
หน่วยงาน หัวข้อความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง สาเหตุ การด าเนนิการเพือ่จัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง

งาน

อ านวยการ

การเงิน การบัญชี 1.การบันทึกรายการบัญชไีมค่รบถ้วน ไมเ่ป็นปัจจุบัน 

เจา้หน้าที่ไมม่คีวามรู้ความสามารถในการปฏบิัติงาน

2.เกิดการทุจริตในการรับและเบิกจา่ยเงิน

3.เจา้หน้าที่ละเลยไมป่ฏบิัติตามกฎระเบียบและ

ขอ้บังคับที่ก าหนด

1. ผู้บังคับบัญชาขาดการตรวจสอบ ก ากับ ดูแล  

2. หน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างการรับเงินและการบันทึก ไม่

แบ่งแยก

1.จัดท าทะบียนคุมจา่ยเงินและสอบ การปฏบิัติงานของเจา้หน้าที่

ตามล าดับชัน้

2.จัดให้มกีารฝึกอบรม ให้ความรู้และก าชบัให้ผู้มหีน้าที่รับผิดชอบศึกษา

คู่มอืการปฏบิัติงาน

3.จัดให้มกีารตรวจสอบเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอและจัดให้มกีารก าหนด

จริยธรรมจรรยาบรรณ ของหน่วยงานให้ทุกฝ่ายถือปฏบิัติ

4.แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างการรับเงินและการบันทึกบัญช ี

ให้ชดัเจน

5.จัดให้มผู้ีรับผิดชอบก ากับดูแลการปฏบิัติงานด้านการเงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและขอ้บังคับที่ก าหนด กรณีที่จ าเป็นอาจ ก าหนดหลักเกณฑ์หรือ

วิธีปฏบิัติโดยเฉพาะส าหรับให้เจา้หน้าที่ถือปฏบิัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

3 x 3 = 9

ระดับเสี่ยงสูง
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หน่วยงาน
หัวข้อ

ความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง สาเหตุ การด าเนนิการเพือ่จัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง

งานป้องกัน

ปราบปราม

1.การป้องกันและ

ปราบปรามการ

กระท าผิดทางอาญา

2.รักษาความสงบ

เรียบร้อยความ

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สินของ

ประชาชน

1.การบริหารจัดการ สมรรถนะของบุคคล และแรง

กดดันจากภายนอก มคีวามสัมพันธ์กับการปฏบิัติงาน

สายตรวจ

1.เจา้หน้าที่ต ารวจไมป่ฏบิัติตามระเบียบและค าสั่งผู้บังคับบัญชา

ที่มอบหมาย

2.เจา้หน้าที่ต ารวจขาดจติส านึกความรับผิดชอบและขาดจริยธรรม

3.เจา้หน้าที่ผู้ปฏบิัติ ไมใ่ห้ความส าคัญกับการแลกเปลี่ยนขา่วสาร

 ไมม่กีารน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดระบบการควบคุมขอ้มูล

4.ขาดความรู้ร่วมมอืจากประชาชนในการให้ขอ้มูลขา่วสารในการ

ป้องกันอาชญากรรม 

5.เจา้หน้าที่ขาดความรู้ความสามารถและขาดทักษะในการ

ปฏบิัติงาน ขาดการจัดการความรู้ที่เกี่ยวขอ้งกับการปฏบิัติงาน 

6 เคร่ืองมอืเคร่ืองใชม้จี ากัด เชน่ รถยนต์ น้ ามัน วิทยุสื่อสาร

7 การวางแผนที่ไมรั่ดกุม ท าให้ไมบ่รรลุในทางปฏบิัติ

8 ผู้บังคับบัญชาไมใ่ห้ความส าคัญกับงานป้องกันปราบปราม 

การพจิารณาความดีความชอบไมน่ าผลงานด้านการป้องกัน

มาร่วมกัน ท าให้ขาดความกระตือรือร้นในการปฏบิัติงาน

1 ปรับปรุงพัฒนาระบบสายตรวจให้เหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์

พื้นที่

2 เสริมสร้างจติส านึกให้กับผู้ปฏบิัติงานให้มคีวามรับผิดชอบซ่ือสัตย์สุจริต

 มคุีณธรรมและจริยธรรม ของผู้ปฏบิัติงาน

3 น าเทคโนโลยีสมัยใหมม่าใชใ้นการจัดเก็บขอ้มูล และมาใชใ้นการ

ติดต่อสื่อสารทัง้ในสถานีและหน่วยงานอืน่ที่เกี่ยวขอ้ง

4 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และขอความร่วมมอืกับประชาชนในการ

แจง้ขอ้มูลขา่วสาร

5 ซักซ้อมแผนเผชญิเหตุให้สายตรวจออกเย่ียมเยียนประชาชนโดยเฉพาะ

อย่างย่ิง ผู้เสียหายในคดีต่าง ๆ จัดให้มกีารประชมุชี้แจงการปฏบิัติงาน

ฝึกฝน เพิม่ทักษะเพือ่ให้มคีวามพร้อมในการปฏบิัติงาน

6 ระดมก าลังในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมต่าง ๆ รวมทัง้การ

