
แบบรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจ าปี พ.ศ. 2565   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
กลยุทธ์ 1.1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งใหไ้ด้มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : จ านวนครั้งท่ีด าเนินการ 
หน่วยงาน : ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายอ านวยการ (สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2) 

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
(1) 

วัตถุประสงค์ของ 
กระบวนการ 

ระบุความเสี่ยง (3) ประเภทความ
เสี่ยง (3) 

        แหล่งทีม่าความเสี่ยง         
เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

  ปฏิบัติงาน (2)                 

        

ปัจจัย
ภายใน (5) 

ปัจจัย
ภายนอก (6) 

โอกาส 
(7) 

ผลกระทบ 
(8) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(9) 

ล าดับ
ความเสี่ยง 

(10) 

  
 1. กิจกรรมการรับเงิน ฝากเงิน 
ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดเชียงรายแห่งท่ี 2 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 

  เพื่อให้การรับเงิน และ
การฝากเงินของของสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
เชียงราย แห่งที่ 2  ให้
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงินการฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินของ 
อปท.2547 

 การรับเงินเพื่อน าไป
ฝากในธนาคารแต่วันไม่
มีเจ้าหน้าที่การเงิน
ประจ าที่สถานขีนส่งฯ 
และสถานีขนส่งฯ อยู่
ห่างไกลจากส านักงาน 
อบจ.เชียงราย
ส านักงาน อบจ.
เชียงรายปัจจุบันได้ให้
เจ้าหน้าที่จัดเกบ็รายได้
กองคลังเดินทางไปรับ
เงินและฝากเงินทุกวัน 
หากเจ้าหน้าที่ติด
ภารกิจในส านกังานจะ
ท าให้การเดินทางไปรับ
เงินฝากเงินล่าช้า 

O : 
Operationnal 
Risk (ความเส่ียง
ด้านการ
ด าเนินงาน) 

  3 3 9 3 
 

เพิม่
บุคลากร
ด้าน
การเงิน
ปฏิบัติ
หน้าท่ี
ประจ า
สถานี
ขนส่งฯ 

   



แบบรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
กลยุทธ์ 6.4 : พัฒนาปรับปรุงเครือ่งมือเครื่องใช้และเทคโนโลยเีพื่อรองรับระบบดิจิทัล 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : การจัดการระบบไฟฟ้าในอาคาร 
หน่วยงาน : ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายอ านวยการ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
(1) 

วัตถุประสงค์ของ 
กระบวนการ 

ระบุความเสี่ยง (3) ประเภทความ
เสี่ยง (3) 

        แหล่งทีม่าความ
เสี่ยง         เกิดจาก

ปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แนว
ทางแก้ไข 

  ปฏิบัติงาน (2)                 

        

ปัจจัย
ภายใน 
 (5) 

ปัจจัย
ภายนอก 

(6) 

โอกาส 
(7) 

ผลกระทบ 
(8) 

ระดับความ
เสี่ยง (9) 

ล าดับ
ความเสี่ยง 

(10)   
 2. ระบบไฟฟ้าส านักงาน
เพื่อให้การท างานของระบบเซิฟ
เวอร์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ท างานได้อย่าง
ราบรื่น 

เพื่อให้การระบบเซิฟเวอร์
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย
ด าเนินการได้อย่างราบรื่น 

เมื่อไฟฟ้าดับระบบ
ส ารองไฟฟ้าของเซิฟ
เวอร์จะท างานได้เพียง 
15 นาทีแต่ไฟฟ้าใน
ส านักงาน อบจ.ดับ 
บ่อยและในแต่ละครั้ง
จะดับนาน อยา่งน้อย
10 นาทีถึง 1 ชั่วโมง
ท าให้ไม่สามารถท างาน
ในเครือข่ายได้ เช่น
ระบบสารบัญ 
ระบบงานข้อมูล
บุคลากร 

O : 
Operationnal 
Risk (ความ
เสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน) 

  3 3 9 3 
 

ติดตั้งเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า
ส าหรับ
อาคาร
ส านักงาน
ให้รองรับ
กระแส 
ไฟฟ้าดับ
นาน 
1 - 2 
ช่ัวโมง 

 
 

  



แบบรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตร์ที ่6 :  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 

กลยุทธ ์๖.๒  :  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : การจัดประชุมสภา อบจ.เชียงรายเป็นไปตามขัน้ตอนและระยะเวลาทีร่ะเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ก าหนด 

หน่วยงาน : ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

กิจกรรม(๑) 
วัตถุประสงค์ของ

กระบวนการ
ปฎิบัติงาน (๒) 

ระบ ุ ประเภท แหล่งที่มาความ
เสี่ยงเกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
แนวทางแก้ไข 

ความเสี่ยง (๓) ความ
เสี่ยง (๔) 

   

ปัจจัย
ภายใน

(๕) 

ปัจจัย
ภายนอก

(๖) 

โอกาส
(๗) 

