
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) 
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

 

 
ประเด็นความเสี่ยง 

 
ระดับความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยง 
มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม 

 
ผลการจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู ่

การจัดการความเสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู ่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. การเรียกรับ
ผลประโยชน์การรับ
ของขวัญสินน้ำใจ 

5 x 4 กำหนดเป็นนโยบาย no gift policy 
และออกประกาศ /ประชาสัมพันธ์  มิให้มี
การรับของขวัญในทุกโอกาส 

มีนโยบาย no gift policy ซึ่งเห็นชอบ
โดย เลขาธิการ กอ.รมน.  มีการ
ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์นโยบาย
ดังกล่าวบนหน้าเว็บไซต์ กอ.รมน. 

0 - สจร.กอ.รมน. 

๒. การกำหนดวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีความ
เหมาะสมและไม่มีเหตุผล
ความจำเป็น 

3 x 3 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัดุจะต้องพจิารณา
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสม มีเหตุผล 
ความจำเป็นรองรับ และผู้มีอำนาจอนุมัติต้อง
มีการตรวจสอบ สอบทานอย่างรอบคอบ 
เพื่อให้สามารถชี้แจงได้หากได้รับการ
ตรวจสอบ 

การจัดซื้อจัดจ้างมีความเหมาะสมและมี
การกำหนดวิธีการท่ีถูกต้อง 
สมเหตุสมผล 

3 x 3 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สกบ.กอ.รมน. 

๓. การพิจารณาผลการ
เสนอราคา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการเสนอราคา
ไม่เป็นธรรม มีการเอื้อ
ประโยชน์ให้กับ
ผู้ประกอบการรายใดราย
หนึ่ง 
 

3 x 3 คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา 
ต้องดำเนินการพจิารณาตาม TOR ท่ี
กำหนด และหน่วยท่ีเกี่ยวข้องรวมถึง
ผู้บังคับบัญชาท่ีมีอำนาจอนุมัติต้อง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ี
ผู้ประกอบการเสนอราคาให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ก่อนท่ีจะอนุมัติซื้อหรือจ้าง 

ในการดำเนินการด้านการพัสดุของ     
กอ.รมน. ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับ
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

3 x 3 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สกบ.กอ.รมน. 

๔. การตรวจรับพัสดุไม่
เป็นไปตามขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณ

3 x 3 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยใช้
ผู้แทนจากหน่วยต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้มี
การคานอำนาจกันและคณะกรรมการฯ 

กระบวนการตรวจรับพัสดุมีคุณภาพ
และตรงตามข้ันตอนการปฏิบัติ และ 
TOR 

3 x 3 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สกบ.กอ.รมน. 



 
ประเด็นความเสี่ยง 

 
ระดับความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยง 
มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม 

 
ผลการจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู ่

การจัดการความเสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู ่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ลักษณะเฉพาะ 
คณะกรรมการตรวจรับ        
มีการอะลุ้มอล่วยให้กับ
ผู้ประกอบการ 

ต้องดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะเฉพาะ และ TOR ท่ีกำหนด 
รวมถึงข้ันรายงานผลการตรวจรับ 
ผู้บังคับบัญชาท่ีมอีำนาจในการอนุมัติ  ให้
มีการตรวจรับ จะต้องตรวจสอบ สอบทาน 
อีกครั้งก่อนการอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าการ
ตรวจรับเป็นไปอย่างถูกต้อง 

5. ผู้บริหาร ข้าราชการ 
และบุคลากร ของ กอ.รมน. 
ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและการป้องกนั
ผลประโยชน์  ทับซ้อนใน
การปฏิบัติหน้าท่ี  

3 x 4 จัดให้มีการฝึกอบรม/ให้ความรู้/จัดทำคู่มือ
เกี่ยวกับคุณธรรม/จริยธรรมของการปฏิบัติ
ราชการ และการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการปฏิบัติหนา้ท่ี 

1. มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับคุณธรรม/
จริยธรรมของข้าราชการ เพื่อเผยแพร่      
บนหน้าเว็บไซต์ กอ.รมน. 
2. มีการดำเนินการ “องค์กรคุณธรรม” 
ในทุก นขต.กอ.รมน. 

๑ x ๒ มีการดำเนินการ
ประกาศบุคคล

ตัวอย่างท่ีมีคุณธรรม
ในด้านต่างๆและ

มอบประกาศบัตรยก
ย่องในแต่ละ

หน่วยงานแล้ว 

สจร.กอ.รมน./
สบค.กอ.รมน. 

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณ
ของ กอ.รมน. ในภาพรวม    
ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
 

5 x 2 ติดตาม  เร่งรัดการเบิกจ่าย โดยใกล้ชิด 
เป็นรายสัปดาห์ /รายเดือน  

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
เป็นไปตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ 

๓ x 2 มีการติดตามและ
เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณอย่าง
สม่ำเสมอ 

สปง.กอ.รมน. 

๗. กอ.รมน. ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
จากรัฐบาล ไม่เป็นไปตาม
แผนงาน /โครงการ ท่ีเสนอ
คำขอต้ังงบประมาณ 

4 x 3 กรณีได้รับกรอบวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ไม่เพียงพอ จะ
ดำเนินการเสนอขอแปรญัตติ ฯ เพิ่มเติม 
และกรณีคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาร่าง 
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี   
ปรับลดงบประมาณท่ีจำเป็น จะ

ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตาม
แผนงานท่ีกำหนดไว้อย่างเพียงพอ  และ
เหมาะสม  

4 x 3 อยู่ระหว่างการ
กำหนดแผนงาน 

สปง.กอ.รมน. 



 
ประเด็นความเสี่ยง 

 
ระดับความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยง 
มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม 

 
ผลการจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู ่

การจัดการความเสี่ยง
ที่ยังเหลืออยู ่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

รายจ่ายประจำป ี ดำเนินการขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
วิสามัญพจิารณารา่ง พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจำป ี

๘. การจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ขาดทิศทาง
และแนวทางท่ี
ชัดเจน        
 
       

4 x 4 จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะเวลา ๕ ปี 
ของ กอ.รมน. 

มีแนวทางการจัดสรรงบประมาณท่ี
ชัดเจน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์   
ของ กอ.รมน. 

2 x 4 มีการประชุมหารือ
แนวทางการจัดสรร
งบประมาณท่ีชัดเจน 

สนย.กอ.รมน. 

9. การกำหนดตัวชี้วัด    
ตามแผนงาน/โครงการ     
ไม่ชัดเจน 

4 x 4 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และการ
กำหนดตัวชี้วัด 

มีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการติดตาม
และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ       
ท่ีชัดเจน 

4 x 4 อยู่ระหว่างการ
กำหนดตัวชี้วัด 

สปง.กอ.รมน. 

                                                                                                                           

 


