
  

 

องคการสุรา กรมสรรพสามิต ตระหนักวาการบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญตอการดำเนินธุรกิจ 

เนื่องจากระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะเปนสวนหนึ่งของการกับดูแลกิจการ

ท่ีดี ซ่ึงจะนำองคกรไปสูความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน จึงไดปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคการ

สุราฯ ใหเปนตามมาตรฐานสากล โดยอาศัยกรอบการบริหารความเสี่ยงของ Committee of Sponsoring 

Organizations of The Treadway Commission (COSO) เปนแนวทางในการดำเนินการ ซึ่งประกอบดวย 

8 ข้ันตอน ตามแผนภาพนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความเส่ียง 

ระดับความเสี่ยง  จะพิจารณาจากความสัมพันธของระดับผลกระทบและระดับโอกาสที่จะ

เกิด โดยอาจนำคาระดับมาบวกกันหรือคูณกันและหาคาเฉลี่ยและนิยมแสดงเปนตารางตำแหนงความเสี่ยง 

องคการสุราฯ  ใชวิธีการนำคาระดับผลกระทบและระดับโอกาสท่ีจะเกิดมาคูณกันดังตัวอยาง 

กรณีที่พบวามีปจจัยเสี่ยงหลายปจจัยเกิดขึ้นภายในงานเดียวกันการใชตารางจัดระดับของ

ความเสี่ยงอาจชวยใหผูรับผิดชอบความเสี่ยงพิจารณาเลือกความเสี่ยงท่ีจะตองบริหารจัดการไดงายข้ึน    

 

 

 

 

 

สภาพแวดลอมภายในองคกร 

การกำหนดวัตถุประสงค 

การบงช้ีเหตุการณ 

การประเมินความเส่ียง 

การตอบสนองความเส่ียง 

กิจกรรมการควบคุม 

ขอมูลและการติดตอส่ือสาร 

การติดตามผล 

การประเมินความเส่ียงการทจุรติ 2564 



 

 

ตารางจัดระดับความเส่ียง (Risk Matrix) 

ขององคการสุรา กรมสรรพสามิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวเลขแรกคือคาระดับของโอกาสเกิดความเส่ียง 

ตัวเลขหลังคาระดับของผลกระทบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ความเสีย่งต่ำ 

ท่ียอมรับได 
คา  1 – 4 (6)  คะแนน 

โอกาสเกิดต่ำถึงต่ำมาก – ผลกระทบรุนแรงต่ำถึงต่ำมาก

ไมตองมีการควบคุม จดัการเพ่ิมเตมิ ตองมีการเฝาระวัง 

 ความเสีย่งสูง คา  (4-5) 8 – 12  คะแนน 
โอกาสเกิดสูง  -  ผลกระทบรุนแรง  มีอันตราย         

ตองเรงวางแผนควบคุม 

 ความเสีย่งสูงมาก คา  (5) 10 – 25  คะแนน 
โอกาสเกิดสูงมาก  -  ผลกระทบรนุแรงมาก                             

มีอันตราย อาจเกิดไดทันที ตองจัดการแกไขโดยดวน 

 

แดง (สูงมาก) (5)10-25 

เหลือง (สูง) (4-5)8-12 

เขียว(ต่ำ) ยอมรับได   
Risk Appetite Risk  
Risk Boundary 

1- 4,(6) 

หมายเหตุ Impact สูงตองบริหารความเสีย่งท้ังหมด คะแนนรวมจะพิจารณาจากผลกระทบเปนหลัก 

 

  

1x5 5x5
1x4 2x4 3x4

2x3 4x3 5x3
3x2 5x2

1x4 5x1

แดง (สูงมาก) (5)10-25

เหลือง (สูง) (4-5)8-12

เขียว(ตํ �า) ยอมรบัได ้
Risk Appetite Risk 
Risk  Boundary

1- 4,(6)

