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บทน า 
การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่หัวหน้าสถานีต ารวจจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดของ  
องค์กร โดยค านึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วก าหนดแผนการ
จัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพ่ือการสร้างหลักประกันที่
องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ได้
จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือให้  หัวหน้าสถานีต ารวจนครบาล
หนองแขม และผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถด าเนินการ
บริหารความเสี่ยง ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ในแผน  ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้  
ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ แผนบริหารความเสี่ยงนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความ
คาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการน าแผนไปสู่การ ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ของหัวหน้าสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ที่จะให้ความร่วมมือ ในการน าไปด าเนินการต่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผน
บริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนางานของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ต่อไป 

สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 
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บทที่  1 

1. หลักการและเหตุผล  

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การ
บริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการ
ปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากข้ึน และลดการสูญเสียและโอกาสที่
ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความ
ไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยง
เหล่านั้น อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมาย
ขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ก าหนด
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมดังนั้นคณะท า 
งานบริหารความเสี่ยงของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม จึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 
พ .ศ. 2565 ขึ้น ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินการ
ต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคต อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  

2. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง  

1) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง  

2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง  

3) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

4) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง  

5) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ 

กลยุทธ์ 

6) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์กร 

 3. เป้าหมาย 

1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

2) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
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3) สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ  

4) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  

5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร  

6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

4. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง  

การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและท าให้ องค์กร
สามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจท าให้องค์กรเกิด
ความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้  

1)เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารความเสี่ยงจะช่วย คณะท างานบริหาร
ความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักท่ีส าคัญ และสามารถท าหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2)สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กรการบริหารความเสี่ยงจะเป็ น
แหล่ง ข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานใน
การตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

3)ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมดการบริหารความเสี่ยงจะท าให้
บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญที่
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล  

4)เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงานการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารในการ
บริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ 
รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร  

5)ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการ ตัดสินใจใน
ระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจใน
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

6)ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัด 
สรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการใน
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การบริหารความเสี่ยง เช่นการใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ า และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อม
แตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น  

5. นิยามความเสี่ยง 

5.1 ความเสี่ยง (Risk) ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน
สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้
เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุ ทธศาสตร์ การ
ปฏิบัติงานการเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ ( Impact) ที่ได้รับ
และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้  

1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง  

2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือ นโยบาย  

3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์เสี่ยง 

5.2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการ
บริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

5.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึงระบบการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะ
เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้
ประเมินได้ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
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บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 

ประวัติสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 

            สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม  
  
              เดิมตั้งอยู่ริมคลองภาษีเจริญฝั่งใต้  เป็นอาคารชั้นเดียว จะสร้างเมื่อใดนั้น  ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน
เพียงแต่ทราบว่า มีหัวหน้าสถานีมาตั้งแต่พ.ศ.2448  การคมนาคมสมัยก่อนจะใช้คลองเป็นหลัก 

 

             ต่อมาเมื่อมีการก่อสร้างถนนมากขึ้น ประชาชนก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตามหมู่บ้านจัดสรร และตามริมถนน
ต่างๆ  สถานีต ารวจซึ่งตั้งอยู่ริมน้ า เริ่มให้บริการประชาชนไม่สะดวก สถานที่ราชการก็คับแคบ ต้องต่อเติมอาคาร
ด้านข้างสถานีเก่า เป็นห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติม และทางด้านหลังสถานี สร้างเป็นห้องแถวส าหรับเป็นที่พักอาศัย 
ของข้าราชการต ารวจ  ต่อมา ปี พ.ศ.2520 กรมต ารวจได้จัดซื้อที่ดินริมถนนหนองแขม–บางบอน (บางบอน 
5)  จ านวน 3 ไร่ จากนายเชา วุฒิสุข เจ้าของที่ดิน และในเวลาเดียวกัน  เจ้าของที่ดินรายนี้ได้บริจาคเพ่ิมเติมให้
อีก 1 ไร่โดยไม่คิดมูลค่ารวมที่ดิน 4 ไร่  เพ่ือสร้างอาคารที่ท าการหลังใหม่  พ.ศ.2523 กรมต ารวจได้จัดสรร
งบประมาณสร้างอาคารที่พักอาศัย5 ชั้น  จ านวน 40 หลัง ส าหรับเป็นที่พักของข้าราชการต ารวจปี พ.ศ. 
2529  ได้จัดสร้างสถานีต ารวจนครบาลหนองแขมหลังใหม่ (อาคารปัจจุบัน)  
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 3 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม กองบังคับการต ารวจนครบาล 9 

