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ค าน า 
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ 

เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด และ
กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตาม หลักเกณฑ์นี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผล 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝุาย และ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล  
ตุลาคม ๒๕๖๓ 
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บทที่ ๑ บทน า 
๑. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มกีารบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ 

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะ
ช่วย ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการด าเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความ
เสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเปูาหมายของหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องมี
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเปูาหมาย
ของ หน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
ก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่
หน่วยงาน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น 
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อลด
มูลเหตุที่จะท าให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่
สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้ 

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๑. เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล เช้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
๒. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 
๓. เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๔. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
๕. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 

๓. เป้าหมาย 
๑. ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล มีความรู้ความเช้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อ

น าไปใช้ ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ
ความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๓. สามารถน าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้  
๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมใน
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องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
๔. นิยามความเสี่ยง 

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจท าให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความ 
เสียหาย ท าให้วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่องค์กรก าหนดไว้เบี่ยงเบนไป หรือไม่ประสบผลส าเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ 
การเงิน การด าเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบ
ของความ เสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระท าเพ่ือจัดการกับความ
เสี่ยง ที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่ 
เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ 

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเสี่ยงหรือหยุดการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เซ่น 
งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเสี่ยงหรือหยุดการท างานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน 

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการ
จัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพ่ือบีองกัน หรือด้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา 

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสทีจ่ะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดย
การหาผู้ร่วมรับผิดขอบความเสี่ยง เซ่น การท าประกันต่างๆ 

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องท าสิ่งใดเพ่ิมเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมี
โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย 
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บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน 
 
1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1.1 ด้านกายภาพ 

 1) ที่ตั้งของต าบลและอาณาเขต 
ต าบลวังบาลเป็นต าบล 1 ใน 9 ต าบลของอ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ

อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากที่ว่าการอ าเภอหล่มเก่า ประมาณ 4 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ     ต าบลโปุง  อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

 ทิศใต้  ติดต่อกับ     ต าบลหล่มเก่า ต าบลบ้านเนิน อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ     ต าบลหล่มเก่า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ     ต าบลหมากแข้ง อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

การตั้งหมู่บ้านมักจะรวมตัวกันตั้งบ้านเรือนกันเป็นหย่อมเป็นหมู่บ้าน ซึ่งมีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน แต่ละ
หมู่บ้านจะตั้งอยู่ตามถนนหนทาง ตามหนอง ตามล าห้วยที่มีอยู่เดิม 

ในส่วนของหมู่ที่ 14 บ้านทับเบิก หมู่ที่ 16 บ้านทับเบิกใหม่ และหมู่ที่ 17 บ้านนาสะอุ้ง การตั้ง
บ้านเรือนจะอยู่บนภูเขาสูง ห่างจากอ าเภอหล่มเก่าประมาณ 40 กิโลเมตร ตามเส้นทางจากหล่มเก่าไปภูหินร่อง
กล้า 

2) เนื้อที่ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 103.81 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 64,881 ไร่ 
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3) แผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตต าบลวังบาล 

ภาพแผนที่ แสดงท่ีตั้งและอาณาเขตต าบลวังบาล 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของต าบลวังบาล ทางทิศตะวันตกของต าบล เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนทอดเป็น 
ทิวยาว ลักษณะพ้ืนที่จะลาดเอียงจากด้านทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ และมีล าห้วยวังบาลไหลผ่านทางตอนกลาง
ของต าบล  
 

ประเภท หมู่ที่ ( ระบุ ) จ านวน  (  ไร่ ) คิดเป็นร้อยละ 
ที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง 1-13,15 2,345 7.96 
ที่ราบลุ่ม/เนิน  น้ าท่วมไม่ถึง 1-13,15 21,359 72.55 
ภูเขาสูง 14,16,17 5,738 19.49 

รวม  29,442 100 
 
 

 
 

ภาพถ่ายลักษณะภูมิประเทศ ต าบลวังบาล (ข้อมูลจาก Google Map) 
 

        ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.42 เป็นพ้ืนที่ลาดชันและภูเขา พ้ืนที่ร้อยละ 19.33 เป็นที่ราบเนินน้ าท่วมไม่ถึง 
พ้ืนที่ร้อยละ 17.25 เป็นที่ราบลุ่ม  ประชาชนนิยมปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ปลูกข้าวและปลูกพืชหลังนา อาทิ ยาสูบ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชผัก ในพื้นที่ราบลุ่มส่วนพื้นที่ลาดชันและภูเขานิยมปลูกพืชไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น ได้แก่ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะขามหวาน มะขามเปรี้ยว สัก  
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
แผนสถิติวิเคราะห์สภาพอุณหภูมิอากาศของต าบลวังบาล 

 

ฤดู 
อยู่ระหว่างเดือนใดในรอบปี อุณหภูมิ (เฉลี่ย) 
เดือน เดือน สูงสุด ต่ าสุด 

ร้อน มีนาคม มิถุนายน 40.1 18.7 

ฝน กรกฎาคม ตุลาคม 35.4 19.6 
หนาว พฤศจิกายน กุมภาพันธ์ 37.1 12.3 

 

1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบ เหมาะกับการเพาะปลูก ท าไร่  
                              

 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

ต าบลวังบาล มีเขตการปกครอง รวม 17 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
 

1 บ้านภูปูน นางก าไร  นันทกูล 
2 บ้านนาทราย นายอนุชิต  ศรีธรรม 
3 บ้านนาทราย น.ส.บุญญาดา  มูลตรี 
4 บ้านน้ าครั่ง นางเกษร  จันทร์แดง 
5 บ้านน้ าครั่ง นางสาวกาญจนา  กองเก้ียว 
6 บ้านหนองไผ่ นายเชกศักดิ์  ทองช่วง 
7 น้ าครั่งน้อย นายวุฒิชัย  ทองเขียว 
8 บ้านวังบาล นายเลิศชัย  วงศ์ทอง 
9 บ้านวังบาล นายนาวี  โพศรีจันทร์ 

10 บ้านวังบาล นายสุทีป  จีแจ่ม 
11 บ้านเหมืองแบ่ง นายประถม  เชื้อบุญมี 
12 บ้านขี้นาค นางณิกุลภรณ์  ศรีค า 
13 บ้านห้วยหอย นายนิคม  ทองแข่ 
14 บ้านทับเบิก นายใจ  แซ่เถา 
15 บ้านวังบาล นางรุ่งนภา  นวลเคน 
16 บ้านทับเบิกใหม ่ นายวันชัย  ชยารมย ์
17 บ้านนาสะอุ้ง นายมี  ใจแอ้ม 

 



แผนการบริหารจัดการความเสีย่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 10 
 

 
2.2 การเลือกตั้ง 
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
     มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2554  ก าหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
  (4) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง 
     องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล มี 17 หมู่บ้าน สามารถเลือกสมาชิกสภา อบต. ได้หมู่บ้านละ 2 คน 
เขตเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
     มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 ก าหนดเขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  
ให้ใช้เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขตเลือกตั้ง 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ. 2555)   
-  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล     8,297    คน 
-  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น           8,284    คน 

จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งล่าสุด  
-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 6,662 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 8,297 คน  
คิดเป็นร้อยละ  80.29  
-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 6,653 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 8,284 คน  
คิดเป็นร้อยละ  80.31  
ปัจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากค าสั่ง คสช. ที่ 1/2557 และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง 

 
 

3. ประชากร 
ต าบลวังบาล มีเขตการปกครอง รวม 17 หมู่บ้าน ประชากรทั้งสิ้นตามทะเบียนราษฎร์ 3,205 

ครัวเรือน จ านวน 11,675 คน แยกเป็น ชาย 5,649 คน หญิง 6,026 คน  
 

4. วิสัยทัศน์ 
“มีเศรษฐกิจดี ต าบลน่าอยู่ แหล่งน้ าสมบูรณ์ เพ่ิมพูนรายได้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  พัฒนาพร้อมทุกด้าน” 

