
ประเภทความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน ความเสี่ยง สาเหตขุองความเสี่ยง/ปจัจัยเสี่ยง มาตรการควบคุม ก าหนดเสรจ็/ หมายเหตุ
(โครงการ/กิจกรรม) การด าเนินงานหลัก  โอกาส ผล ระดบั ล าดบั ความเสี่ยง ผู้รบัผิดชอบ

ทีจ่ะเกิด กระทบ ความเสี่ยง ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑)

ดา้นกลยุทธ์
ก. ทบทวน/ปรบัปรงุ ๑ เพื่อใหไ้ด้แผนปฏบิติัราชการ ๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ของ ๑.๑ บคุลากรบางส่วนไม่มีความรู้ ๔ ๔ สูงมาก ๑ ๑.๑ ฝึกอบรมบคุลากรทกุระดับ งานนโยบายและยุทธศาสตร์
วิสัยทศัน์/พันธกิจ ประจ าปทีี่สอดคล้องกับ หน่วยงานอาจจะไม่สนับสนุน ความเข้าใจในการวิเคราะหส์ภาพ ใหม้ีความรู้ความเข้าใจในการ   ๓๐ กันยายน ๖๔  

เปา้ประสงค์ของ สภาพแวดล้อม สนับสนุน วิสัยทศัน์ พนัธกิจใหบ้รรลุตาม องค์กรของหน่วยงาน วิเคราะหส์ภาพแวดล้อม

ส านักงานลูกเสือ วิสัยทศัน์ พนัธกิจของส านักงาน เปา้หมาย   

แหง่ชาติ ลูกเสือแหง่ชาติ ๒. กลยุทธ์ด้านการพฒันา ๒.๑ ไม่ได้น าจุดแข็งที่มีอยู่มาส่งเสริม ๔ ๔ สูงมาก ๑ ๒.๑ ต้องมีโครงการกิจกรรม งานนโยบายและยุทธศาสตร์
หลักสูตรและกระบวนการจัด  ใหเ้ด่นชัดยิ่งขึ้น ที่สนับสนุนการสร้างความเปน็เลิศ   ๓๐ กันยายน ๖๔

กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือ ทางวิชาการ 
ใหท้นัสมัย ยังไม่ชัดเจน  

๒. เพื่อใหไ้ด้แผนปฏบิติังานที่ ๒.๑ แผนปฏบิติังานบาง ๒.๑.๑ แผนปฏบิติังานยังขาด ๓ ๓ สูง ๓ ๒.๑.๑ - ๒.๑.๒ คณะกรรมการ งานนโยบายและยุทธศาสตร์

ตอบสนองสอดคล้องกับประเด็น หน่วยงานยังไม่สอดคล้องกับ  รายละเอียดของโครงการและกิจกรรม จัดท าแผนประชุม วิเคราะห ์ทบทวน   ๓๐ กันยายน ๖๔

ยุทธศาสตร์ของส านักงานลูกเสือ ประเด็นยุทธศาสตร์พนัธกิจของ  วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เปา้ประสงค์
แหง่ชาติ ส านักงานลูกเสือแหง่ชาติ ๒.๑.๒ การสอบทานวัตถุประสงค์ ๓ ๓ สูง ๓ ของส านักงาน และถ่ายทอดสู่ งานนโยบายและยุทธศาสตร์

ระดับกิจกรรม/โครงการ ไม่ครบถ้วน แผนปฏบิติั   ๓๐ กันยายน ๖๔
สอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์ของ  
ส านักงานลูกเสือแหง่ชาติ  

๓. เพื่อใหบ้คุลากรได้รับทราบและ ๓.๑ บคุลากรบางส่วน ยังไม่ ๓.๑.๑ การส่ือสารวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ๓ ๓ สูง ๓ ๓.๑.๑ ประชุมชี้แจงวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ทกุหน่วยงาน

เข้าใจวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ ทราบและไม่เข้าใจวิสัยทศัน์ กลยุทธ์และแผนปฏบิติัไปสู่บคุลากร กลยุทธ์ และถ่ายทอดแผนสู่ผู้ปฏบิติังาน ในส านักงานลูกเสือ 
กลยุทธ์ของส านักงาน รวมทั้ง พนัธกิจและกลยุทธ์ของ ยังไม่ทั่วถึงทกุระดับ ทกุระดับ แหง่ชาติ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ส านักงานรวมทั้งบทบาท   

อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ หน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง  

ถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้

๓.๑.๒ หน่วยงานบางส่วนยังขาด ๓ ๓ สูง ๓ ๓.๑.๒  ใหท้กุหน่วยงานมีส่วนร่วม ทกุหน่วยงาน
การส่ือสารและประสานงาน ในการจัดท าแผนปฏบิติังานที่สอดคล้อง ในส านักงานลูกเสือ 

ความร่วมมือระหว่างกัน กับวิสัยทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์ของ แหง่ชาติ
ส านักงาน   ๓๐ กันยายน ๖๔

 แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านักงานลกูเสอืแหง่ชาติ
ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๔

การประเมินความเสี่ยง



ประเภทความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน ความเสี่ยง สาเหตขุองความเสี่ยง/ปจัจัยเสี่ยง มาตรการควบคุม ก าหนดเสรจ็/ หมายเหตุ
(โครงการ/กิจกรรม) การด าเนินงานหลัก  โอกาส ผล ระดบั ล าดบั ความเสี่ยง ผู้รบัผิดชอบ

ทีจ่ะเกิด กระทบ ความเสี่ยง ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑)

การประเมินความเสี่ยง

๔. เพื่อใหก้ารจัดสรรทรัพยากร ๔.๑ การจัดสรรทรัพยากรไม่ ๔.๑.๑ การวิเคราะหค์วามคุ้มค่าใน ๓ ๓ สูง ๓ ๔.๑.๑ - ๔.๑.๒ การวางแผนก าลังคน ส่วนอ านวยการ
สอดคล้องกับแผน ฯ มีความ สอดคล้องกับแผน ฯ การจัดสรรทรัพยากรใหส้อดคล้อง ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์   ๓๐ กันยายน ๖๔
เพยีงพอเหมาะสม โปร่งใส ไม่เพยีงพอและไม่เหมาะสม กับแผนไม่ครบถ้วน ของส านักงาน
เปน็ธรรมตรวจสอบได้ ๔.๑.๒ ฐานข้อมูลทางการเงินยังไม่ ๓ ๓ สูง ๓  

กระจายตามกิจกรรมอย่างชัดเจน

๕. เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุ ๕.๑ การด าเนินงานไม่บรรลุ ๕.๑.๑ บคุลากรบางส่วนของหน่วยงาน ๓ ๓ สูง ๓ ๕.๑.๑ อบรมการน าแผนสู่การปฏบิติั ส่วนอ านวยการ
วัตถุประสงค์และเปน็ไปตามระยะ วัตถุประสงค์และไม่เปน็ไปตาม ยังขาดความรู้และทกัษะที่ลึกซ้ึงเพยีงพอ    ๓๐ กันยายน ๖๔

เวลาที่ก าหนดไว้ในแผนฯ ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนฯ ในการด าเนินงานตามแผนปฏบิติัและการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามแผน

๕.๑.๒ บคุลากรบางส่วนยังไม่ปรับตัว ๓ ๓ สูง ๓ ๕.๑.๒ การสร้างค่านิยม และวัฒนธรรม ส่วนอ านวยการ
ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม องค์การ และอบรมเร่ืองการบริหารเพื่อ   ๓๐ กันยายน ๖๔
 การเปล่ียนแปลง

๖. เพื่อใหท้ราบผลการด าเนินงาน ๖.๑ ไม่ทราบผลการด าเนินงาน ๖.๑.๑ ผู้บริหารบางหน่วยงานยังใหค้วาม ๓ ๔ สูง ๒   ๖.๑.๑- ๖.๑.๒ ติดตามประเมินผล ทกุหน่วยงาน
ที่แทจ้ริงและเปน็ปจัจุบนั พร้อมทั้ง ที่ถูกต้องเปน็จริงและเปน็ ส าคัญกับการติดตามและประเมินผล การปฏบิติังาน  (ติดตามการด าเนิน ในส านักงานลูกเสือ 
ปญัหาและอุปสรรค ปจัจุบนัและไม่ทราบปญัหา การปฏบิติังานน้อย การตามแผน) แหง่ชาติ