1. แนวทางการบริหารความเสี่ยง แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของสถานีต ารวจนครบาล
หนองแขม แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย 

1) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 

2) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 

3) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 

4) จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

5) สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของสถานีต ารวจนครบาลหนอง
แขม ทราบ และน าไปปฏิบัติได้ 

6) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

7) รายงานสรุปการประเมินความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

1) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา 

2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 

3) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

4) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนต าบลในการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 

2. คณะท างานบริหารความเสี่ยง  

 สถานีต ารวจนครบาลหนองแขมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีองค์ประกอบและ
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม     ประธานคณะท างาน 

2.รองผู้ก ากับการงานป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม            คณะท างาน 

3. รองผู้ก ากับการงานจราจรสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม    คณะท างาน 
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4. รองผู้ก ากับการงานสืบสวนสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม    คณะท างาน 

5. รองผู้ก ากับการงานสอบสวนสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม             คณะท างาน 

6. รองผู้ก ากับการงานป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม คณะท างาน 

7. สารวัตรงานอ านวยการ        คณะท างาน/เลขานุการ 

8.รองสารวัตรงานอ านวยการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 

1) จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

3) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

วิธีการบริหารความเสี่ยง  

สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ได้ประยุกต์หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ ครอบคลุมการจัดวางระบบบริหาร
ความเสี่ยงของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่ก าหนด ภายใต้กรอบ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงการบริหารจัดการความเสี่ยง ต้ังแต่การระบุปัจจัยเสี่ยงสาเหตุความเสี่ยงที่จะท าให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดระดับความเสี่ยง ตลอดจนจัดท าแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง ติดตามแผนการด าเนินงาน ภายใต้ 8 องค์ประกอบ ได้แก่  

1) บริบทภายในและภายนอกองค์กร  

2) การก าหนดวัตถุประสงค์  

3) การชี้บ่งเหตุการณ์  

4) การประเมินความเสี่ยง  

5) การตอบสนองความเสี่ยง  

6) กิจกรรมการควบคุม  

7) สารสนเทศและการสื่อสาร  
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8) การติดตามประเมินผล 

1. ขอบเขตบริบทภายในและภายนอกองค์กร (INTERNAL & EXTERNAL CONTEXT)  

1.1 บริบทภายในองค์กร (Internal Context)  

1) ระบบ (System) สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม มีระบบการบริหารงานที่มีโครงสร้าง ไม่ซับซ้อนและ
มีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

2) บุคลากร (Staff) บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามต าแหน่งงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มี
การส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากร โดยการสนับสนุนการฝึกอบรมและให้มีการรายงานผล
การฝึกอบรมตลอดจนการน าไปใช้ประโยชน์เพื่อจัดท าเป็นองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) เพ่ือ
เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 

3) ทักษะ (Skill) บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานได้หลากหลายและสามารถท างานได้เฉพาะทาง ตรง
ตามภาระงาน (Job Description) และมีประสบการณ์ในการท างานที่สามารถพัฒนาต่อยอดในการท างานภารกิจ
อ่ืนๆ ได้อีก 

4) โครงสร้าง (Structure)  มีโครงสร้างองค์กรที่มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มี
การแบ่งโครงสร้างการบริหารงานและก าหนดบทบาท หน้าที่แต่ละฝ่าย รวมถึงได้มีการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึง 