ผลกระทบ
(๘) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(๙) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง
(๑๐) 

การจัดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

การเสนอญัตต ิการ
อนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติ ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม ่

การรอเงินรายรับจริงเพื่อเสนอ
ญัตติขออนุมตัิต่อสภาอบจ. ใน
การโอนงบประมาณรายจา่ย
ตามข้อบบัญญัต ิไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่อาจไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ก าหนดท า
ให้เสียโอกาสในการใช้
งบประมาณพัฒนาท้องถิ่น 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

   3 3 9 3 
 

ด าเนินการจัดประชุม
สภา อบจ. เพื่อเสนอ
ญัตติในการขอโอน
งบประมาณไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม ่ตาม
ระเบียกระทรวง
มหาดไทยด้วยวิธีการ
งบประมาณของ 
อปท.พ.ศ.๒๕๖๓ 



แบบรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง  
กลุยุทธ์ 1.1 : โครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งใหไ้ด้มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : ก่อสร้างถนน สะพาน ที่ไดม้าตรฐานให้แล้วเสรจ็ตามข้อบัญญัตภิายในปีงบประมาณ 
หน่วยงาน : ส านักช่าง 

กระบวน 
การปฏิบัติงาน/

กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ ระบุความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

แหล่งท่ีมา
ความเสี่ยงเกิด

จากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ภายใน ภายนอก โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ล าดับความ
เสี่ยง 

1.โครงการ
ก่อสร้างพ้ืนฐาน 

1.เพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคม
ขนส่งภายในจังหวัด
เชียงรายให้มี
มาตรฐาน 
2.เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับผู้
สัญจรไปมาลดการ
เกิดอุบัติเหตุ 
ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน     
ลดปัญหาฝุ่นละออง 
 

1.การเข้าด าเนินงานเกี่ยวข้อง
กับหลายหน่วยงาน ซึ่งต้องขอ
อนุญาตจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและใช้ระยะเวลานาน 
เช่นพื้นที่ในเขตป่าสงวนฯ 
2.เกิดจากภัยธรรมชาติท าให้
เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน 
3.เครื่องจักกลไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงาน หรือช ารุดระหว่าง
การด าเนินงาน 
4.มีภารกิจงานเร่งด่วนอ่ืนท าให้
ไม่เป็นไปตามแผนงาน 
 

ความเสี่ยง
ด้านการ
ด าเนินงาน 

  3 3 
 

6 3 
 

1.จัดซื้อเครื่องจักรกล
เพ่ิมเพ่ือให้เพียงพอต่อ
ปริมาณงาน 
2.จัดท าแผนซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรกลตาม
ระยะเวลาการ ใช้งาน 
3.มีแผนการด าเนินงาน
ที่ชัดเจน 
4.ร่วมบูรณาการกับ
องค์กรที่เก่ียวข้องเพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การด าเนินงาน 

 
 



แบบรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
กลุยุทธ1์.2  : พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร  
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : ธนาคารน้ าใต้ดิน 133 โครงการ(กรณีใช้จ่ายจากเงินสะสม) 
หน่วยงาน : ส านักช่าง  

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ ระบุความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง 

แหล่งที่มาความ
เสี่ยงเกิดจาก

ปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ภายใน ภายนอก โอกาส ผล 
กระทบ 

ระดับความ
เสี่ยง 

ล าดับความ
เสี่ยง 

2.พัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค
และการเกษตร
ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

1.เพื่อให้ประชาชน /
เกษตรกรไดม้ีน้ าเพื่อใช้ใน
การอุปโภคและบริโภคได้
อย่างเพียงพอ 
2.เพื่อเพิ่มผลผลติและ
รายได้ให้แก่เกษตรกรจาก
การเพิ่มแหล่งน้ า 
3.เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม / น้ า
แล้ง 
4.เพื่อเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ า
ไว้ใช้ในพื้นที่ 
 

1.ระเบียบ /กฎหมายที่เกี่ยวข้องมี
จ านวนมากและมีแนวทางการ
ด าเนินงานยังไม่ชดัเจน 
2.ในการด าเนินงานต้องไดร้ับ
อนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและใช้ระยะเวลานาน 
3.ความเสี่ยงเกดิจากภยัธรรมชาต ิ
เช่นน้ าท่วม หรือน้ ามีปรมิาณที่มาก 
4.สภาพพื้นที่ด าเนินการเป็นช้ันหนิ
หรือชั้นทราย หรือขุดแลว้ไม่พบน้ าใต้ดนิ  
5.บุคลากรมีความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายทีไ่ม่ตรงกันท าให้เกิดข้อ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงาน  
6.เครื่องจักรเกิดการช ารดุเสยีหาย 
7.มีภารกิจงานเร่งด่วนอ่ืนท าให้ไม่
เป็นไปตามแผนงาน 
 