และอุปสรรค      ๓๐ กันยายน ๖๔  

๖.๑.๒ รูปแบบการประเมินผลไม่ชัดเจน ๓ ๔ สูง ๒  จัดท าเกณฑ์การประเมินผลใหค้รบ ทกุหน่วยงาน
และเกณฑ์การประเมินไม่ครบทกุด้าน ทกุด้าน เพื่อทราบปญัหาและอุปสรรค ในส านักงานลูกเสือ 
ท าใหไ้ม่ทราบปญัหาและอุปสรรค  แหง่ชาติ
๖.๑.๓ บางหน่วยงานขาดการ ๓ ๓ สูง ๓ ๖.๑.๓ จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ทกุหน่วยงาน
น าผลการประเมินที่ได้มาท าการ ตามแผนปฏบิติังานและน าไปวิเคราะห์ ในส านักงานลูกเสือ 
วิเคราะหแ์ละน าไปปรับปรุงแก้ไข เพ่ือปรับปรุง แหง่ชาติ

การบริหารงานในคร้ังต่อไป    ๓๐ กันยายน ๖๔
ข.ความส าเรจ็ของ ๑. เพื่อใหโ้ครงการ/กิจกรรม ๑. บางหน่วยงานยังน าโครงการ/ ๑.๑. บคุลากรบางส่วนขาดความสนใจ ๓ ๔ สูง ๒ ๑.๑. ผู้บริหารทกุระดับควรใหพ้นักงาน ทกุหน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม/ บรรลุตามวัตถุประสงค์ตาม กิจกรรม ไปด าเนินการใม่เสร็จส้ิน  ในแผนงาน ท าใหเ้ร่ิมโครงการล่าช้า มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนปฏบิติังาน ในส านักงานลูกเสือ 
กลยุทธ์ ประจ าปี เปา้หมายของแผนปฏบิติัราชการ ตามก าหนด  ที่สอดคล้องและสนับสนุน ภารกิจ แหง่ชาติ
๒๕๖๔ ของส านักงานลูกเสือแหง่ชาติ   ๓๐ กันยายน ๖๔

๒. เพื่อใหโ้ครงการ/กิจกรรม ๒.๑ การด าเนินการโครงการ/ ๒.๑.๑ การเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ๓ ๓ สูง ๓ ๒.๑.๑ ปรับปรุงระบบการสืบค้นข้อมูล ทกุหน่วยงาน
การพฒันาศักยภาพของเทคโนโลยี กิจกรรมการพฒันาศักยภาพของ ค่อนข้างล าบาก ใหด้ าเนินการได้ง่ายขึ้น ในส านักงานลูกเสือ 
สารสนเทศทางการลูกเสือ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการ  แหง่ชาติ

ลูกเสือ ยังไม่ตอบสนองใหบ้รรลุ   ๓๐ กันยายน ๖๔
ตามวัตถุประสงค์ได้



ประเภทความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน ความเสี่ยง สาเหตขุองความเสี่ยง/ปจัจัยเสี่ยง มาตรการควบคุม ก าหนดเสรจ็/ หมายเหตุ
(โครงการ/กิจกรรม) การด าเนินงานหลัก  โอกาส ผล ระดบั ล าดบั ความเสี่ยง ผู้รบัผิดชอบ

ทีจ่ะเกิด กระทบ ความเสี่ยง ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑)

การประเมินความเสี่ยง

๓.  เพื่อใหโ้ครงการ/กิจกรรม ๓.๑ การด าเนินโครงการ/กิจกรรม๓.๑.๑  การใหค้วามรู้และสร้างความ ๓ ๔ สูง ๒ ๓.๑.๑ ใหค้วามรู้ในเร่ืองบทบาทหน้าที่ ส่วนพฒันาลูกเสือ
การพฒันาระบบริหารจัดการ การพฒันาระบบบริหารจัดการ ตระหนัก ในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม ของพลเมือง กระตุ้นใหเ้กิดการเรียนรู้ที่ และบคุลากรทางการ
การศึกษาใหไ้ด้มาตรฐาน บรรลุตาม การศึกษาใหไ้ด้มาตรฐาน ยังไม่ ยังไม่เพยีงพอ จะน าไปสู่การมีจิตสาธารณะ ลูกเสือ
วัตถุประสงค์ ตามเปา้หมายของ บรรลุวัตถุประสงค์ได้    ๓๐ กันยายน ๖๔
แผนปฏบิติัราชการ  

ดา้นบคุลากรและดา้นธรรมาภบิาล
การบรหิารบคุลากร ๑. บคุลากรที่มีความรู้  ความสามารถ๑.๑ บคุลากรบางส่วนยังมี ๑.๑.๑ การวางแผนก าลังคนยังขาด ๔ ๔ สูงมาก ๑ ๑.๑.๑ - ๑.๑.๒  ปรับปรุงฐานข้อมูล งานบคุลากร 