5) กลยุทธ์ (Strategy) มีการน าแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติมาปรับใช้ และทบทวนตาม
รอบการทบทวนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นความต้องการจากประชาชน เพ่ือน ามาปรับกลยุทธ์การ
ด าเนินงานภายใต้การเชื่อมโยงกับนโยบายระดับชาติ  

1.2 บริบทภายนอก  

 1) การเมือง สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ด าเนินการภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

2) กฎระเบียบ/กฎหมาย สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ปฏิบัติตามพระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา 
พระราชบัญญัติ ตลอดตลอดระเบียบหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

1.3 การวิเคราะห์  

จากข้อมูลสภาพทั่วไปรวมทั้งข้อมูลเฉพาะแต่ละด้าน ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ก าลัง
เผชิญอยู่สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ได้มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์ประกอบภายในและ
องค์ประกอบภายนอกและก าหนดเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ดังนี้ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1.บุคลากรมีคุณภาพและความสามารถเฉพาะตัวสูง 
 2.มีระบบงานที่สามารถน าปัญหาของชุมชน/ท้องถิ่น
มาแก้ไขให้เกิดความพึงพอใจของประชาชนได้โดยตรง 
 3.มีการท างานที่ใกล้ชิดกับประชาชน ชุมชน และ
ท้องถิ่น ท าให้องค์การต ารวจได้รับ 
ความไว้วางใจและความคาดหวังจากประชาชน 
 

 1.ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยไม่สามารถ
บริหารงานได้อย่างเป็นเอกภาพมีประสิทธิภาพ ต้อง
ท างานตอบสนองจากส่วนกลาง 
 2.มีการจัดท าแผนแต่ขาดการขับเคลื่อนที่มี
ประสิทธิภาพ การควบคุมก ากับดูแลและ 
ประเมินผลยังขาดความสมบูรณ์ และประสิทธิภาพที่ดี 
 3.ระบบบริหารงานบุคคลยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
ท างานให้บรรลุผลขาดแผนพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 4.การหมุนเวียนบุคลากรภายในส านักงานต ารวจ
แห่งชาติยังไม่ค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ของ 
ภารกิจหลักและความสามารถของบุคลากร 

โอกาส ภัยคุกคาม 
1. บทบัญญัติของกฎหมายเปิดช่องให้ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติมีโอกาสได้รับมอบหมายภารกิจที่ส าคัญ
หลากหลาย 
2.สังคมให้ความสนใจการท างานของข้าราชการต ารวจ 
เพราะการท าหรือไม่ท าหน้าที่ของข้าราชการต ารวจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน 
3.การพัฒนาการบริหารไปสู่หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีท าให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานภายใน เพื่อมุ่งสู่การ
มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์ใน
ภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
4.มีอ านาจตามกฎหมายที่คนในสังคมย าเกรง ผู้ร้าย
กลัว 

1. ภาระหน้าที่ล่อแหลมต่อการแสวงหาผลประโยชน์ 
2. การเปลี่ยนแปลงผู้น าทางการเมือง นโยบายของ
ฝ่ายการเมือง มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติโดยเฉพาะการบริหารงาน
บุคคล และงบประมาณ 
 4.3 ผู้บริหารระดับสูงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีเอกภาพ เนื่องจาก
การแทรกแซงของ ฝ่ายการเมือง 

 

2.วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง  

1) เพ่ือด าเนินการตามหลักการบริหารความเสี่ยงในการชี้บ่ง ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง ภายใต้
บริบทภายในและภายนอกอย่างครอบคลุมครบถ้วน  

2) เพ่ือบริหารจัดการให้ความเสี่ยงของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
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3) เพ่ือก าหนดมาตรการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง  

4) เพ่ือให้บุคลากรของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม มีส่วนร่วมในการรับรู้ ตระหนัก และด าเนินการ 
ตลอดจนให้ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk Awareness 
Culture) 