1.ความเสี่ยงดา้น
การปฏิบัตติาม
กฎหมาย/
กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
2.ความเสี่ยงดา้น
การด าเนินงาน 

  3 3 6 3 
 

1.จัดบุคลากรเข้า
รับการอบรมเพื่อ
เพิ่มความรูค้วาม
เข้าใจในระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 
2.จัดท าแผนซ่อม
บ ารุงเครื่องจักรกง
ตามระยะเวลาการ 
ใช้งาน 
3.มีแผนการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจน 
4.ร่วมบรูณาการ
กับองค์กรที่
เกี่ยวข้องเพื่อความ
สะดวกรวดเร็วใน
การด าเนินงาน 

  



แบบรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบรหิาร 

กลยุทธ์ 6.1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลางของราชการเป็นไปตามระเบียบการใช้และรักษารถยนต ์

หน่วยงาน : ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

กิจกรรม(1) 
วัตถุประสงค์ของ

กระบวนการปฏิบัติงาน
(2) 

ระบุความเสี่ยง
(3) 

ประเภทความ
เสี่ยง(4) แหล่งที่มาความเสียง

เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ปัจจัย
ภายใน(5) 

ปัจจัย
ภายนอก

(6) 

โอกาส 
(7) 

ผลกระทบ
(8) 

ระดับความ
เสี่ยง(9) 

ล าดับ
ความเสี่ยง

(10) 

การใช้และรักษา
รถยนต์ของราชการ 

เพ่ือให้การใช้รถยนต์
ของราขการเป็นไป
ตามระเบียบการใช้
และรักษารถยนต์ 

การใช้รถยนต์
ของทาง
ราชการยังไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบฯ 

O :ด้านการ
ด าเนินงาน 

   /   4 4 16 2 
 

1.แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ในการ
ควบคุมและ
ตรวจสอบการขอ
อนุญาตการใช้
รถยนต์ทุกครั้ง 

  2.มีการ
ตรวจสอบ
ติดตามการ
ด าเนินงานเป็น
ประจ าทุกเดือน 

 



แบบรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจ าปี พ.ศ. 2565  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร          
กลยุทธ์ 6.2  : พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : โครงการ/กิจกรรมในแผนการด าเนินงานส าเร็จเรียบร้อยเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน         
หน่วยงาน    : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ          
กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 

(1) 
วัตถุประสงค์ของ

กระบวนการปฏิบัติงาน (2) 
ระบุความเสี่ยง (3) ประเภท

ความเสี่ยง 
(4) 

แหล่งที่มาความ
เสี่ยงเกิดจากปัจจัย  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ปัจจัย
ภายใน (5) 

ปัจจัย
ภายนอก 

(6) 

โอกาส    
(7) 

ผลกระท
บ(8) 

ระดบั 
ความเสี่ยง  

(9) 

ล าดบั 
ความเสี่ยง  

(10) 

1.การติดตามแผนการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จ
ลุล่วงเป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าป ีพ.ศ. 
2565 

การด าเนินงานไม่เป็น 
ไปตามแผนการ
ด าเนิน 
งานประจ าปี เช่น 
-งบประมาณล่าช้า  
มีไมเ่พียงพอ 
-สถานการณ์โควิด-
19 

F-ด้าน
การเงิน 

O-ด้านการ
ด าเนินงาน 

  3 3 9 3 
 

1.ลดความเสี่ยงโดย
หลีกเลี่ยงการวาง
แผนการด าเนินงาน
เป็นไตรมาส2หรือ3 
ที่งบประมาณน่าจะ
เข้าระบบ 
2.ลดความเสี่ยงโดย
การแก้ไขแผนการ
ด าเนินงานให้อยู่
ในช่วงที่ไม่มีการ
ระบาดของ
โรคตดิต่อ โควิด-19 

 

  



แบบรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจ าปี พ.ศ. 2565  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร          
กลยุทธ์ 6.2  : พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : โครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจากปัญหาความต้องการของประชาชน ร้อยละ 50       
หน่วยงาน    : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ          

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
(1) 

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (2) 

ระบุความเสี่ยง (3) ประเภท
ความเสี่ยง 

(4) 

แหล่งที่มาความ
เสี่ยงเกิดจาก

ปัจจัย  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ปัจจัย
ภายใน 

(5) 

ปัจจัย
ภายนอก 

(6) 

โอกาส    
(7) 

ผลกระทบ
(8) 

ระดบั 
ความเสี่ยง  

(9) 

ล าดบั 
ความเสี่ยง  

(10) 

2.การติดตามการด าเนินการของศูนย์
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรวมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย 

โครงการ/แผนงานใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นมา
จากปัญหาความ
ต้องการของประชาชน
ไม่ถึงร้อยละ 50 
เนื่องจาก 
1.ประชาชนขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการมีส่วน
ร่วม 
2.งบประมาณมีไม่
เพียงพอ บางปัญหา
ไม่ใช่ภารกิจ อ านาจ
หน้าท่ีของ อบจ. 

