน 
ผู้รวบรวม 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 
ความเสี่ยง ระดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมการ

ควบคุม/
จัดการ 

ความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จ 
ที่คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาด 
หวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

  องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลเจาทอง 
โดยเร็ว 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนบริหารความเส่ียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางจารุวรรณ เสาะสูงเนิน 
ผู้รวบรวม 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 
ความเสี่ยง ระดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมการ

ควบคุม/
จัดการ 

ความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จ 
ที่คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาด 
หวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

3.การควบคุม
งานก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูง กำชับให้ผู้
ควบคุมงาน 
และ
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 
ดำเนินการ
ควบคุมงาน
และบริหาร
สัญญาจ้างให้
เป็นไปตาม
กฎหมาย 
กฎกระทรวง
และระเบียบ
ข้อบังคับ อย่าง
เคร่งครัด 

1.เพื่อให้
ดำเนินงาน
ก่อสร้างเกิด
ประสิทธิภาพ
สูงสุด 
2.เพื่อให้งานมี
ความถูกต้อง
ตามรูปแบบ
รายการ ตรง
ตามหลัก
วิชาการมีความ
แข็งแรง
ปลอดภัย 
3.เพื่อควบคุม
การใช้
ทรัพยากรและ
เวลาอย่าง
เหมาะสมและ
ประหยัด 

ต.ค. 2565 - 
ก.ย.2566 

1.เพื่อให้
ดำเนินงานก่อสร้าง
เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
2.เพื่อให้งานมี
ความถูกต้องตาม
รูปแบบรายการ 
ตรงตามหลัก
วิชาการมีความ
แข็งแรงปลอดภัย 
3.เพื่อควบคุมการ
ใช้ทรัพยากรและ
เวลาอย่าง
เหมาะสมและ
ประหยัด 

 1.กองช่าง 
2.ผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ 
    -ผู้ควบคุมงาน 
    -คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ 

2 3 6 

 



 

 

การประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนบริหารความเส่ียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางจารุวรรณ เสาะสูงเนิน 
ผู้รวบรวม 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 
ความเสี่ยง ระดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมการ

ควบคุม/
จัดการ 

ความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จ 
ที่คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาด 
หวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

4.ด้านงานธุรการ
และสารบรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูงมาก กำชับให้
ผู้รับผิดชอบ
งานธุรการ
จัดลำดับ
ความสำคัญ
ของเอกสารที่
รับมา เพื่อ
ประโยชน์ของ
ทางราชการ 
หากพบว่ามีข้อ
ราชการใด
เร่งด่วนที่สุด 
ให้ดำเนินการ
เสนอโดยเร็ว 
โดยมิต้อง
ดำเนินการ
ตามดับชั้น 
เพื่อให้
ผู้บริหาร
พิจารณาสั่ง 

เพื่อป้องกันการ
ผิดพลาดและ
เพื่อป้องกัน
ความเสียหาย
อันอาจเกิดจาก
การปฏิบัติงาน
ล่าช้าหรือไม่ทัน
ตามกำหนดการ
ในหนังสือสั่ง
การน้ันๆ 

ต.ค. 2565 - 
ก.ย.2566 

1.การดำเนินงาน
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
ของหนังสือสั่งการ 
ไม่ส่งผลเสียหาย 
ต่อทุกๆส่วน 
ที่เก่ียวข้อง 
2.การปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

- สำนักปลัด/ทุกๆกอง 2 2 4 



 

 

การประเมินความเส่ียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนบริหารความเส่ียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

นางจารุวรรณ เสาะสูงเนิน 
ผู้รวบรวม 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง 
ความเสี่ยง ระดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมการ

ควบคุม/
จัดการ 

ความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จ 
ที่คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาด 
หวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

  การให้
ดำเนินการได้
ทันต่อ
เหตุการณ์ 

        

 