3.นโยบายการบริหารความเสี่ยง  

1) การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรผ่านการจัดการองค์ความรู้  

2) ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง 

3) สนับสนุนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดและจัดการความ
เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  

 4)น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าถึงสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยง  

5) ติดตามทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  

6) ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการตระหนักถึงความเสี่ยงและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

7) น าองค์ความรู้ขององค์กรสร้างมูลค่าตอบแทนสู่สังคม 
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บทที่ 4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

ของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม กองบังคับการต ารวจนครบาล 9 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กรรวมทั้งการจัดท าแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอม รับได้ ซึ่งสถานีต ารวจนคร
บาลหนองแขม มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนหลัก ดังนี้  

1. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้อง
ระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใดและเกิดข้ึนได้อย่างไร  

2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมิน
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้
ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม  

3. จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม ความเสี่ยงที่
สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้อง
พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้น
กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย  

4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง ที่ได้
ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง  

5.ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กร
มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการหรือกลไกการควบคุม
ความเสี่ยง ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้อง
จัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  

6.ทบทวนการบริหารความเสี่ยงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน 
เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 

 
1. การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

โดยต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายขององค์กรหรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัย เสี่ยงจะต้อง
พิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกัน รักษา ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง
เข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะ
ด าเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 

1.1 ความเสี่ยง (Risk)หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
และจะส่งผล กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 

1.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม 
ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ ควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้  

1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

1.ระบุความเสี่ยง

2.ประเมินความเสี่ยง

3.จัดการความความเสี่ยง

4.รายงานและติดตามผล

5.การประเมินผลความเสี่ยง

6.การทบทวนการบริหาร
ความเสี่ยง
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2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายใน
องค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการความรู้/ความสามารถของ บุคลากร กระบวนการ
ท างาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

1.3 ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)หรือ S เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย  
พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กรที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผล ตามเป้าหมาย ในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร  

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หรือ O เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา
การปฏิบัติงานประจ าวันหรือการด าเนินงานปกติท่ีองค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ความเสี่ยง
ด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น  

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หรือ F เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารและควบคุม
ทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
เช่น ข้อบังคับเก่ียวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ส านักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณ ไม่เหมาะสม เป็นต้น  

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) หรือ Cเป็นความเสี่ยง
ที่เก่ียวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูล
รวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆการระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะท า
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ท าให้เกิด
ความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยงสามารถด าเนินการได้หลายวิธี 
เช่นจากการวิเคราะห์กระบวนการท างานการวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืน การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น 

2.การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์การประ 
เมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงาน
หรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  

 2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ
ความเสี่ยง (Degree of Risk)  
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ศัพท์เฉพาะ ค านิยาม 
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) การด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง 
โอกาส (Likelihood ) โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น 
ผลกระทบ ( Impact ) ผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน  
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต 
 (Risk Score) 

คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ 
ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)  

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต 
(Risk Owner) 

ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ          

Key Controls in place  มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน   
Further Actions to be Taken มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดท าเพ่ิมเติม 

 

โดยคณะผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ ตามตาราง ดังนี้  

ตารางท่ี ๑  เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)  

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) 

๕ เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓) 

๔ เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒ ) 

๓ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑ ) 

๒ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑ )  

๑ เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)  

 

ตารางท่ี ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

5 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับสูงมาก  
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4 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับสูง  

3 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับปานกลาง  

2 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับต่ า  

1 กระทบต่องบประมาณและความเชื่อม่ันของสังคมระดับต่ ามาก  

 

ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ 
ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ า 

 

ตารางท่ี ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต 

Risk Score 

โอกาสเกิด 
ผลกระทบ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕ สูง สูง สูงมาก สูงมาก สูงมาก 

๔ ปานกลาง สูง สูง สูงมาก สูงมาก 

๓ ต่ า ปานกลาง สูง สูง สูงมาก 

๒ ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 

๑ ต่ า ต่ า ปานกลาง สูง สูง 

 