มีคุณธรรม เหมาะสมกับต าแหน่ง คุณสมบติัไม่ตรงกับต าแหน่ง ประสิทธิภาพ ด้านบคุลากรเพื่อใช้ในการวางแผน และบ าเหน็จความชอบ
ก าลังคน   ๓๐ กันยายน ๖๔

๑.๑.๒ การจัดเก็บข้อมูลกระจายอยู่ตาม ๓ ๔ สูง ๒      
หน่วยงานขาดการเชื่อมโยงข้อมูล     
และข้อมูลบางส่วนยังคลาดเคล่ือน

๒. เพื่อใหบ้คุลากรมีความตระหนัก ๒.๑ บคุลากรบางส่วนขาดการ ๒.๑.๑ การปฐมนิเทศไม่ครอบคลุม ๓ ๓ สูง ๓ ๒.๑.๑  จัดปฐมนิเทศชี้แจงกระบวนการ งานบคุลากร 
ในภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและ ตระหนักในภาระหน้าที่ ภาระหน้าที่ แนวทางการปฏบิติังาน ปฏบิติังานและกฎระเบยีบ ข้อบงัคับ และบ าเหน็จความชอบ
มีขวัญก าลังใจปฏบิติังานได้อย่าง ที่ต้องรับผิดชอบ กฏ ระเบยีบข้อบงัคับของราชการ ใหก้ับผู้ปฏบิติังานอบรมใหเ้กิดจิตส านึก   ๓๐ กันยายน ๖๔
เต็มประสิทธิภาพ และการสร้างจิตส านึกรู้รักและภกัดี ความรับผิดชอบในหน้าที่ตลอดจน

ต่อองค์การ การมีความรักภกัดีต่อองค์การใหก้ับ
ผู้ปฏบิติังาน

๒.๑.๒ การประเมินผลไม่เปน็ไป ๓ ๓ สูง ๓ ๒.๑.๒  อบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจ ทกุหน่วยงาน
ตามหลักเกณฑ์และขาดการมีส่วนร่วม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผล ในส านักงานลูกเสือ 
 ปฏบิติังานทั้งผู้ประเมินและผู้ถูก  แหง่ชาติ

ประเมิน   ๓๐ กันยายน ๖๔
๒.๑.๓ บคุลากรบางส่วนไม่เหน็ความส าคัญ ๓ ๓ สูง ๓ ๒.๑.๓ ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้และ ทกุหน่วยงาน
ต่อการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่าง พฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในส านักงานลูกเสือ 
ต่อเนื่อง  แหง่ชาติ

  ๓๐ กันยายน ๖๔
๒.๑.๔  ขาดการปลูกฝังบคุลากร ๓ ๓ สูง ๓ ๒.๑.๔  จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม งานบคุลากร 
ในด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณ และบ าเหน็จความชอบ
 แก่บคุลากรทกุระดับอย่างต่อเนื่อง   ๓๐ กันยายน ๖๔
๒.๑.๕ บคุลากรที่มีความรู้ความสามารถ ๔ ๓ สูง ๒ ๒.๑.๕ สร้างความผูกพนัและใหค้วาม งานบคุลากร 
ลาออกไปท างานที่อื่น ส าคัญกับบคุลากรที่มีความรู้  และบ าเหน็จความชอบ
 ความสามารถ   ๓๐ กันยายน ๖๔
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๒.๒ บคุลากร ไม่ได้รับ ๒.๒.๑ มาตรการส่งเสริมสนับสนุน ๔ ๔ สูงมาก ๑ ๒.๒.๑.- ๒.๒.๒ มีการก าหนดหลักเกณฑ์ งานบคุลากร 
ความก้าวหน้าในต าแหน่ง และ ความก้าวหน้าในสายงานไม่ การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบคุลากร และบ าเหน็จความชอบ
ขาดขวัญก าลังใจในการท างาน ชัดเจน และปฏบิติัไม่ถูกต้อง ทั้งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป   ๓๐ กันยายน ๖๔

๒.๒.๒ ไม่มีการจัดท าเส้นทาง ๓ ๔ สูง ๒ ๒.๒.๑-๒.๒.๒ อบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจ
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่ง
(Career Parth) ที่สูงขึ้นของบคุลากรทั้งประเภทวิชาการ