 
5. ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่าทางสังคม ความเข้มแข็งของ
ชุมชน และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
        ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
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6. โครงสร้างส่วนราชการภายใน 
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อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้ 
ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ 

ส านักงานปลัด - งานบริหารงานทั่วไป แบ่งออกเป็น 4 งาน 
ประกอบด้วย  
1) งานธุรการ สารบรรณ จัดท าค าสั่ง                   
2) งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล  
3) งานประชาสัมพันธ์  
4) งานกิจการสภา 
- งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 
1) การจัดท าหนังสือ ค าสั่งต่าง ๆ และการรายงานด้าน
บริหารงานบุคคล 
2) การขออนุมัติก าหนดต าแหน่ง การปรับปรุง
ต าแหน่ง  การบรรจุและแต่งตั้ง  การตัดโอนต าแหน่ง 
การโอน การย้าย การเปลี่ยนสายงาน การเลื่อนระดับ 
การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
3) การด าเนินการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่ง  
4) การจัดท าและบันทึกทะเบียนประวัติพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  
5) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
และการพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม  การศึกษา
ดูงาน  การขอรับทุนการศึกษา 
6) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
7) การจัดท าและวางแผนอัตราก าลัง  
8) งานด้านสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ เช่น การลา การขอ
พระราชทานเครื่องราช ฯลฯ 
- งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1) งานวิชาการ 
๒) งานนโยบายและแผน 
๓) งานเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
๔) งานงบประมาณ 
๕) งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ 
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ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ 
ส านักงานปลัด - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบ่งออกเป็น 

3 งาน ประกอบด้วย   
1) งานอ านวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
งานช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ที่ได้รับภัยต่าง ๆ งานกู้ภัยต่าง ๆ
2) งานอาคารสถานที่ 
4) งานยานพาหนะ 
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
1)  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังบาล 
2)  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังบาล 
3)  การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับงานท่องเที่ยว 
- งานนิติการ มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรม
และสัญญาต่าง ๆ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาลทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา 
ศาลปกครอง การด าเนินการเกี่ยวกับความผิดทางวินัย 
ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างในสังกัด รวมถึงคดีความต่าง ๆ 
- งานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ
และควบคุมภายในโดยจัดท าบันทึกข้อความ ค าสั่ง 
และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลรายงาน
การควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
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ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ 
กองคลัง - งานการเงินและบัญช ีมีหน้าที่ตรวจสอบการเบิก

จ่ายเงินทุกประเภท จัดท าเช็คและเอกสารการเบิก
จ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย จัดท าบัญชี 
จัดท ารายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี จัดท า
สถิติรายรับ-รายจ่าย จัดท าบัญชีรายจ่ายเงินสะสม 
จัดท าบัญชีรายจ่ายเงินอุดหนุน จัดท าบัญชีรายรับ-
รายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ รายงานสถิติการคลัง
และให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง  
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมบ ารุงและรักษา จัดท าทะเบียน
พัสดุ ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาและ 
จ าหน่ายพัสดุ 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ในการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บ
ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อ่ืนๆ 
วางแผนการจัดเก็บรายได้  

กองช่าง - งานก่อสร้าง งานวิศวกรรม งานประเมินราคา งาน
ควบคุมการก่อสร้างอาคารงานบริการข้อมูลและ
หลักเกณฑ์ งานออกแบบ งานก่อสร้าง การประมาณ
ราคา 
- งานประสานสาธารณูปโภค งานระบายน้ า  งาน
ประปา  งานไฟฟูาสาธารณะ แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง  
การบ ารุงรักษาคูคลองท่อระบายน้ า 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานส ารวจ 
ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับ
อนุญาต ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารตลอดจนกฎหมาย
อ่ืนๆ เกี่ยวข้อง การขุดดิน – ถมดิน ตาม พ.ร.บ. ขุดดิน
และถมดิน 
- งานผังเมือง งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทาง
ผังเมือง งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง ก าหนดแนวเขต
ที่สาธารณะเพ่ือขอการครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ การ
บุกรุกที่ดินในที่สาธารณะการบุกรุกที่ดินให้เป็นที่
สาธารณะ ดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการ 
เช่น ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน ท่อระบายน้ า 
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ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - งานบริหารงานการศึกษา ได้แก่ งานวิชาการ งาน