2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่
ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้
สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง
ถูกต้อง ภายใต้งบประมาณก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้  
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1) พิจารณาโอกาสความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสความถี่ท่ีจะเกิดนั้นมากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี ระดับความ
รุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเมื่อพิจารณาโอกาส ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และ
ความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดระดับความ
เสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่ง
เป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง 
ดังนี้ 

1) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้
ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่
มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เพ่ิมเติม  

2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 – 10 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง
แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการ
เพ่ิมเติม  

3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 – 16 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพ่ือให้
ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน ต้องมีแผนลดความ
เสี่ยงและประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 

 

 

2.4 การประเมินความเสี่ยง สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ได้จดัท าการประเมินความเสี่ยง
การเกิดทุจริตในแต่ละสายงาน ดังนี้  
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีต ารวจนครบาล  
(๑) สายงานอ านวยการ 

ล าดับที ่ ขั้นตอน                                
การปฏิบัติงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     
( Fraud Risk ) 

Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

๑ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงความจริง 1 2 2 

๒ การเบิกของหลวง เบิกของหลวงแล้วไม่คืน 1 1 1 

๓ การด าเนินการเก็บเงิน
ประกันตัวผู้ต้องหา 

มีการน าเงินไปใช้ส่วนตัวและไม่
น าไปเข้าบัญชี 

1 1 1 

๔ 
การต่ออายุบุคคลต่างด้าว 

มีการเรียกร้องผลประโยชน์จาก
ประชาชนผู้มารับบริการ 

1 1 1 

5 การต่อใบขออนุญาตการ
ขออนุญาตต่างๆ 

มีการเรียกร้องผลประโยชน์ 1 1 1 

6 หักเงินกู้สินเชื่อต่างๆ ไม่น าส่งเข้าบัญชีธนาคาร 1 1 1 
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(2) สายงานจราจร 
 

ล าดับที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต      ( 

Fraud Risk ) 

Risk Score ( L x I ) 

Like  
lihood 

Impact 
Risk 

Score 
1 การติดต่อจาก

บุคคลภายนอก 
รับเงินแลกกับการไม่ด าเนินคดีใน 
ความผิดกฎหมายจราจร เช่น 
รถบรรทุกน้ าหนักเกิน รถบรรทุก 
วิ่งในเวลาห้าม จอดรถหน้าร้าน 
ผู้ประกอบการในที่ห้ามจอด ฯลฯ 
 

3 2 6 

2 
ตั้งด่านกวดขันวินัย
จราจร 

ตั้งด่านลอย โดยไม่มีหัวหน้าด่าน 
 
 

2 2 4 

3 การออกใบสั่งจราจร ต ารวจจราจรส่วนใหญ่ใช้อ านาจใน 
การบังคับใช้กฎหมายจราจรคนเดียว 
ไม่มีผู้รับรู้ เปิดโอกาสในการกระท าผิด 
ประกอบกับการเสนอให้ของผู้กระท า 
ผิดกฎหมายจราจรเพื่อแลกกับความ 
สะดวกสบาย 
 
 

2 2 4 

4 การอ านวยการจราจร การเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่
เพ่ือแลกกับความสะดวกสบาย 
 
 

1 2 2 

5 ตรวจยึดรถต้องสงสัย เรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าของรถเพ่ือ
แลกกับความสะดวกสบายเพ่ือไม่ให้รถ
ถูกยึด 
 
 

1 1 1 

6 เบิกเงินรางวัลจราจร ออกใบเสร็จรับเงินตัวจริงกับส าเนา 
ยอดเงินไม่ตรงกัน 

2 1 2 
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(3) สายงานป้องกันปราบปราม 
 

ล าดับที ่ ขั้นตอน                                
การปฏิบัติงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     
( Fraud Risk ) 

Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

๑ 

 

เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ
ตรวจค้นบุคคลและ
ยานพาหนะต้องสงสัย 
 
 