และประเภททั่วไป
๒.๒.๓  การพจิารณาความดีความชอบ ๓ ๔ สูง ๒ ๒.๒.๓-๒.๒.๔ พจิารณาผลการประเมินจาก งานบคุลากร 
ไม่เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนด ผลงานที่ปฏบิติังานจริง และผลสัมฤทธิ์ และบ าเหน็จความชอบ
๒.๒.๔ ไม่ได้น าผลการประเมินมาพจิารณา ๓ ๓ สูง ๓ ที่หน่วยงานได้รับ และน าผลการ   ๓๐ กันยายน ๖๔
ความดีความชอบตามความเปน็จริง ประเมินมาพจิารณาความดี ความชอบ
 และใช้เปน็ฐานในการฝึกอบรม

๓. เพื่อใหม้ีบคุลากรปฏบิติังาน ๓.๑  ขาดบคุลากรที่มีคุณสมบติั ๓.๑ การวางแผนก าลังคนไม่สอดคล้อง ๓ ๓ สูง ๓ ๓.๑ วางแผนก าลังคนใหส้อดคล้อง งานบคุลากร 
อย่างต่อเนื่อง ตรงตามความจ าเปน็ ตรงตามความต้องการของ สนับสนุนกลยุทธ์ของส านักงานลูกเสือ กับกลยุทธ์ของส านักงานโดยพจิารณา  และบ าเหน็จความชอบ
ของหน่วยงาน หน่วยงานและผู้ที่ปฏบิติังาน แหง่ชาติ ก าลังคนที่จะเกษยีณในแต่ละ   ๓๐ กันยายน ๖๔

อย่างต่อเนื่อง ปงีบประมาณ และวางแผนใหส้อดคล้อง
กับแผนระยะยาวของส านักงาน

การจัดหาพัสดุ ๑.  เพื่อใหไ้ด้พสัดุถูกต้อง เปน็ไป ๑.๑ การจัดการพสัดุยังไม่มี ๑.๑.๑ เจ้าหน้าที่ขาดทกัษะในการ ๔ ๔ สูงมาก ๑ ๑.๑.๑ จัดฝึกอบรมบคุลากรใหม้ีความรู้ งานพสัดุ
ตามความต้องการใช้งาน และเปน็ ประสิทธิภาพเทา่ที่ควร ปฏบิติังานด้านพสัดุ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน กฎ    ๓๐ กันยายน ๖๔
ไปตามระเบยีบราชการ ระเบยีบที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพสัดุ

๑.๑.๒ เจ้าหน้าที่ขาดการวางแผน ๓ ๓ สูง ๓ ๑.๑.๒ วางแผนการจัดหาพสัดุ
การจัดหาพสัดุใหส้อดคล้องกับ  ใหส้อดคล้อง กับความต้องการ และ
ความต้องการและระยะเวลา ทนักับระยะเวลา
๑.๑.๓ ผู้ประกอบการมีใหเ้ลือก ๔ ๔ สูงมาก ๑ ๑.๑.๓ ประชาสัมพนัธ์ใหถ้ึงแหล่งผู้ค้า งานพสัดุ
น้อยราย ท าใหก้ารคัดเลือกผู้ค้า อย่างกว้างขวาง   ๓๐ กันยายน ๖๔
ที่มีคุณสมบติัถูกต้อง ครบถ้วน  
มีน้อยราย และขาดการ
เปรียบเทยีบราคาในการจัดหาพสัดุ

๑.๒ สัญญาไม่ถูกต้องตาม ๑.๒.๑ เอกสารสัญญาไม่สมบรูณ์ ๓ ๓ สูง ๒ ๑.๒.๑ - ๑.๒.๓ ฝึกอบรมบคุลากรให้ งานพสัดุ
กฏหมายและไม่ได้รับพสัดุที่ ครบถ้วนตามระเบยีบพสัดุ  มีความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองสัญญา   ๓๐ กันยายน ๖๔
ตรงตามเง่ือนไขในสัญญา ๑.๒.๒ การตรวจรับพสัดุไม่ถูกต้อง ๓ ๓ สูง ๒ และใหป้ฏบิติัตามระเบยีบพสัดุ