F-ด้าน
การเงิน 

O-ด้านการ
ด าเนินงาน 
C-ด้านการ
ปฏิบัติตาม
ระเบียบ

กฎหมาย/
กฎระเบียบ 

  3 3 9 3 
 

ลดความเสีย่ง
โดยการวาง
แผนการปฏิบัต ิ
งานลงพ้ืนท่ีให้
ความรู้และ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

  



แบบรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจ าปี พ.ศ. 2565  
 

ยุทธศาสตร์ที ่6 :  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร         
กลยุทธ์ 6.2  : พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล         
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : จัดโครงการอบรมสมัมนาให้ความรู ้เรื่องภาษี และค่าธรรมเนียม กับผู้ประกอบการ จ านวน 1 ครั้ง/ป ี      
หน่วยงาน   : กองคลัง           

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม 

(1) 

วัตถุประสงค์ของ
กระบวนการปฏิบัติงาน 

(2) 

ระบุความเสี่ยง (3) ประเภทความ
เสี่ยง (4) 

แหล่งที่มาความ
เสี่ยงเกิดจาก

ปัจจัย  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ปัจจัย
ภายใน 

(5) 

ปัจจัย
ภายนอก 

(6) 

โอกาส    
(7) 

ผลกระทบ
(8) 

ระดบั 
ความ

เสี่ยง  (9) 

ล าดบั 
ความเสี่ยง  

(10) 

การจัดเก็บรายได ้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม ถูกต้อง
ครบถ้วน และมรีายได้
เพิ่มขึ้นเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

1.ผู้ประกอบการขาดความรู้
ความเข้าใจในระเบียบขั้นตอน
และระยะเวลาการช าระภาษี
และค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ.
เชียงราย 
2.ผู้ประกอบการไม่ให้ความ
ร่วมมือในการช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 
3.ผู้ประกอบการบางรายอยู่ใน
พื้นที่ห่างไกล 
4.ผู้ประกอบการบางรายไม่
สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารหรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  ได ้
5.สถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

F-ด้านการเงิน 
O-ด้านการ
ด าเนินงาน 

  3 3 9 3 
 

1.ลดความเสี่ยงโดย
หลีกเลี่ยงการวางแผนการ
ด าเนินงานเป็นไตรมาส2
หรือ3 ที่งบประมาณนา่จะ
เข้าระบบ 
2.ลดความเสี่ยงโดยการ
แก้ไขแผนการด าเนินงานให้
อยู่ในช่วงที่ไม่มีการระบาด
ของโรคติดต่อ โควิด-19 



แบบรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจ าปี พ.ศ. 2565  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว          
กลยุทธ์ 2.2 : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และการตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล      
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : กลุ่มวิสาหกจิชุมชน หรือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีความรู้ความเข้าใจ และมกีารพฒันาสร้างอาชีพ มีคุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น / จัดฝึกอบรมโดยถ่ายทอดองค์ความรู้ และทกัษะ  ด้านการพัฒนาอาชีพไมน่้อยกว่า 12 ครั้ง 

หน่วยงาน  : กองสวัสดิการสังคม          

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
(1) 

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (2) 

ระบุความเสี่ยง 
(3) 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 
(4) 

แหล่งที่มาความ
เสี่ยงเกิดจากปัจจัย  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

แนวทางแก้ไข ปัจจัย
ภายใน
(5) 

ปัจจัย
ภายนอก

(6) 

โอกาส    
(7) 

ผลกระทบ
(8) 

ระดบั 
ความเสี่ยง 

(9) 

ล าดบั 
ความเสี่ยง

(10) 
 1. การพฒันาศกัยภาพและส่งเสริม
อาชีพใหก้บัประชาชนในจังหวัดเชียงราย 
ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน 
1. การส ารวจความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. จัดประชมุกลุม่เป้าหมายเพือ่จัดล าดับ
ความส าคัญและบูรณาการร่วมกนักับ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
3. การจัดท าโครงการตามอ านาจหน้าทีข่อง 
อบจ.  
4. การเสนอโครงการเพือ่เข้าแผนพฒันา
ท้องถิ่น/ข้อบัญญัต ิ
5. จัดท าแผนการด าเนินงาน 
6. เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัตกิาร
ด าเนนิโครงการ 
7. การด าเนนิโครงการตามแผนการ
ด าเนนิงานที่ก าหนดไว ้
8. จัดท าสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
เสนอผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

1. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้มีรายได้ 
และมีกิจกรรมเสริม สามารถยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ความสุข บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย
ทุกภาคส่วนในพื้นทีจ่ังหวัดเชียงราย 
การแลกเปลี่ยนแนวคิดกระบวนการ
ท างาน ซ่ึงเป็นกลไกในการบริหาร
จัดการกลุ่มเครือข่ายอาชพีได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
3. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ ลดปัญหาการวา่งงาน
และการเดินทางไปประกอบอาชพีนอก
พื้นที่ 

 - หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
หรือประชาชนที่
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก
อบจ. ยังขาดความ 
รู้ความเข้าใจและ
ขั้นตอนในการ
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก
อบจ.เชียงราย
รวมถึงบทบาท
อ านาจหน้าที่ของ
อบจ. 