หมายเหตุ Impact สูงตอ้งบริหารความเสี�ยงท ั�งหมด 

คะแนนรวมจะพจิารณาจากผลกระทบเป็นหลกั Risk Boundary

ค
า่ค
ะแ
น
น
ผ
ล
ก
ระ
ท
บ
จา
ก
ค
วา
ม
เส
ี่ย
ง
(I

m
p

ac
t)

คา่คะแนนโอกาสเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

คะแนนรวม 6 แต่ผลกระทบน้อย

คะแนนรวมเท่ากนั 

แต่ผลกระทบต่างกนั

การประเมินความเส่ียงการทจุรติ 2564 



ชื่อหนวยงาน  แผนกบริหารงานบุคคล กองกลาง ฝายบริหาร 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ประเมินการควบคุมภายในและการบงชี้ความเสี่ยง) 

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสดุวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 
ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอ่ืน 
ๆ ท่ีสำคัญของหนวยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค 
(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

 
 

(2) 

การควบคุมท่ีมีใชงานอยู 
 
 
 

 
 

(3) 

ประเมินผลการควบคุมภายใน 
สูง ไมเพียงพอ กลาง ปาน

กลาง ต่ำ เพียงพอ 
(โอกาสxผลกระทบ) ประเภท  
(S O F C) ระบบมาตรฐาน** 
 

(4) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

 
(5) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

 
 

(6) 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
 
 

 
(7) 

1.ชื่อของงาน 
   - การสรรหาคัดเลือกและ
บรรจุพนักงาน  
 
 
2.วัตถุประสงคของงาน 
   1. ปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการ
บริหารงานบุคคลขององคกร 
   2. การแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการ
บริหารงานบุคคลขององคกร 
    
 
 
 

1. ชื่อความเสี่ยง 
    - ความไมโปรงใสในการสรรหา
คัดเลือกและบรรจุพนักงาน 
 
 
2. สาเหตุของความเสี่ยง  
   1. การไดรับผลประโยชนตอบ
แทนในการตัดสินใจในการกระทำ
ความผิด เชน อำนาจการยอมรับ
จากบุคคลภายนอก หรือจำนวนเงิน 
หรือรูปบบอื่น ๆ 
   2. ชองวางของระเบียบ ขอบังคับ 
ที่เอือ้ตอการทุจริต 
   3. ระบบการตรวจสอบทำไดยาก 
เน่ืองจากผูกระทำการทุจริตน้ันเปน
ลักษณะการสมประโยชนหรือ
สมยอมของทั้ง 2 ฝาย 
    

1. แตงต้ังคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกและสรรหาบุคลากร  
เพื่อบรรจุและแตงต้ัง 
    1.1 การสอบคัดเลือก  
คณะกรรมการฯ ไดมอบนโยบาย
ใหเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของทุกฝายได
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธกีาร
สอบคัดเลือกฯ ตามแนวนโยบาย
หลักเกณฑวิธีปฏิบัติที่
คณะกรรมการฯ กำหนดอยาง
เครงครัด 
    1.2 สอดสอง ตรวจสอบ
ติดตาม เพือ่ไมใหเจาหนาที ่
ที่เกี่ยวของเขาไปกระทำการใด ๆ 
ที่มีเจตนาเปนการกวดวชิา จัดทำ
เอกสาร จำหนายแจกหรือกระทำ
การอื่นใดทีก่อใหเกิดประโยชน 
แกผูสอบคัดเลือก 

(เพียงพอ) 
(2x2) 
(O) 

 

- 1.ควรมีการสื่อสาร
เพ่ือใหทุกคนในองคกร
ทราบถึงความสำคญั
และเปาหมายของการ
ควบคุม กำกับดูแล
ปองกันการหา
ผลประโยชนในการสอบ
คัดเลือก 
2. ควรเนนการมสีวน
รวมคิด รวมทำกับ 
ทุกฝายท่ีเก่ียวของ  
ในการปองกันการทุจริต 

 

แผนกบริหาร 

งานบุคคล 

**ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 22301:2019, ISO 22000:2018 และ FSSC 22000 v.5 
 

 
 
 
 
 

แบบ ปค. 5 



ชื่อหนวยงาน  แผนกบริหารงานบุคคล กองกลาง ฝายบริหาร 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ประเมินการควบคุมภายในและการบงชี้ความเสี่ยง) 