ครบถ้วนตามสัญญา   
๑.๒.๓ ไม่มีการเรียกค่าปรับ กรณี ๓ ๓ สูง ๒  
ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบพสัดุล่าช้า    
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๑.๓ มีพสัดุไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ๑.๓.๑ ไม่มีการก าหนดแนวปฏบิติั ๓ ๓ สูง ๒  ๑.๓.๑ - ๑.๓.๓ จัดอบรมเร่ืองการ งานพสัดุ
และไม่ตรงตามทะเบยีนบญัชี ด้านการเก็บรักษาพสัดุ จัดการพสัดุใหเ้กิดประสิทธิภาพ   ๓๐ กันยายน ๖๔
คุมและพสัดุที่มีเส่ือมสภาพ และบญัชีคุมที่ชัดเจน ถูกต้อง  
ไม่พร้อมใช้งาน ๑.๓.๒ ไม่มีการจัดท าทะเบยีนคุม ๓ ๓ สูง ๒  

บญัชีพสัดุใหถู้กต้อง และไม่มีการ
ตรวจสอบพสัดุอย่างสม่ าเสมอ
๑.๓.๓ ไม่มีการลงทะเบยีนบญัชี ๓ ๓ สูง ๒
แยกประเภทวัสดุและครุภณัฑ์ใหถู้กต้อง

ดา้นทรพัยากร (การเงนิ - งบประมาณ )
ก. บรหิารจัดการเงนิการคลัง 

๑ เพื่อใหก้ารใช้จ่ายเงิน ๑.๑ การใช้จ่ายงบประมาณ ๑.๑.๑  บางหน่วยงานยังไม่ได้ ๓ ๓ สูง ๓ ๑.๑.๑ ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงิน งานการเงิน
งบประมาณเปน็ไปตามแผน บางส่วนไม่เปน็ไปตามแผน จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และก าหนดมาตรการก ากับดูแล   ๓๐ กันยายน ๖๔
ปฏบิติังาน และการใช้จ่าย ปฏบิติังานและแผนการใช้จ่าย ที่สอดคล้องกับแผนปฏบิติังาน การใช้จ่ายใหเ้ปน็ไปตามแผนงาน
งบประมาณ ถูกต้องตามกฏ/ งบประมาณ และเกิดความคุ้มค่าและสอดคล้อง  
ระเบยีบข้อบงัคับ มติต่าง ๆ และ กับสภาพแวดล้อม  
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ ๑.๑.๒ ไม่ด าเนินงานตามแผน ๓ ๔ สูง ๒ ๑.๑.๒ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งานการเงิน
ส่วนเสีย ปฏบิติังานและแผนการใช้จ่าย   ใหเ้ปน็ไปตามแผนการใช้จ่าย   ๓๐ กันยายน ๖๔

งบประมาณและไม่ปฏบิติัตามกฎ  งบประมาณและ เปน็ไปตามกฎ/  
ระเบยีบ ข้อบงัคับ ระเบยีบข้อบงัคับ
๑.๑.๓  บคุลากรบางส่วนของหน่วยงาน ๓ ๔ สูง ๒ ๑.๑.๓ อบรมใหค้วามรู้ ความเข้าใจ       งานการเงิน
ยังไม่เข้าใจกฏ/ระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับ เกี่ยวกับ กฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง   ๓๐ กันยายน ๖๔
การปฏบิติังาน  
๑.๑.๔   มีบางหน่วยงานยังขาดความ ๓ ๓ สูง ๓ ๑.๑.๔ เร่งรัดท ารายงานการเบกิจ่าย       งานการเงิน
สนใจในการรายงานผลการเบกิจ่าย งบประมาณ   ๓๐ กันยายน ๖๔
งบประมาณในแต่ละไตรมาส

ข. การรบัเงนิ/จ่ายเงนิ

การรบัเงนิ ๑. เพื่อใหก้ารรับเงิน ๑.๑ การรับเงินบางกรณีไม่ ๑.๑.๑ เจ้าหน้าที่ไม่ออกใบเสร็จ  3 3 สูง 3 ๑.๑.๑ จัดอบรมใหค้วามรู้       งานการเงิน
ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว  ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่เปน็ไป ใหเ้รียบร้อย ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบยีบ ข้อบงัคับ   ๓๐ กันยายน ๖๔
เปน็ไปตามที่ราชการก าหนด ตามที่ราชการก าหนด   ที่เกี่ยวข้อง
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การจ่ายเงนิ ๑. เพื่อใหก้ารจ่ายเงินถูกต้อง ๑.๑ การจ่ายเงินบางกรณีไม่ ๑.๑.๑ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ 3 3 สูง 3 ๑.๑.๑-๒.๑.๒ จัดอบรมใหบ้คุลากร       งานการเงิน
ครบถ้วนตามเอกสาร และเปน็ไป ถูกต้อง ครบถ้วนตามเอกสาร เกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงานตาม มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน   ๓๐ กันยายน ๖๔
ตามระเบยีบราชการ ระเบยีบ การด าเนินงานตามระเบยีบ