เมื่อพบการกระท าความผิด มีการ
เรียกรับผลประโยชน์เพื่อไม่ให้
ด าเนินคดี 

1 1 2 

๒ เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ
ต้ังจุดตรวจในพ้ืนที่
รับผิดชอบ  
 
 

เมื่อพบการกระท าความผิด มีการ
เรียกรับผลประโยชน์เพื่อไม่ให้
ด าเนินคดี 

2 1 1 

๓ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
กรณีปฏิบัติหน้าที่พิเศษ  

 

มีการเบิกจ่ายไม่ตรงกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

2 1 2 

๔ การใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการเช่น
รถจักรยานยนต์ 

 

น าไปใช้นอกเวลาราชการ 1 1 1 

5 การเบิกจ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิง 
 

ไม่ตรงตามการใช้งานจริง 1 1 1 

6 

 

การเบิกค่าตอบแทนการ
ท างานล่วงเวลา  

 

ไม่มีการท างานจริง  1 1 1 
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(๔) สายงานสืบสวน 

 
ล าดับที ่ ขั้นตอน                                

การปฏิบัติงาน 
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     

( Fraud Risk ) 
Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

๑ 
 

จับกุมผู้กระท าความผิด  
ยาเสพติด 

มีการเรียกรับผลประโยชน์จาก
ประชาชนมิให้ด าเนินคดี 

1 2 2 

๒ 
 

จับกุมผู้กระท าความผิด
ลักลอบเล่นการพนัน 

มีการเรียกรับผลประโยชน์จาก
ประชาชนมิให้ด าเนินคดี 

1 1 1 

๓ ยักยอกทรัพย์ของกลาง  
ในคดี 

น าไปใช้หรือน าไปจ าหน่ายเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว 

1 1 1 

๔ 

 

เบิกเงินกองทุนสืบสวน น าคดีที่เคยตั้งเบิก(จับกุมแล้ว)
จากกองทุนสืบสวนไปแล้วน ามา
ท าเบิกซ้ าอีกครั้ง 

1 1 1 

5 

 

จับกุมผู้กระท าความผิด
บุคคคลต่างด้าว  

มีการเรียกรับผลประโยชน์จาก
ประชาชนมิให้ด าเนินคดีและส่ง
ตัวกลับประเทศ 

1 1 1 

6 

 

ใช้อ านาจหน้าที่มิชอบใน
การจับกุม  

ด าเนินการจับกุมผู้มิได้กระท า
ความผิดมาเพ่ือกักขังหน่วง
เหนี่ยวและเรียกรับผลประโยชน์  

1 1 1 
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(๕) สายงานสอบสวน 
 

ล าดับที ่ ขั้นตอน                                
การปฏิบัติงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                     
( Fraud Risk ) 

Risk Score (L x I) 

Likelihood Impact Risk Score 

๑ 
 
 

การรับคดี การเรียกรับเงินทองสิ่งของ เพ่ือ
ไม่ให้ด าเนินคดี 

2 1 1 

๒ 
 
 

การคืนของกลาง การเรียกรับเงินหริอสิ่งของในการ
คืน  

1 1 1 

๓ 

 

 

การคืนหลักประกัน มีการเรียกรับเงิน  เพ่ือขอให้คืน
ของกลาง 

1 1 1 

๔ 

 

 

การขอปล่อยตัวชั่วคราว มีการเรียกรับเงิน เพ่ือให้มีการ
ปล่อยตัว  

1 1 1 

 
 4. การรายงานและติดตามผล หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว 
จะต้องมีการรายงานและ ติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม โดยมี เป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
การ บริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี 
ก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไป รายงานให้
ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจก าหนด ข้อมูลที่ต้องติดตาม 
หรืออาจท า Check List การติดตาม พร้อมทั้งก าหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ ใน 2 
ลักษณะ คือ  

1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลา ที่ก าหนด 
เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น  
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2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ใน การ
ด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน  