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสดุวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 
ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหนวยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสำคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 
(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

 
 

(2) 

การควบคุมท่ีมีใชงานอยู 
 
 
 

 
 

(3) 

ประเมินผลการควบคุมภายใน 
สูง ไมเพียงพอ กลาง ปาน

กลาง ต่ำ เพียงพอ 
(โอกาสxผลกระทบ) ประเภท 
(S O F C)ระบบมาตรฐาน** 
 

(4) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

 
(5) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

 
 

(6) 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
 
 

 
(7) 

3.ขั้นตอนงานท่ีมีความ
เสี่ยง 
   1. การแตงต้ังผูสรรหาตอง

คัดเลือกผูที่เหมาะสม เพื่อให

กระบวนการสรรหาเปนไป

อยางถกูตองเหมาะสม  

   2. กระบวนการขั้นตอน

สรรหาคัดเลือกไมโปรงใส 

คณะกรรมการฯ เจาหนาทีท่ี่
เกี่ยวของตองวางตัวเปนกลาง 
 

   4. กระบวนการในการสรรหาบุคคล 
เชน แหลงสรรหาบุคคล ระบบการสรรหา
บุคคล ใชระบบอุปถัมภ การใหสินบนหรือ
เสนอ ประโยชนเพื่อแลกกับการไดรับการ
บรรจุแตงต้ัง 
   5. ผูปฏิบัติหนาที่หรือผูที่เกี่ยวของใน
การสรรหาคัดเลือกและบรรจุขาด
จริยธรรมและจรรยาบรรณ  
 
 
  

    1.3 คณะกรรมการฯ 
เจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของทกุฝาย 
ตองวางตัวเปนกลาง และชวย
องคกร สอดสอง ดูแล ควบคุม 
กำกับบุคลากรทุกคนใหมี
พฤติกรรมที่โปรงใสตาม
หลักธรรมมาธิบาล 
    1.4 คณะกรรมการฯ 
เจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของทกุฝาย 
ใหการควบคุม กำกับดูแล
ปองกันการหาผลประโยชนใน
การสอบคัดเลอืกเพือ่ให
มาตรการดังกลาวบรรลุ
วัตถุประสงคตามหลัก 
ธรรมาธิบาลที่ดี 
 
 

(ไมเพียงพอ) 
(2x4) 
(O) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

**ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 22301:2019, ISO 22000:2018 และ FSSC 22000 v.5 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค. 5 



ชื่อหนวยงาน  แผนกบริหารงานบุคคล กองกลาง ฝายบริหาร 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ประเมินการควบคุมภายในและการบงชี้ความเสี่ยง) 

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสดุวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 
ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอ่ืน 
ๆ ท่ีสำคัญของหนวยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค 
(1) 

ความเสี่ยง 
 
 
 

 
 

(2) 

การควบคุมท่ีมีใชงานอยู 
 
 
 

 
 

(3) 

ประเมินผลการควบคุมภายใน 
สูง ไมเพียงพอ กลาง ปาน

กลาง ต่ำ เพียงพอ 
(โอกาสxผลกระทบ) ประเภท 
(S O F C)ระบบมาตรฐาน** 

 
(4) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

 
(5) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

 
 

(6) 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
 
 

 
(7) 

 3. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) 
    - การไดผลประโยชนตอบ
แทน ซ่ึงมีหลายอยาง เชน 
ผลประโยชนสวนตน ในเร่ืองของ
ตัวเงินหรือสิ่งตอบแทนอื่นที่มี 
ผูเสนอให 

    1.5 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ 
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกฝายตอง
วางตัว เป นกลาง ไม แสวงหา
ผลประโยชน โดยแอบอ างว า
ตนเองสามารถชวยเหลือผูสมัคร
ไดดวยวิธีการตาง ๆ เชน อางวา
สามารถนำขอสอบมาใหศึกษา
กอนสอบได และเรียกรองทรัพย
สอนจากผูสมัคร  
     1.6 ห า ก พ บ เ ห็ น ว า
คณ ะกรรมก ารฯ  เจ าห น าที่  
ที่เกี่ยวของทุกฝายมีพฤติการณ
ตามกรณีดังกลาว หรือมีเหตุการ
ใดที่สอไปในทางทุจริตใหรายงาน
ตอ ผูอำนวยการทันที  เพื่ อ ต้ั ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

**ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 22301:2019, ISO 22000:2018 และ FSSC 22000 v.5 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค. 5 



ชื่อหนวยงาน  แผนกบริหารงานบุคคล กองกลาง ฝายบริหาร 

                                     รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ประเมินการควบคุมภายในและการบงชี้ความเสี่ยง)                                                       แบบ ปค. 5 
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสดุวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 

 

1. ชือ่ของงาน 

 

2. วัตถุประสงคของงาน 

 

3. ขั้นตอนงานท่ีมีความเส่ียง 

 

ความเส่ียงท่ีคนพบคร้ังแรก ประเมินการควบคมุภายในท่ีใชงานอยู 
ความเส่ียงคงเหลือภายหลังใช 

ระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูแลว 

1. ชือ่ความเส่ียง                               

2. สาเหตุของความเส่ียง 

3. ดัชนีชี้วดัความเส่ียง (KRI) 

คาระดับ 

ความเส่ียง 

# 1 

(โอกาส X

ผลกระทบ) 

ประเภท 

ความ

เส่ียง    

(SOFC) 

การควบคุมท่ีมีใชงานอยู 

ในปจจุบัน 

ประเมิน 

การควบคุม 

(เพียงพอ/ 

ไมเพียงพอ) 

1. ชือ่ความเส่ียง                               

2. สาเหตุของความเส่ียง                   

3. ดัชนีชี้วดัความเส่ียง (KRI) 

คาระดับ 

ความเส่ียง # 2 

(โอกาส X

ผลกระทบ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. ชือ่ของงาน 

    - การแสวงหาผลประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ 

2. วัตถุประสงคของงาน 

    1. เพื่อสรางวัฒนธรรมสุจริต และแสดง

เจตจํานงสุจริตในปฏิบัติงานใหเกิดความคิด

แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน

สวนรวม  

    2. เพื่อแสดงความมุงม่ันในการปฏิบัติงานโดย

ใชหลักธรรมาภิบาล  

    3. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน ไมใหเกิดการ

แสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่อัน

มิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย  

    4. เพื่อสรางคุณธรรมจริยธรรมแบบอยางที่ดี

ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถกูตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย 

โปรงใส และตรวจสอบได  

     5. เพื่อสรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอการ

ปฏิบัติงานแกผูบริหาร พนักงาน และผูมีสวนได

สวนเสีย  

  

1. ชื่อความเส่ียง 

- การแสวงหาผลประโยชนจาก

ภายในองคกร 

2. สาเหตุของความเส่ียง  

    - งานที่ เกี่ ย วข อ งกับ ก ารใช

งบประมาณแบบบูรณาการ ทําใหมี

ชองทางที่ จะทําประโยชนใหแก

ตนเองและพวกพอง 

   - งานที่เกี่ยวของกับการใชดุลย

พินิจของเจาหนาที่ที่เอื้อประโยชน

หรือใหความชวยเหลือตอพวกพอง

ในรูปแบบตาง ๆ เชน การกีดกัน 

การสรางอุปสรรค การพิจารณา

เฉพาะราย เปนตน 

   - งานที่มีชองทางเรียกรองหรือ

รับผลประโยชน จ าก ผู ที่ มี ส วน

เกี่ยวของ ซ่ึงสงผลทางลบตอองคกร 

 

 

1 x 1  = 1 

 

 

 

 

 

 

  

   - ประกาศองคการสุรา กรม

สรรพสามิต เร่ืองนโยบายการ

ปองกันและตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น การใหหรือรับสินบน 

    

 

 