ข้อมูล งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  
- งานศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ได้แก่ งานส่งเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม งานส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น   
งานศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ งานข้อมูลพัฒนาการ
เด็ก งานติดตามและประเมินผล 
- งานกิจการโรงเรียน ได้แก่ งานข้อมูลกิจกรรม 
งานส่งเสริมการศึกษา งานสภาเด็กและเยาวชนต าบล
วังบาล 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข แบ่งออกเป็น 
3 งาน ประกอบด้วย งานอนามัยชุมชน งานปูองกันยา
เสพติด  
งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- งานควบคุมโรคติดต่อ แบ่งออกเป็น 2 งาน 
ประกอบด้วย งานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ งานปูองกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและ
มลภาวะ 
- งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ควบคุมและ
รับผิดชอบในการก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ทั้งหมด ในงานรักษาความสะอาด 
- งานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย งานสุขาภิบาล
ทั่วไป งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนราชการ อ านาจหน้าที่ 
กองสวัสดิการสังคม - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ได้แก่ งานส ารวจ

และจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการ
ปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน 
งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือน า
บริการขั้นพ้ืนฐานไปบริการประชาชน งานจัดท า
โครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน งาน
ด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และการสุขาภิบาล 
งานบันทึกข้อมูลและงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
- งานสังคมสงเคราะห์ ได้แก่ งานสงเคราะห์ประชาชน
ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พ่ึง งานสงเคราะห์ผู้ประสบ
ปัญหาภัยพิบัติตา่งๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ 
และทุพพลภาพ งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการชีวิตในครอบครัว 
งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคมสงเคราะห์
ภาคเอกชน งานส ารวจวิจัยสภาพปัญหาทางสังคม
ต่างๆ งานสังคมสงเคราะห์จ่ายเบี้ยคนชรา คนพิการ 
และผู้ปุวยเอดส์ งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงาน
อ่ืน ที่เก่ียวข้องเพ่ืองานสังคมสงเคราะห์ งานให้
ค าแนะน าในด้านสังคมแก่ผู้มาขอรับบริการ  
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี ได้แก่ งาน
ส่งเสริมอาชีพ งานพัฒนาสตรี งานสนับสนุนกิจกรรม
ของเด็กและสตรี งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี งาน
ส่งเสริมอาชีพสตรีเพ่ือพัฒนารายได้ 
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บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล แบ่งออกเป็น ๒ 

ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย 
๑) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
๒) ระบปุัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง  
๓) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 
๔) จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัย

เสี่ยง ที่อยู่ในระดับปานกลาง 
๔) สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลวังบาลทราบ และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
๖) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
๗) รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 
ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา 
๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนต าบลในการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 

 

๒. คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมี 

องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล  ประธานกรรมการ 
2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล  กรรมการ 
3) หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการ 
4) ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
5) ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
6) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   กรรมการ 
7) ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
8) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 
9) ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ ดังนี้ 

๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๒) ประสานและก ากับการด าเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการ

บริหารจัดการความเสี่ยง  
๓) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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บทที ่๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุม เพ่ือปูองกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังบาล มีขัน้ตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึน้ได้อย่างไร 

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์ 
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความ 
เสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า
ในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับ
ด้วย  

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ 
เสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดให้ฝุายบริหารรับทราบ 

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้
มั่นใจ ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือ
กลไกความเสี่ยงที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขั้นจริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้อง
จัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขั้น 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ระบุความ
เสี่ยง 