5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง คณะท างานบริหารความเสี่ยง จะต้องท าสรุปรายงานผลและ
ประเมินผล การบริหารความเสี่ยง มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมี
ประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้
จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือ ตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมใน
การด าเนินงาน  

6. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพ
ของแนวการบริหารความเสี่ยงใน ทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 
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บทที่ 5 

แผนบริหารความเสี่ยง 

ในปีงบประมาณ 2565 สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง เพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจากรายงานผลการ
ด าเนินงาน บริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2564 คัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความ
เสี่ยงในระดับสูงมาก เพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก 
(Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ ส าหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) 
ก็มีมาตรการควบคุม เพ่ือป้องกัน ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการด าเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้
พิจารณาถึงความคุ้มค่าใน ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความ
เสี่ยงประจ าปี งบประมาณ 2565 ของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม มีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้  

1) วิธีการด าเนินงาน (กิจกรรมการควบคุมจัดการความเสี่ยง)  

2) ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง  

3) งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  

4) ก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแผนงานนั้น 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจรติ งานอ านวยการ 

ของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ที ่ สายงาน 
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk 

Score 

รายละเอียด
มาตรการควบคุม

ความเสี่ยงการทุจริต 
วิธีด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งาน
อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดซื้อจดัจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงความจริง 2 1. ลดช่องว่างระหว่าง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
กับคู่สัญญา 

2. การเสนอสัญญาราคา
เปิดเผยต่อสาธารณะ 
3. เพิ่มเงินเดือนหรือเงิน
รางวัลให้กับเจ้าหน้าที่
ตามสภาวะเศรษฐกิจ 
4. เพิ่มสวัสดิการให้กับ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
5.  เพิ่ ม โทษให้กับผู้ ที่
ก ร ะ ท า ไ ม่ ว่ า เ ป็ น ตั ว
เจ้ าหน้าที่ เองหรือผู้ มี
ส่วนได้เสียเอง 
6. ประกาศจัดซื้อจดัจ้าง
ให้สาธารณชนทราบก่อน
ล่วงหน้า 

1. ตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนสอบสวน
ข้อเท็จจริง เมื่อพบการ
กระท าความผิดจริง
ด าเนินคดตีามกฎหมาย
ให้ถึงที่สุด 

ไม่เกิน 
3 

เดือน 

พ.ต.ต.วัลลภ เบี้ยวบังเกิด
สว.อก.สน.หนองแขม 

 



24 
 

  แผนบริหารความเสี่ยง(Risk Management)สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม บก.น.9 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจรติ งานจราจร  

ของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ที ่ สายงาน 
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk 

Score 
รายละเอียดมาตรการควบคุม

ความเสี่ยงการทุจริต 
วิธีด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

1 จราจร การติดต่อจาก
บุคคลภายนอก
หรอื
ผู้ประกอบการ 

รับเงินแลกกับการไม่ด าเนินคดี
ในความผิดกฎหมายจราจร เช่น
รถบรรทุกน้ าหนักเกิน 
รถบรรทุกวิ่งในเวลาห้าม จอด
รถหน้าร้านผู้ประกอบการในที่
ห้ามจอด ฯลฯ 

6 1. ควบคุมดูแลตามค าสั่ง ตร. ที่ 
1212/2537                                               

1. ตั้งคณะกรรมการสืบสวน
สอบสวนข้อเท็จจริง เมื่อพบ
การกระท าความผิดจริง
ด าเนินคดีตามกฎหมายให้ถึง
ที่สุด 

3 - 6 
เดือน 

พ.ต.ท.ณรรฐพงษ์     
มัคเจริญ 
สว.จร. 
สน.หนองแขม 2. แสวงหาความร่วมมือภาค

ประชาชนในการแจ้งเบาะแส  

3. สร้างระบบตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน                     

        
4. กวดขันจับกุมผุ้ประกอบการ
ที่กระท าผิดอย่างจริงจัง 

      

        

5. ปลูกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจจราจรมีจิตส านึก
จริยธรรมและคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

      