รักษาความสงบให้กับประชาชน

การใชจ้า่ย

3 x 2 = 6

ระดับปานกลาง

 จัดสวัสดิการให้ขา้ราชการตารวจเพอื่เป็นขวัญและกาลังใจ ลดภาระ
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หน่วยงาน
หัวข้อ

ความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง สาเหตุ การด าเนนิการเพือ่จัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง

งานจราจร การจัดการจราจร  1 ประชาชนและบุคคลส าคัญไมไ่ด้รับความสะดวก

รวดเร็วมคีวามปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินใน

การจราจร

2 การบังคับใชก้ฎหมายจราจรไมม่ปีระสิทธิภาพ 

ประชาชนไมป่ฏบิัติตามกฎหมาย จราจร

1.ขาดการก าหนดแนวทางการปฏบิัติที่ชดัเจนและเป็นระบบใน

การแก้ไขปัญหาจราจรการแก้ไขปัญหาการสั่งการจราจรไมเ่ป็น

ระบบในภาพรวมของการควบคุมการจราจร

2.ขาดการรวบรวมขอ้มูลสถิติที่เกิดจากปัญหาการจราจรเพือ่

น าไปใชใ้นการแก้ไขปัญหา

3.จ านวนอัตราเจา้หน้าที่ไมเ่พยีงพอกับสภาพการจราจร

4.ผู้ปฏบิัติขาดจติส านึกจริยธรรมและคุณธรรม

5.ขาดการฝึกอบรมในเร่ืองกฎหมายกฎกฎระเบียบขอ้บังคับ

เท่าที่ควร

6.ประชาชนบางส่วนมกีารฝ่าฝืนกฎหมายจราจร

7.เจา้หน้าที่ไมม่คีวามเสมอภาคในการบังคับใชก้ฎหมายจราจร

8.ผู้ปฏบิัติหน้าที่ต ารวจจราจรไมม่คีวามรู้ในด้านประชาสัมพันธ์

รณรงค์แสวงหาความร่วมมอืสร้างความเขา้ใจเพือ่ให้เกิดวินัย

จราจรในการเคารพกฎหมายและลดอุบัติเหตุ

1 ก าหนดแนวทางการปฏบิัติที่ชดัเจนและเป็นระบบในการแก้ไขปัญหา

จัดตัง้ศูนย์ควบคุมการจราจรโดยน าเทคโนโลยีสมัยใหมม่าใชบ้ังคับและ

ควบคุมการจราจรให้เลือดไหลได้โดยไมต่ิดขดั

2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพือ่สร้างเสริมวินัยจราจรแก่ประชาชน

แสวงหาความร่วมมอืในการแก้ไขปัญหาจราจรจากประชาชนตลอดจน

การบังคับใชก้ฎหมาย

3 จัดให้มกีารอบรมความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรอย่างต่อเนื่อง

4 ปลูกจติส านึกให้เจา้หน้าที่ผู้ปฏบิัติมจีติส านึกจริยธรรมและคุณธรรมใน

การปฏบิัติหน้าที่

5 จะท าแผ่นป้ายโฆษณาแผ่นปลิวแผ่นพับเกี่ยวกับสถิติขอ้มูลต่างๆ

เกี่ยวกับอุบัติเหตุการจราจรเพือ่ทุกคนจะได้ชว่ยป้องกันจัดหาจ านวน

เคร่ืองมอืเคร่ืองใชใ้ห้เพยีงพอต่อการปฏบิัติงาน

6 จัดหาคู่มอืการปฏบิัติงานของเจา้หน้าที่ต ารวจจราจรรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมมอืปฏบิัติตามกฎจราจรชว่ยป้องกันและ

แก้ไขอุบัติเหตุฝึกอบรมอาสาจราจรเพือ่ชว่ยเหลือการปฏบิัติงานของ

ต ารวจจราจร

3 x 2 = 6

ระดับปานกลาง
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หน่วยงาน หัวข้อความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง สาเหตุ การด าเนนิการเพือ่จัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง

งานสอบสวน การสอบสวนและ

การพสิูจน์ความผิด

ของผู้ต้องหา

1.การอ านวยความยุติธรรมต่อประชาชนอย่างเสมอภาค

และเป็นธรรม

2.ประชาชนได้รับการบริการด้วยความสะดวกและ

รวดเร็ว

3.พสิูจน์ความผิดของผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรม

1 พนักงานสอบสวนขาดความรู้ความช านาญในการปฏบิัติงาน 

ขาดขวัญก าลังใจและความก้าวหน้าในสายงานท าการสอบสวน

รวบรวมพยานหลักฐานไมท่ันตามเง่ือนเวลา

2 ผู้ใชบ้ริการยังไมท่ราบและเขา้ใจขัน้ตอนระยะเวลาการปฏบิัติ

3 พนักงานสอบสวนบางนาย ยังไมม่คีวามช านาญในการ

สอบสวนคดีความผิดบางประเภท

4 การตรวจพสิูจน์ทางวิทยาศาสตร์ บางด้านต้องส่งหน่วย

รับผิดชอบที่มอียู่น้อย และพื้นที่อยู่ห่างไกล ส่งผลให้เกิดความ

ล่าชา้

5 พนักงานสอบสวนไมม่คีวามรู้ความเขา้ใจเท่าที่ควรกับ    บาง

คดีที่ซับซ้อนและผู้กระท าผิดใชเ้ทคนิคอุปกรณ์เทคโนโลยีในการ

กระท าความผิด

6 ขาดเทคโนโลยีด้วยเคร่ืองมอืที่ทันสมัยเพือ่ใชใ้นกระบวนการ

สอบสวน

1.ฝึกอบรมวิธีการจัดเก็บพยานหลักฐานโดยหลักนิติวิทยาศาสตร์เพิม่เติม

2.ก าชบัให้พนักงานสอบสวนจัดท าส านวนการสอบสวนให้แล้วเสร็จตาม

ค าสั่ง ตร. 960/2537

3.แจง้พนักงานผู้ปฏบิัติรับทราบขอ้บกพร่องที่เกิดขึ้นพร้อมจัดพนักงาน

สอบสวนผู้มคีวามรู้ ความสามารถ หรือผู้มคีวามรู้ความเชีย่วชาญ ให้

ค าแนะน าพร้อมก าชบัให้ปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขอ้งอย่าง

เคร่งครัด

4.ประสานงานหน่วยงานที่ท าการพสิูจน์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ

ระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ

2 x 3 = 6

ระดับปานกลาง
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หน่วยงาน
หัวข้อ

ความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง สาเหตุ การด าเนนิการเพือ่จัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง

งานสืบสวน ปัญหาการสืบสวน

จับกุม

1 การแสวงหาขอ้เท็จจริงและพยานหลักฐานก่อนและ

หลังเกิดเหตุ

2 การติดตามจับกุมผู้กระท าความผิดมาลงโทษเมือ่คดี

เกิดขึ้นแล้ว

1 เจา้หน้าที่ผู้ปฏบิัติงานบางนายยังขาดความรู้       ความช านาญ

 ประสบการณ์ และขาดทักษะด้านการสืบสวน    หาขา่ว จัดเก็บ

วัตถุพยาน

2 ขาดความร่วมมอืจากประชาชนในการแจง้เบาะแส

3 ขาดการจัดท าเอกสารให้เป็นระบบเป็นปัจจุบันมปีระสิทธิภาพ 

สามารถน ามาใชง้านได้ทันที รวดเร็ว ตามที่ต้องการและ

ก่อให้เกิดประโยชน์ในการใชง้าน

4 เจา้หน้าที่ปฏบิัติงานบางนายไมใ่ห้ความส าคัญในการสืบสวน

หาขา่วและหลักฐานต่างๆ ในที่เกิดเหตุเท่าที่ควร

5 ขาดการประสานงานสืบสวนหาขา่วแลกเปลี่ยนขอ้มูล   ที่เป็น

ประโยชน์กับหน่วยงานอืน่ ๆ เท่าที่ควร

6 เคร่ืองมอืเคร่ืองใชม้จี ากัด เชน่ วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์    ในการ

จัดเก็บวัตถุพยาน รถยนต์ น้ ามัน  

7.ระบบฐานขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้ง เชน่ บุคคล รถยนต์ อาวุธปืน ไม่

เป็นปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์หลากหลาย

1 จัดให้มกีารอบรมเพิม่ความรู้และเทคนิคในการหาขอ้มูลหลักฐานเพือ่จะ

ได้น ามาใชใ้นการสืบสวนหาตัวผู้กระท าผิดกฎหมาย

2 ประสานความร่วมมอืกับประชาชนในการแจง้เบาะแสของผู้กระท า

ความผิด

3 ร่วมกันก าหนดแนวทางและวางแผนปฏบิัติในการควบคุมการใชร้ะบบ

สารสนเทศ โดยจัดล าดับความส าคัญของขอ้มูลที่เป็นความลับ และขอ้มูล

ที่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้

4 การปรับปรุงเก็บรวบรวมสถิติขอ้มูลขา่วสารให้ถูกต้องครบถ้วนเป็น

ปัจจุบันให้สามารถใชป้ระโยชน์ที่น ามาใชใ้นการสืบสวนหาตัวผู้กระท าผิด

กฎหมาย

5 เน้นการประสานงานร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

3 x 2 = 6

ระดับปานกลาง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ   2565 ของสน.หนองแขม