 C     3 2 6 3 
 

1. จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ ภารกิจ อย่าง
ชัดเจน เพื่อให้ความรู้
แก่หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หรือ
ประชาชน ได้เข้าใจ 
2. มีการ
ประชาสัมพันธ์ตาม
ช่องทางต่าง ๆเช่น การ
จัดเวทีประชาคม การ
อบรมสัมมนา หรือการ
ประชุมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 

 



แบบรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจ าปี พ.ศ. 2565  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย         
กลยุทธ์ 4.4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส        
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80/ครั้ง  /ด าเนินการไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปี 
หน่วยงาน    : กองสวัสดิการสังคม          

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 
(1) 

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (2) 

ระบุความเสี่ยง 
(3) 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 
(4) 

แหล่งที่มาความ
เสี่ยงเกิดจากปัจจัย  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

แนวทางแก้ไข ปัจจัย
ภายใน 

(5) 

ปัจจัย
ภายนอก 

(6) 

โอกาส    
(7) 

ผลกระทบ
(8) 

ระดบั 
ความเสี่ยง  

(9) 

ล าดบั 
ความเสี่ยง  

(10) 

 2. การส่งเสริมพัฒนาทักษะให้
ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ และ
สวัสดิการสังคมให้แก่เด็กและ
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการและ
ผูด้อ้ยโอกาส 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. การส ารวจความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. จัดประชุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
จัดล าดับความส าคัญและบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. การจัดท าโครงการตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อบจ.  
4. การเสนอโครงการเพื่อเข้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น/ข้อบัญญัติ 
5. จัดท าแผนการด าเนินงาน 
6. เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
การด าเนินโครงการ 

1. เพื่อให้มีทักษะความเข้าใจ
เรื่องสิทธิสวสัดิการ และระเบยีบ 
กฎหมายต่าง ๆ 
2. เพื่อให้มีแนวทางในการ
ด ารงชีวิตตนเองได้อย่างมีคณุภาพ 
มีความมั่นคงในชีวิตและมีคณุค่า 
3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่
ประพฤติตนใหเ้ป็นที่ประจักษ์ 
4. เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วมและ
เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
5. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
น าไปสู่การเป็นผู้น าแบบมสี่วน
ร่วม 
6. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 

 - หน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชนหรือ
ประชาชน ท่ี
ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณจาก 
อบจ. ยังขาด
ความรู้ความ
เข้าใจและขั้นตอน
ในการขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณจาก
อบจ.เชียงราย
รวมถึงบทบาท
อ านาจหน้าท่ีของ
อบจ. 

 C     3 2 6 3 
 

1. จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจ อย่าง
ชัดเจน เพื่อให้
ความรู้แก่
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน หรือ
ประชาชน ได้เข้าใจ 
2.มีการ
ประชาสมัพันธ์ 
ตามช่องทางต่าง ๆ 
เช่น การจัดเวที
ประชาคม การ
อบรมสมัมนา หรือ
การประชุมต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 



- 2 - 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม (1) 

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (2) 

ระบุความเสี่ยง 
(3) 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 
(4) 

แหล่งที่มาความ
เสี่ยงเกิดจากปัจจัย  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
แนวทางแก้ไข ปัจจัย

ภายใน 
(5) 

ปัจจัย
ภายนอก 

(6) 

โอกาส    
(7) 

ผลกระทบ
(8) 

ระดบั 
ความเสี่ยง  

(9) 

ล าดบั 
ความเสี่ยง  

(10) 
7. การด าเนินโครงการตามแผนการ
ด าเนินงานที่ก าหนดไว ้
8. จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการเสนอผู้บริหาร เพื่อเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

7. เพื่อให้เกิดความตระหนักถึง
บทบาทหน้าทีแ่ละคุณค่าของตนเอง 
รู้จักวิธกีารดูแลตนเองเบื้องต้น  ลด
ภาระการดูแลให้แก่สมาชิกใน
ครอบครัว ไม่เป็นปัญหา 
ของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
8. เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดเชียงราย (อพม.) 
9. เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีทักษะ
ในการด าเนินชีวิต สามารถมีอนาคต
ที่ดีเป็นพลังของชาติรุ่นต่อไป ที่จะ
เข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น
ของจังหวัดเชียงรายให้เจริญก้าวหน้า 
เป็นก าลังส าคัญที่จะช่วยก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาอนาคตของจังหวัด
เชียงรายให้ดียิ่งขึ้น 
10. เพื่อสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 

                  
 

  



แบบรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจ าปี พ.ศ. 2565  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย         
กลยุทธ์ 4.2 : ป้องกัน ฟ้ืนฟูและบรรเทาสาธารณภัย          
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : จ านวนพื้นที่ด าเนินการ/พ้ืนที่ด าเนินการ 4 อ าเภอ        
หน่วยงาน    : กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
กระบวนการปฏิบัติงาน/

กิจกรรม (1) 
วัตถุประสงค์ของกระบวนการ

ปฏิบัติงาน (2) 
ระบุความ
เสี่ยง (3) 

ประเภท
ความเสี่ยง 

(4) 

แหล่งที่มาความเสี่ยง
เกิดจากปัจจัย  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ปัจจัย
ภายใน (5) 

ปัจจัย
ภายนอก (6) 

โอกาส    
(7) 

ผลกระทบ
(8) 

ระดบั 
ความ
เสี่ยง  
(9) 

ล าดบั 
ความ
เสี่ยง  
(10) 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
ปัญหาอุทกภัยอย่างมสี่วน
ร่วม 

  1.เพื่อฝึกอบรมให้ประชาชน   
มีความรู้และมีส่วนร่วมในการ
สร้างและดูแลรักษาฝายมีชีวิต  
ที่เหมาะสมกับพื้นที ่ 
  2.เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคบริโภคตลอดจนมี
น้ าส าหรับการเกษตรกรรม
เพียงพอลดปัญหาภัยแล้ง 
  3.เพื่อลดความรุนแรงของ
การพังทลายของดิน และลด
ปัญหา น้ าไหลหลาก 

ในพื้นที่
จังหวัด
เชียงรายยังคง
พบปัญหาภัย
แล้งและ
อุทกภัย 

O , C   3 4 12 2 
 
 

 1.สรรหาบุคลากร
เพิ่มในอัตราที่ว่าง    
2.มอบหมายให้
บุคลากรเข้ารับ 
เรียนรูห้ลักการ
วิเคราะห์ทาง
กายภาพและ
ภูมิศาสตร์ของพื้นที ่    
3.บูรณาการ
โครงการร่วมกับ
ท้องถิ่น หน่วยงาน
ป่าไม้หรืออุทยาน
แห่งชาติในการ 
ด าเนินการ 



แบบรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจ าปี พ.ศ. 2565  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบรหิาร         
กลยุทธ์ 6.2  : พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล        
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : ความส าเรจ็ของงาน ร้อยละ 80 / เพื่อให้การคืนหลักประกันสญัญาเนื่องจากหมดภาระผูกพัน มีการด าเนินการเป็นปัจจุบัน และการซ่อมแซมความช ารุดบกพร่อง 
                         ของพัสดุได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด        
หน่วยงาน    : กองพัสดุและทรัพย์สิน           

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม 

(1) 

วัตถุประสงค์ของ
กระบวนการปฏิบัติงาน 

(2) 

ระบุความเสี่ยง 
(3) 

ประเภท
ความ

เสี่ยง (4) 

แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิด
จากปัจจัย  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ปัจจัยภายใน 
(5) 

ปัจจัย
ภายนอก 

(6) 

โอกาส    
(7) 

ผลกระทบ
(8) 

ระดบั 
ความ
เสี่ยง  
(9) 

ล าดบั 
ความ
เสี่ยง  
(10) 

1. กิจกรรมการคืน
หลักประกันสัญญา 
เนื่องจากหมดภาระ
ผูกพัน 

เพื่อให้การคืนหลักประกัน 
เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดในระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ
2560 ข้อ 170(2) 
หลักประกันสัญญาให้คืน
แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ า
ประกันโดยเร็ว และอย่าง
ช้าต้องไม่เกิน 15 วันนับ
ถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญา
แล้ว 

ไม่สามารถคืน
หลักประกัน
สัญญาไดภ้ายใน 
15 วันนับถัด
จากวันที่คู่สัญญา
พ้นจากข้อผูกพัน
ตามสญัญาแล้ว 

C  4 4 16 2 
 

 - ติดตาม/ทวงถาม/ขอความร่วมมือ 
จากส านัก/กอง เจ้าของโครงการเร่ง
ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการฯ 
เพื่อท่ีจะได้ออกค าสั่งแต่งตั้ง และ
รายงานผลการตรวจสอบได้ทัน
ก าหนดเวลา 
 - คณะกรรมการฯ พร้อมกันออก
ตรวจสอบสถานท่ีตามโครงการ และ
รายงานผลการตรวจสอบก่อน
ก าหนดเวลาเร่งรดัตดิตาม 

  



แบบรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจ าปี พ.ศ. 2565  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครองและการบริหาร          

กลยุทธ์ 6.2 :  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล        

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : จัดท ารายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้างส าหรับโครงการฝึกอบรมฯ , การจัดงาน ,การจัดกจิกรรมสาธารณะ , 

การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาฯ มีประสิทธิภาพ ทันต่อความต้องการใช้พัสดุและเป็นไปตามแผนด าเนินงานองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดเชียงราย ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

หน่วยงาน    : ฝ่ายจัดหาพสัด ุกองพัสดุและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย       
กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม             (1) 

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (2) 

ระบุความเสี่ยง 
(3) 

ประเภท
ความ
เสี่ยง       
(4) 

แหล่งที่มาความ
เสี่ยงเกิดจากปัจจัย  

การวิเคราะห์ความเสีย่ง แนวทางแก้ไข 

ปัจจัย
ภายใน 

(5) 

ปัจจัย
ภายนอก 

(6) 

โอกา
ส    

(7) 

ผลกระ
ทบ (8) 

ระดับ 
ความเสี่ยง  

(9) 

ล าดับ 
ความเสี่ยง  

(10) 

2.กระบวนงานจัดท า
รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ / ร่างขอบเขตงาน 
(TOR) ของงานซ้ือหรือจ้าง
ส าหรับโครงการฝึกอบรมฯ 
, การจัดงาน ,    การจัด
กิจกรรมสาธารณะ , การ
ส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬาฯ  โดยจัดส่งให้
กองพัสดุฯ  ภายในไม่น้อย
กว่า 7 วันท าการ ก่อน
ก าหนดระยะเวลาท่ี
ต้องการใช้พัสดุส าหรับงาน
ซ้ือหรือจ้างนั้น 

เพื่อให้การจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ / ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงาน
ซ้ือหรือจ้างส าหรับโครงการฝึกอบรมฯ , 
การจัดงาน , การจัดกิจกรรมสาธารณะ , 
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาฯ   มี
ประสิทธิภาพ ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ
ส าหรับงานซ้ือหรือจ้างน้ัน 

ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ /ร่างขอบเขตงาน 
(TOR) จัดส่งเอกสาร
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
/ ร่างขอบเขตงาน (TOR) มา
ให้กองพัสดุฯ เพื่อด าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้าง ในระยะเวลาท่ี
กระชั้นชิดก่อนการใช้งาน
พัสดุท่ีต้องการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในครั้งน้ัน 

O : 
Operatio
nal Risk 
ความ
เสี่ยงด้าน
การ
ด าเนินงา
น 

  








  

4 3 12 2 
 

ก าหนดให้จัดส่ง
รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ / 
ร่างขอบเขตงาน (TOR)   
มาให้กองพัสดุฯ 
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภายในไม่น้อยกว่า 7 
วันท าการก่อนก าหนด
ระยะเวลาท่ีต้องการใช้
พัสดุส าหรับงานซ้ือหรือ
จ้างนั้น 

 
 



แบบรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบรหิาร 
กลยุทธ์ 6.2 :  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : เพื่อสรรหาบคุลากรให้เพยีงพอต่อการปฏิบตัิงานตามภารกิจขององค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงราย และมีบุคลากรเพียงพอใน    
                        การปฏิบัติงานตามภารกิจทุกส่วนราชการ  
หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที ่

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
กิจกรรม (1) 

วัตถุประสงค์ของ
กระบวนการ

ปฏิบัติงาน (2) 

ระบุความเสี่ยง 
(3) 

 

ประเภทความ
เสี่ยง (4) 

แหล่งที่มาความเสี่ยง
เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 

ปัจจัยภายใน 
(5) 

ปัจจัย
ภายนอก 

(6) 

โอกาส 
(7) 

ผลกระ
ทบ 
(8) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(9) 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 
(10) 

การสรรหาและ
เลือกสรร
พนักงานจ้าง
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย 
 

เพื่อการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงาน
จ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย 
ให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรม 

การถูกร้องเรียน
ในกระบวนการ
สรรหาและ
เลือกสรร 

O : Operational 
Rike  
(ความเสี่ยงดา้น
การด าเนินงาน/
การปฏิบัติงาน)  
(ความเสี่ยงดา้น
การด าเนินงาน/
การปฏิบัติง 
 
 
 
 
 

√ 
(ความเสี่ยง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน) 

√ 
(ความ
เสี่ยง
ด้าน
ภาวกา
รณ์
แข่งขัน
) 
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1) ประชาสมัพันธ์
กระบวนการสรรหาทุก
ขั้นตอน และสามารถ
ตรวจสอบไดเ้พื่อสร้างความ
เชื่อมั่น 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหาให้
ครอบคลมุทุกข้ันตอน 
3) สร้างการรับรู้และความ
เข้าใจให้กับฝ่ายการเมือง
และบุคลากรในองค์กร 

 
 



แบบรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
กลยุทธ์ 5.2 :  ส่งเสริมและพัฒนาการกลยุทธ์ควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย จ านวน 143 แห่ง 
หน่วยงาน : กองสาธารณสุข ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ  

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
กิจกรรม 

(1) 
 

วัตถุประสงค์
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

(2) 