เพียงพอ 

1. ชือ่ความเส่ียง 

- การแสวงหาผลประโยชนจาก

ภายในองคกร 

2. สาเหตุของความเส่ียง  

    - งานทีเ่กีย่วของกับการใช

งบประมาณแบบบูรณาการ ทํา

ใหมีชองทางที่จะทาํประโยชน

ใหแกตนเองและพวกพอง 

   - งานที่เกี่ยวของกับการใช

ดุลยพินิจของเจาหนาทีท่ี่เอือ้

ประโยชนหรือใหความ

ชวยเหลือตอพวกพองใน

รูปแบบตาง ๆ เชน การกีดกัน 

การสรางอุปสรรค การพิจารณา

เฉพาะราย เปนตน 

   - งานที่มีชองทางเรียกรอง

หรือรับผลประโยชนจากผูที่มี

สวนเกี่ยวของ ซ่ึงสงผลทางลบ

ตอองคกร 

 

 

1 x 1  = 1 

 

 

 

 



ชื่อหนวยงาน  แผนกบริหารงานบุคคล กองกลาง ฝายบริหาร 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ประเมินการควบคุมภายในและการบงชี้ความเสี่ยง) 

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสดุวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 

 
 

1. ชื่อของงาน 
 

2. วัตถุประสงคของงาน 
 
3. ขั้นตอนงานท่ีมีความเสี่ยง 

 

ความเสี่ยงท่ีคนพบคร้ังแรก ประเมินการควบคุมภายในท่ีใชงานอยู 
ความเสี่ยงคงเหลือภายหลังใช 

ระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูแลว 

1.ชื่อความเสี่ยง                               
2. สาเหตุของความเสี่ยง 
3. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) 

คาระดับ 
ความเสี่ยง 

# 1 
(โอกาส X
ผลกระทบ) 

ประเภท 
ความเสี่ยง    
(SOFC) 

การควบคุมท่ีมีใชงานอยู 
ในปจจุบัน 

ประเมิน 
การควบคุม 
(เพียงพอ/ 
ไมเพียงพอ) 

1. ชื่อความเสี่ยง                               
2. สาเหตุของความเสี่ยง                   

3. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) 

คาระดับ 
ความเสี่ยง # 

2 
(โอกาส X
ผลกระทบ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
3.  ขั้นตอนงานท่ีมีความเส่ียง 

       - การเรียกรองคาตอบแทนจากการบรรจุบุคคลเขา

ทํางานในองคกร โดยเรียกรองจากพนักงานที่เปนญาติพี่

นองที่ตองการใหญาติตนเองเขามาทํางานในองคกร 

หรือเปดโอกาสใหมีการเสนอผลตอบแทนเพื่อ

แลกเปล่ียนกับโอกาสในการทาํงาน 

       - การเรียกรองคาตอบแทนในกระบวนการสอบสวน

ทางวินัย ซ่ึงอาจจะเรียกรองโดยตรงจากผูถูกสอบสวน 

หรือเปดโอกาสใหผูถูกสอบสวนเสนอผลประโยชนให

เพื่อแลกเปล่ียนกับการหลุดขอกลาวหา หรือลดหยอน

โทษลงมาจากที่ควรจะไดรับตามความผิดที่กระทําจริง 

      - การแกไขขอมูลคาลวงเวลาหรือคาตอบแทนอื่น ๆ  

โดยการตัดยอดเงินที่เปนเศษออกไปจากบัญชีพนักงาน

และรวบรวมโอนเขาบัญชีตนเอง 

     - การนําเงินของพนักงานที่ตนเองไปรับแทนมาจาก

หนวยงานราชการ ไปหมุนใชจายสวนตัวระยะหน่ึง

กอนที่จะนํามาจายใหพนักงาน ซ่ึงอาจจะจายไมครบ

ตามสิทธิทีพ่นักงานตองได 

 

3. ดัชนีชี้วัดความเส่ียง (KRI) 

    - ผูบริหารกำกับ ติดตาม 
ประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอยางสม่ำเสมอและ
ตอเน่ือง 
    - จัดชองทางการรองเรียน

เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
   - การมีสวนรวมผูบริหารและ