5.ประเมินผล
การบริหาร
ความเสี่ยง 

6.ทบทวน
การบริหาร
ความเสี่ยง 

4.รายงาน
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ความเสี่ยง 
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๑. การระบุความเสี่ยง 
เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้อง

ค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้อง
พิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย 
และไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลปูองกันรักษา ดังนั้น จึงต้อง
เข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะด าเนินการระบุความ
เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 

๑.1 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ 
แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปูาหมายตามภารกิจขององค์กร และเปูาหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดข้ึนได้อย่างไร และท าไม 
ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยง
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ 

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เซ่น นโยบายรัฐบาล 
กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง ลังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ 

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เซ่น กฎระเบียบข้อบังคับ 
ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบ 
สารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ 

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น๔ ประเภท ได้แก่ 
๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์ 

เปูาหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเปูาหมายในแต่ละ
ประเด็น ยุทธศาสตร์ 

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ เซ่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ซัดเจน ไม่มีการ
มอบหมายอ านาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารและ 
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งจากปัจจัยภายใน เซ่น การ 
เบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการ 
ด าเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เซ่น การโอนจัดสรรงบประมาณ 
การ จัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ซัดเจน อัน
น าไปสู่การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เซ่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด 
กรมบัญชีกลาง  
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๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็น ความ
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เซ่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตาม กฎระเบียบ 
หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย 
ที่จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มี 
อ านาจในการอนุญาต อนุมัติ 
ต่างๆ 

หากผู้มีอ านาจไม่ยึดหลัก 
ความถูกต้อง ย่อมเกิด 
ความไม่เป็นธรรมต่อ
ประชาชนที่มาใช้บริการ 

ปัจจัยภายใน 
- การแบ่งพรรค แบ่งพวก ขาด
คุณธรรม 
- ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอ านาจ
ในการตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

๒. ความผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายที่น าไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่ 
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย อันน าไปสู่ปัญหา 
กับหน่วยตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมา ไม่
มีความซัดเจนในการปฏิบัติ 
- ห น่ ว ย ง า น ที่ อ อ ก ก ฎ ห ม า ย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ ก่อน
การบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนต าบลไม่สนใจ อ่าน
ระเบียบ กฎหมาย 
- ไมมี่การจัดท าหรือรวบรวม องค์
ความรู้ในหน่วยงาน 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ (C) 

๓. การทุจริตในการเบิกจ่าย 
ต่างๆ 

ราชการได้รับความ 
เสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ 
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม 
พอทีจ่ะบิดซ่องว่างการทุจริต 

ความเสี่ยงด้าน 
การเงิน (F) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย ที่
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

๔. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม ไมส่อดคล้องกับปัญหา
และความต้องการ ของประซาซน 

ปัญหาความเดือดร้อน ไม่ได้
รับการแก้ไข มีการ ประท้วง 
ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนา 
โดยยึดจากความต้องการ 
ของตนเอง พรรคพวก ฐาน
เสียงและผลประโยชน์ที่
ตนเองจะได้รับ 

ความเสี่ยงเซิง 
ยุทธศาสตร์ (S) 

๕. การจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ 
ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบียบ 
- ได้วัสดุครุภัณฑ์ทีไ่ม่มี 
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ 
ต้องการไซ้งาน 
- มีการทุจริต งบประมาณ 
ของทางราชการเสียหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับ 
ใหม่ออกมาบังคับใช้ จ านวน
มาก 
- มีการปรับเปลี่ยน ระเบียบ 
กฎหมาย ตลอดเวลา  
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรู้ความ 
เข้าใจของผู้ปฏิบัติ 
- พนักงานผู้มหีน้าที่จัดซื้อ 
จัดจ้างทุจริต รับ
ผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับ
จา้ง 