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจรติ งานปอ้งกันปราปราม 
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ของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ที ่ สายงาน 
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk 

Score 
รายละเอียดมาตรการควบคุมความ

เสี่ยงการทุจริต 
วิธีด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้องกัน
ปราบปราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่
ต ารวจ ตั้งจุด
ตรวจในพื้นที่
รับผิดชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อพบการกระท าความผิด มี
การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ
ไม่ให้ด าเนินคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณท่ี
มีการตรวจค้น 
-ปลูกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ
จราจรมีจิตส านึกจริยธรรมและ
คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
-ปลูกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ
จราจรมีจิตส านึกจริยธรรมและ
คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 

-ก่อนมีการตั้งจุดตรวจต้องมี
แผนการปฏิบัติ อย่างชัดเจน  
-ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณท่ี
มีการตั้งจุดตรวจ  
-มีนายต ารวจเป็นหัวหน้าจุด
ตรวจ 
 
 
 
 
 
 

1 
เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

พ.ต.ท. พลวัต      
โพธิ์ฉัตร 
รอง ผกก.ป. 
สน.หนองแขม 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจรติ งานสบืสวน 

ของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ที ่
สาย
งาน 

ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 
Risk 

Score 

รายละเอียดมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการ

ทุจริต 
วิธีด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

1 สืบสวน จับกุมผู้กระท า
ความผิด  
ยาเสพติด 

มีการเรียกรับผลประโยชน์จาก
ประชาชนมิให้ด าเนินคดี 

2 -มีนายต ารวจระดับ
สัญญาบัตร ร่วมตรวจค้น 
-ปลูกจิตส านึกให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรมี
จิตส านึกจริยธรรมและ
คุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

-เมื่อมีการจับกุม ให้
ผู้ต้องหา พาญาติผู้
บุคคลที่ผู้ต้องหาไว้ใจ 
มาร่วม ฟังการ
สอบสวน  
- 

1 
เดือน 

พ.ต.ท.เหมรัศม์ิ  
พรนาคสอนโกษา 
รอง ผกก.สส.สน.

หนองแขม  
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจรติ งานสอบสวน 

ของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ที ่ สายงาน 
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ประเด็นความเสี่ยงการ
ทุจริต 

Risk 
Score 

รายละเอียดมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงการ

ทุจริต 
วิธีด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

1 สอบสวน การรับคดี การเรียกรับเงินทองสิ่งของ 
เพ่ือไม่ให้ด าเนินคดี 

2 -การรับคดีต้องมีการลง
เลขรับตามระบบทุกครั้ง  
-มีการตรวจสอบ ควบคุม 
ตามกรอบเวลา 
-ปลูกจิตส านึกให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรมี
จิตส านึกจริยธรรมและ
คุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่

-เมื่อผู้เสียหายมา
แจ้งความ ให้ลงใน
ระบบ 
-ตรวจสอบตาม
กรอบเวลา  

1 
เดือน 

พ.ต.ท.วิชิต สวสัดี 
รอง ผกก.(สอบสวน).

สน.หนองแขม 
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ประกาศสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 
เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
------------------------------------------------------------------ 

 สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม บรรลุวัตถุประสงค์ของ การด าเนินงาน 
ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะ
ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้  
 1. ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบของ รองผู้ก ากับการ ทุกสายงาน ต้องด าเนินการ
บริหารความเสี่ยง โดยให้การด าเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ 
 2. ก าหนดให้ทุกสายงาน มีหน้าที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงแนว ทางการ
ป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น  
 3. ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานในการก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการความ เสี่ยง  
 4. ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุง ความ
เสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ  
 5. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กรจะต้องรายงานความเสี่ยงนั้น ให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบทันที และให้มีการพิจารณาน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามสถานการณ์ 
เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย  
 6.ด าเนินการอ่ืนๆใดที่ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือ อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องก าหนด  

 จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

  ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 

     (ลงชื่อ) พ.ต.อ.  
             ( อภิชาติ   ทองจันดี ) 
              ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 