พนักงานในการปองกันการทุจริต 

 

    3. ดัชนีชี้วดัความเส่ียง (KRI) 

    - ผูบริหารกำกับ ติดตาม 
ประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอยางสม่ำเสมอและ
ตอเน่ือง 
    - จัดชองทางการรองเรียน

เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

 



ชื่อหนวยงาน  แผนกบริหารงานบุคคล กองกลาง ฝายบริหาร 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ประเมินการควบคุมภายในและการบงชี้ความเสี่ยง) 

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสดุวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 

 

1. ชือ่ของงาน 

 

2. วัตถุประสงคของงาน 

 

3. ขั้นตอนงานท่ีมีความเส่ียง 

 

ความเส่ียงท่ีคนพบคร้ังแรก ประเมินการควบคมุภายในท่ีใชงานอยู 
ความเส่ียงคงเหลือภายหลังใช 

ระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูแลว 

1. ชือ่ความเส่ียง                               

2. สาเหตุของความเส่ียง 

3. ดัชนีชี้วดัความเส่ียง (KRI) 

คาระดับ 

ความเส่ียง 

# 1 

(โอกาส X

ผลกระทบ) 

ประเภท 

ความ

เส่ียง    

(SOFC) 

การควบคุมท่ีมีใชงานอยู 

ในปจจุบัน 

ประเมิน 

การควบคุม 

(เพียงพอ/ 

ไมเพียงพอ) 

1. ชือ่ความเส่ียง                               

2. สาเหตุของความเส่ียง                   

3. ดัชนีชี้วดัความเส่ียง (KRI) 

คาระดับ 

ความเส่ียง # 2 

(โอกาส X

ผลกระทบ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. ชือ่ของงาน 

    - การแสวงหาผลประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ 

2. วัตถุประสงคของงาน 

    1. เพื่อสรางวัฒนธรรมสุจริต และแสดง

เจตจํานงสุจริตในปฏิบัติงานใหเกิดความคิด

แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน

สวนรวม  

    2. เพื่อแสดงความมุงม่ันในการปฏิบัติงานโดย

ใชหลักธรรมาภิบาล  

    3. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน ไมใหเกิดการ

แสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่อัน

มิควรไดโดยชอบตามกฎหมาย  

    4. เพื่อสรางคุณธรรมจริยธรรมแบบอยางที่ดี

ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถกูตอง เปนธรรม ถูกกฎหมาย 

โปรงใส และตรวจสอบได  

     5. เพื่อสรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอการ

ปฏิบัติงานแกผูบริหาร พนักงาน และผูมีสวนได

สวนเสีย  

  

1. ชื่อความเส่ียง 

- การแสวงหาผลประโยชนจาก

หนวยงาน หรือบุคคลภายนอก

องคกร 

2. สาเหตุของความเส่ียง  

    - งานที่ เกี่ ย วข อ งกับ ก ารใช

งบประมาณแบบบูรณาการ ทําใหมี

ชองทางที่ จะทําประโยชนใหแก

ตนเองและพวกพอง 

   - งานที่เกี่ยวของกับการใชดุลย

พินิจของเจาหนาที่ที่เอื้อประโยชน

หรือใหความชวยเหลือตอพวกพอง

ในรูปแบบตาง ๆ เชน การกีดกัน 

การสรางอุปสรรค การพิจารณา

เฉพาะราย เปนตน 

   - งานที่มีชองทางเรียกรองหรือ

รับผลประโยชน จ าก ผู ที่ มี ส วน

เกี่ยวของ ซ่ึงสงผลทางลบตอองคกร 

 

 

1 x 1  = 1 

 

 

 

 

 

 

  

   1. หนวยงานจัดทําแผนการ

จัดซ้ือจัดจางประจําปและประกาศ

เผยแพรในระบบเครือขาย

สารสนเทศ  

   2. หนวยงานจัดใหมีการบันทึก

รายงานผลการพิจารณา 

รายละเอียดวิธกีารและขั้นตอนการ

จัดซ้ือจัดจางและ จัดเก็บไวอยาง

เปนระบบ  

   3. หนวยงานคํานึงถึงคุณภาพ 

เทคนิค และวัตถุประสงคของการ

จัดซ้ือจัดจาง  

    