ความเสี่ยงด้านการ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 

๖. การน าทรัพย์สินของทาง 
ราชการไปใชป้ระโยชน์ส่วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ 
สิ้นเปลืองโดยทีร่าชการ 
ไม่ได้รับประโยชน์ 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

ความเสี่ยงด้าน 
การเงิน (F) 

๗. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

- ราชการได้รับความ 
เสียหายจากการปฏิบัติ หรือ
ละเว้นการปฏิบัติ 
- ประชาชนได้รับความ 
เดือดร้อน เสียหาย 

ปัจจัยภายใน 
- ซาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม 
พอทีจ่ะปัดซ่องว่างการ 
ทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกใน 
การเป็นข้าราชการที่ดี 

ความเสี่ยงด้านการ 
ปฏิบัติงาน (O) 

๘. โครงการก่อสร้างพ้ืนฐานไม่มี
แผนงานการซ่อมบ ารุง 

ทรัพย์สินเสียหาย ช ารุดก่อน
อายุการใช้งานที่แท้จริง 

ปัจจัยภายใน  
- ไม่มีแผนการซ่อมบ ารุง 
- งบประมาณมีจ ากัด 

ความเสี่ยงด้านการ 
ปฏิบัติงาน (O) 
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๒. การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการ

จัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังบาล ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 

๒.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดย
คณะท างานบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๔ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย 
ที่จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้อง 
ตามระเบียบ กฎหมาย 

งบประมาณท่ีต้องจ่ายไป 
ให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับ 

ปัจจัยภายใน  
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ 
ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไป 
ตามระเบียบ กฎหมาย 

ความเสี่ยงด้าน 
การเงิน (F) 

๑๐. เกิดสาธารณภัยในพื้นท่ี บ้านเรือนประซาซนได้รับ 
ความเสียหาย เกิดการ 
สูญเสียทรัพย์สินและชีวิต 
ของประซาซน 

ปัจจัยภายนอก  
- สภาพดิน ฟูา อากาศ  
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้  

ความเสี่ยงด้านการ 
ปฏิบัติงาน (O) 
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ประเด็นที่พิจารณา ระดับคะแนน 
 ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปาน ๔ = สูง ๔ = สูงมาก 
   กลาง   
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

ความถี่ในการเกิด ๔ ปี/ครั้ง ๒-๓ ปี/ครั้ง ๑ ปี/ครั้ง ๑-๖ เดอน/ ๑ เดือน/ครั้ง 
เหตุการณ์หรือ ข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน(ครั้ง) 

   ครั้ง 
ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี 

หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิด น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
เหตุการณ์      
ความรนแรงและผลกระทบ 
 มูลค่าความเสียหาย น้อยกว่า ๑0,000- ๕0,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ - มากกว่า 
 ๑0,000 ๔๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 
 บาท บาท บาท บาท บาท 
อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อน 

ร าคาญ 
บาดเจ็บ 
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ ต้อง
รักษา 

บาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต 

ผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์
ขององค์กร 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ 
ผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูง 
มาก สูง ปานกลาง และต ่า 

 

 

 

 

 

 

 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
แต่ละปจัจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ 
ผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถ 
ก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้ 
งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดขึ้นมาก
น้อย เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง 
หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และ 
ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น่าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิด ความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง 
จัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
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๔ ๑๐ 15 ๒๐ 25 

4 ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓ ๖ ๙ ๑๒ 15 

๒ 4 ๖ ๘ ๑๐ 

๑ ๒ ๓ 4 5 

 

5 

4 

๓ 

๒ 

๑ 

สงูมาก 

สงู 

ปานกลาง 

ต ่ำ 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

๑) ระดับความเสี่ยงต ่า คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๔ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงใน
ระดับนี้ ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้
การควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม 

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการ
จัดการเพ่ิมเติม  

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้ ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๔ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง 
และประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 
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การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)+ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/
ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภท
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. การใช้ดุลพินิจ
ของผู้มี อ านาจใน
การอนุญาต อนุมัติ 
ต่างๆ 