๑.๑.๒ ไม่มีการก าหนดแนวทางปฏบิติั 3 3 สูง 3   
(คู่มือ) ที่เปน็มาตรฐานเดียวกัน ๑.๑.๑-๒.๑.๒ จัดท าคู่มือเพื่อใหป้ฏบิติั       งานการเงิน

๒. เพื่อใหก้ารบนัทกึรายการ ๒.๑  การบนัทกึรายการ ๒.๑.๑  เจ้าหน้าที่การเงินท าหน้าที่ ๓ ๒ ปานกลาง ๕  ไปในแนวทางเดียวกัน   ๓๐ กันยายน ๖๔
ในระบบบญัชี ๓ มิติ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ทั้งรับเงินและบนัทกึบญัชีขาดความ  
ครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้ ระเอียดรอบคอบ  

๓. เพื่อใหท้ราบปญัหา อุปสรรค ๓.๑ ไม่ทราบปญัหา อุปสรรค ๓.๑.๑ ขาดการติดตามวิเคราะหส์ภาพ ๓ ๒ ปานกลาง ๕ ๓.๑.๑ เร่งรัดใหป้ฏบิติัตาม       งานการเงิน
จากการด าเนินงาน และน าไป จากการด าเนินงาน ท าใหก้าร ปญัหาของขั้นตอนการปฏบิติังานจ่ายเงิน นโยบาย   ๓๐ กันยายน ๖๔
ปรับปรุงใหเ้กิดประสิทธิภาพ ปฏบิติังานขาดประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่องและเปน็ระบบ ๓.๑.๑ กระตุ้นใหเ้กิดการ

เรียนรู้ปญัหาและหาแนวทาง
แก้ไขอย่างต่อเนื่อง

ค. การเบกิจ่ายเงนิยืมทดรองราชการ

๑.  การใหย้ืมและการคืนเงิน ๑.๑  การใหย้ืมเงินทดรอง ๑.๑.๑ เอกสารประกอบการยืมเงิน ๓ ๒ ปานกลาง 5 ๑.๑.๑ -๑.๑.๒ มีการควบคุม งานการเงิน
ทดรองราชการถูกต้องรวดเร็ว ราชการบางกรณี ไม่เปน็ไป ทดรองจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วน การปฏบิติังาน ใหเ้ปน็ไปตาม   ๓๐ กันยายน ๖๔
และ เปน็ไปตามระเบยีบ ตามระเบยีบ ๑.๑.๒ เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบ ๓ ๒ ปานกลาง 5 ระเบยีบที่บงัคับใช้

ตรวจสอบข้อมูลการยืมเงินทดรอง
จ่ายไม่ถูกต้องตามระเบยีบ

๒. เพื่อใหก้ารชดใช้เงินยืมทดรอง ๒.๑ การชดใช้เงินยืมทดรอง ๒.๑.๑ เมื่อเสร็จส้ินภาระกิจ ไม่ส่งเงิน ๓ ๓ สูง ๓ ๒.๑.๑ - ๒.๑.๓ ต้องเร่งรัด งานการเงิน
ราชการจากลูกหนี้ครบถ้วน ราชการจากลูกหนี้ของ สดชดใช้เงินยืมเพื่อลดหนี้ ติดตามลูกหนี้เงินยืม โดยให้   ๓๐ กันยายน ๖๔
 ถูกต้อง ตามเวลาที่ได้ก าหนด หน่วยงานบางหน่วยงาน ๒.๑.๒ ไม่ส่งหลักฐานการใช้จ่ายภายใน แต่ละส่วน เร่งก ากับ
ไว้ในสัญญายืมเงินและเปน็ ไม่ครบถ้วน ไม่เปน็ไปตาม ระยะเวลาที่ก าหนด ดูแลใหลู้กหนี้เงินยืมที่สังกัด
ไปตามระเบยีบ ระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา ๒.๑.๓ ผู้รับผิดชอบในการใหย้ืมเงิน ๓ ๒ ปานกลาง ๕ หน่วยงานปฏบิติัตามระเบยีบ