 

    

 

 

เพียงพอ 

1. ชือ่ความเส่ียง 

- การแสวงหาผลประโยชนจาก

ภายในองคกร 

2. สาเหตุของความเส่ียง  

    - งานทีเ่กีย่วของกับการใช

งบประมาณแบบบูรณาการ ทํา

ใหมีชองทางที่จะทาํประโยชน

ใหแกตนเองและพวกพอง 

   - งานที่เกี่ยวของกับการใช

ดุลยพินิจของเจาหนาทีท่ี่เอือ้

ประโยชนหรือใหความ

ชวยเหลือตอพวกพองใน

รูปแบบตาง ๆ เชน การกีดกัน 

การสรางอุปสรรค การพิจารณา

เฉพาะราย เปนตน 

   - งานที่มีชองทางเรียกรอง

หรือรับผลประโยชนจากผูที่มี

สวนเกี่ยวของ ซ่ึงสงผลทางลบ

ตอองคกร 

 

 

1 x 1  = 1 

 

 

 

 



ชื่อหนวยงาน  แผนกบริหารงานบุคคล กองกลาง ฝายบริหาร 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ประเมินการควบคุมภายในและการบงชี้ความเสี่ยง) 

สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสดุวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 

 

1. ชื่อของงาน 
 

2. วัตถุประสงคของงาน 
 
3. ขั้นตอนงานท่ีมีความเสี่ยง 

 

ความเสี่ยงท่ีคนพบคร้ังแรก ประเมินการควบคุมภายในท่ีใชงานอยู 
ความเสี่ยงคงเหลือภายหลังใช 

ระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูแลว 

1.ชื่อความเสี่ยง                               
2. สาเหตุของความเสี่ยง 
3. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) 

คาระดับ 
ความเสี่ยง 

# 1 
(โอกาส X
ผลกระทบ) 

ประเภท 
ความเสี่ยง    
(SOFC) 

การควบคุมท่ีมีใชงานอยู 
ในปจจุบัน 

ประเมิน 
การควบคุม 
(เพียงพอ/ 
ไมเพียงพอ) 

1. ชื่อความเสี่ยง                               
2. สาเหตุของความเสี่ยง                   

3. ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) 

คาระดับ 
ความเสี่ยง # 

2 
(โอกาส X
ผลกระทบ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
3.  ขั้นตอนงานท่ีมีความเส่ียง 

      - การเรียกรองผลประโยชนจากการอนุมัติเพื่อการ

จัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการตาง ๆ  เชน การจัดซ้ือ

อุปกรณสํานักงาน  การจัดซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืม

สําหรับการจัดเล้ียงประชุม การจัดซ้ือเวชภัณฑในหอง

พยาบาล  การจัดจางผูรับเหมาแรงงาน  การจัดจาง

ผูรับเหมาบริการรถรับ-สงพนักงาน  การจัดจางที่

ปรึกษา  การซ้ือประกันภัย  

    - การเรียกรองผลประโยชนในการบรรจุแตงต้ัง                

จากผูสมัครงาน 

    - การแสวงหาประโยชนจากการนําวัสดุเหลือใชจาก

กระบวนการผลิต เชน เศษเหล็ก เศษอะลูมิเนียม เศษ

สายไฟ หรือกระบวนการอื่น ๆ  ไปขายและนําเงินที่ได

บางสวนมาใชสวนตัว  

3. ดัชนีชี้วัดความเส่ียง (KRI) 

    - ผูบริหารกำกับ ติดตาม 
ประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอยางสม่ำเสมอและ
ตอเน่ือง 
    - จัดชองทางการรองเรียน

เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
   - เจาหนาที่ผูที่มีหนาที่

ดําเนินการตองไมเปนผูมีสวนได 

เสียกับผูอื่นเสนอราคา  

   - การมีสวนรวมของหนวยงาน

ภายนอกในการปองกันการทุจริต 
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