ระบุความเสี่ยง(3) ประเภทความเสี่ยง 
(4) 

แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย การวิเคราะห์ความเสี่ยง แนวทางการแก้ไข 
ปัจจัยภายใน  

(5) 
ปัจจัยภายนอก

(6) 
โอกาส

ภายใน (7) 
ผลกระทบ 

(8) 
ระดับความ
เสี่ยง (9) 

ล าดับความ
เสี่ยง (10) 

1.โครงการ
รวบรวมขยะของ
เสียอันตรายจาก
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงราย 

-เพื่อรวบรวมขยะ
ของเสียอันตราย
จากองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย 
-เพื่อลด
ผลกระทบจาก
ขยะของเสีย
อันตรายที่ตกค้าง
ในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย 

- ข้อมูลปริมาณ
ข ย ะ ข อ ง เ สี ย
อันตรายมีความ
คาดเคลื่อนจาก
ข้อเท็จจริง 

-ความเสี่ยงจาก
การด าเนินงาน
(ความรู้ ทักษะ
การบันทึก
ข้อมูล) 
- 
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- ควรพัฒนาโปรแกรมการ
จัดเก็บข้อมลูขยะของเสยี
อันตรายให้ใช้งานได้ง่าย
และทันสมัย 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อให้ความรู้ เรื่องการ
จัดเก็บข้อมลูขยะของเสยี
อันตรายแก่ อปท.ทุกแห่ง 

- จัดท าหลักเกณฑ/์
ขั้นตอนการรวบรวมขยะ
ของเสียอันตรายให้กับ
อปท.ในพ้ืนท่ีเข้าใจระบบ
โปรแกรมการจดัเก็บ
ข้อมูล 

 
 
 



 
แบบรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และการสาธารณสุข 
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น  
          : ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : จ านวนครั้งที่ด าเนินการ 
หน่วยงาน  : กองสาธารณสุข ฝ่ายบริการสาธารณสุข  

กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม(1) 

วัตถุประสงค์
กระบวนการปฏิบัติงาน

(2) 

ระบุความเสี่ยง
(3) 

ประเภทความเสี่ยง(3) แหล่งที่มาความเสี่ยง
เกิดจากปัจจัย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง แนวทางการแก้ไข 

ปัจจัย
ภายใน 
(5) 

ปัจจัย
ภายนอก

(6) 

โอกาส
ภายใน 
(7) 

ผลกระทบ
(8) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(9) 

ล าดับ
ความเสี่ยง 

(10) 

 

2.การถ่ายโอน
ภารกิจสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ60
พรรษา 
นวมินทราชินีและ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลให้แก่
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
 
 

การกระจาย
อ านาจจาก
ส่วนกลางสู่
องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น      
ตามแผนกระจาย
อ านาจฉบับที่ 2 

นโยบายของ
รัฐบาลในการ
ถ่ายโอน
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพต าบล
ให้ 
ท้องถิ่นยังไม่
ชัดเจน 

ความเสี่ยงด้านกล
ยุทธ์(S:Strategic 
Risk) เป็นความ
เสี่ยงที่เกิดจากการ
ก าหนด นโยบาย
แผนงาน โครงการ
ไม่เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ที่
กฎหมายก าหนดไว้ 

            4 3 4 3 
 

มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน
ติดต่อสื่อสารและมี
ความรู้ความเข้าใจใน
ภารกิจถ่ายโอน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลให้แก่
ท้องถิ่น 

 

 



แบบรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจ าปี พ.ศ. 2565  
 

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข           
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น          
ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย : มีบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเพียงพอ      
หน่วยงาน    :  กองการท่องเที่ยวและกีฬา         

กระบวนการปฏิบัติงาน/
กิจกรรม (1) 

วัตถุประสงค์ของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน (2) 

    ระบุ           
ความ
เสี่ยง  
    (3) 

ประเภท
ความเสี่ยง 

(4) 

แหล่งที่มาความ
เสี่ยงเกิดจาก

ปัจจัย  
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

แนวทางแก้ไข 
ปัจจัย
ภายใน 

(5) 

ปัจจัย
ภายนอก 

(6) 

 โอกาส  
(7) 

ผลกระ
ทบ(8) 

ระดบั 
ความ

เสี่ยง (9) 

ล าดบั 
ความเสี่ยง  

(10) 

กิจกรรมความเสี่ยง
จากการขาดแคลน
บุคลากร 

เพ่ือมีบุคลากรที่มีความรู้ความ
ช านาญเฉพาะด้านงาน การ
ท่องเที่ยวและกีฬาให้
ปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

บุคลากร 
มีไม่

เพียงพอ 

O    2 2 4 3 
 

รับโอนย้ายและสรรหา
บุคลากรที่มีคุณสมบัติ 
เฉพาะตามกรอบและ
ต าแหน่งพร้อมมี
ประสบการณ์เฉพาะใน
บางต าแหน่งเพ่ือ
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 



 