ยืมเงิน และไม่เปน็ไป รองจ่ายไม่ติดตามอย่างสม่ าเสมอ  
ตามระเบยีบราชการ



ประเภทความเสี่ยง วัตถุประสงค์ของขัน้ตอน ความเสี่ยง สาเหตขุองความเสี่ยง/ปจัจัยเสี่ยง มาตรการควบคุม ก าหนดเสรจ็/ หมายเหตุ
(โครงการ/กิจกรรม) การด าเนินงานหลัก  โอกาส ผล ระดบั ล าดบั ความเสี่ยง ผู้รบัผิดชอบ

ทีจ่ะเกิด กระทบ ความเสี่ยง ความเสี่ยง

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑)

การประเมินความเสี่ยง

ดา้นทรพัยากร (ทรพัย์สิน )
ค. บรหิารจัดการทรพัย์สิน

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  ๑.๑ การบริหารทรัพย์สิน ๑.๑.๑ บคุลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ๓ ๓ สูง ๓ ๑.๑.๑ จัดอบรมใหค้วามรู้ ส่วนรายได้
โดยจัดเก็บได้ถูกต้อง ครบถ้วน  และสิทธิประโยชน์ขาด ในการวิเคราะหแ์ละบริหารสัญญา   เกี่ยวกับการวิเคราะห ์การบริหาร และพฒันาสิทธิ 
และเปน็ธรรม ประสิทธิภาพ ใหเ้ปน็ปจัจุบนั สัญญาเช่าใหเ้ปน็ปจัจุบนั ประโยชน์
๒. เพื่อสร้างรายได้ใหก้ับองค์กร ๑.๑.๒ ระเบยีบการจัดเก็บรายได้ ๑.๑.๒ ทบทวนกฎระเบยีบที่   ๓๐ กันยายน ๖๔
เพื่อน าไปพฒันาองค์กร ไม่สอดคล้องกับปจัจุบนั เกี่ยวข้องกับการบริหาร และปรับปรุง 

ใหม่ใหส้อดคล้องกับปจัจุบนั
 ๑.๑.๓  การหารายได้เพิ่มเติม ๔ ๓ สูง ๒ ๑.๑.๓ ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
 จากทรัพย์สินมีน้อย ของส านักงานลูกเสือแหง่ชาติ

ดา้นทรพัยากร (อาคารสถานที)่

การบรหิารจัดการ

อาคารสถานที่และ

ภยัพิบตัทิาง

ธรรมชาติ

๑. เพื่อด าเนินการดูแล ๑.๑ การเตรียมความพร้อม ๑.๑.๑ ขาดการวางแผนการใช้ทรัพยากร ๓ ๓ สูง ๕ ๑.๑.๑ วางแผนการใช้อาคาร ที่พกัแรม ส่วนกิจการค่ายลูกเสือ

อาคารและสถานที่พกัแรม  อาคารสถานที่พกัแรมความ อย่างคุ้มค่า ใหส้อดคล้องกับสภาพปจัจุบนั   ๓๐ กันยายน ๖๔
ใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมต่อการ ปลอดภยัและความคุ้มค่ายังไม่มี ๑.๑.๒ บคุลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ๓ ๓ สูง ๕ ๑.๑.๒ จัดฝึกอบรมใหก้ับบคุลากร
ใช้งานมีความปลอดภยั ประสิทธิภาพเทา่ที่ควร ในการใช้อุปกรณ์ และบางคร้ังไม่อยู่ สามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่า
และคุ้มค่า ควบคุมตลอดเวลาที่มีการฝึกอบรม และปลูกจิตส านึกในการปฏบิติังาน

๑.๑.๓ ขาดการตรวจสอบและบ ารุงรักษา ๓ ๓ สูง ๕ ๑.๑.๓ - ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ส่วนกิจการค่ายลูกเสือ
อย่างสม่ าเสมอ และไม่มีอุปกรณ์ส ารอง โสตทศันูปกรณ์ทกุๆ ๓ เดือน   ๓๐ กันยายน ๖๔
เมื่อเกิดช ารุด เช่น โสตทศันูปกรณ์     - ตรวจสอบการใช้เคร่ืองผลิต
เคร่ืองผลิตกระแสไฟฟา้ส ารอง กระแสไฟฟา้ทกุๆ ๒ อาทติย์หรือ
Battery ส าหรับเคร่ืองใช้ส านักงาน ๑ เดือน
อาคาร อุปกรณ์ไฟฟา้และสุขภณัฑ์ช ารุด   - ตรวจสอบ Battery ทกุๆ ๑ เดือน