หากผู้มีอ านาจ
ไม่ยึดหลัก 
ความถูกต้อง 
ย่อมเกิด ความ
ไม่เปน็ธรรมต่อ
ประชาชนที่มา
ใช้บริการ 

ปัจจัยภายใน 
- การแบ่งพรรค แบ่งพวก ขาด
คุณธรรม 
- ความไม่ยุติธรรมของผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสี่ยง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(O) 

     

๒. ความผิดพลาดใน
การ ปฏิบัติงาน 
เนื่องจากขาดรู้ ความ
เข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายที่น าไปใช้ใน
การ ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงาน
ผิดพลาด ไม่ 
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
กฎหมาย อัน
น าไปสู่ปัญหา 
กับหน่วย
ตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมา 
ไมมี่ความซัดเจนในการปฏิบัติ 
- หน่วยงานที่ ออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่ มีการให้ความรู้ 
ก่อนการบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนต าบลไม่สนใจ 
อ่านระเบียบ กฎหมาย 
- ไมมี่การจัดท าหรือรวบรวม 
องค์ความรู้ในหน่วยงาน 

ความเสี่ยง
ด้านการ
ปฏิบัติตาม 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ (C) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/
ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภท
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

๓. การทุจริตในการ
เบิกจ่าย ต่างๆ 

ราชการได้รับ
ความ เสียหาย
จากเงินที่ถูก
ทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ 
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม 
พอทีจ่ะบิดซ่องว่างการทุจริต 

ความเสี่ยง
ด้าน การเงิน 
(F) 

     

๔. วางแผนการ
พัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม ไม่
สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการ 
ของประซาซน 

ปัญหาความ
เดือดร้อน ไม่ได้
รับการแก่ไข มี
การ ประท้วง 
ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนา โดย
ยึดจากความต้องการ ของ
ตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง
และผลประโยชน์ทีต่นเองจะ
ได้รับ 

ความเสี่ยง
เซิง 
ยุทธศาสตร์ 
(S) 

     

๕. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการ บริหารพัสดุ 
เป็นไปอย่างไม่ 
ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิด
ระเบียบ 
- ได้วัสดุ
ครุภัณฑท์ี่ไม่มี 
คุณภาพ ไม่ตรง
ตามความ 
ต้องการไซ้งาน 
- มีการทุจริต 
งบประมาณ 
ของทางราชการ
เสียหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับ ใหม่
ออกมาบังคับใช้ จ านวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยน ระเบียบ 
กฎหมาย ตลอดเวลา  
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรู้ความ เข้าใจ
ของผู้ปฏิบัติ 
- พนักงานผู้มหีน้าที่จัดซื้อ จัด
จา้งทุจริต รับผลประโยชน์จาก
ผู้ขาย ผู้รับจา้ง 

ความเสี่ยง
ด้านการ 
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ (C) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/
ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภท
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

๖. การน าทรัพย์สิน
ของทาง ราชการไป
ใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิด
ความสิ้นเปลือง
โดยทีร่าชการ 
ไม่ได้รับประโยชน ์

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

ความเสี่ยง
ด้าน การเงิน 
(F) 

     

๗. การปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ หรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

- ราชการได้รบั
ความ เสียหาย
จากการปฏิบัติ 
หรือละเว้นการ
ปฏิบัต ิ
- ประชาชนได้รับ
ความ เดือดร้อน 
เสียหาย 

ปัจจัยภายใน 
- ซาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม 
พอทีจ่ะปัดซ่องว่างการ ทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกใน การ
เป็นข้าราชการที่ดี 

ความเสี่ยง
ด้านการ 
ปฏิบัติงาน 
(O) 

     

๘. โครงการก่อสร้าง
พ้ืนฐานไม่มีคุณภาพ 
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

สิ้นเปลืองและ
สูญเสีย
งบประมาณใน
การก่อสร้าง 
ซ่อมแซม 

ปัจจัยภายใน  
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการ 

ความเสี่ยง
ด้านการ 
ปฏิบัติงาน 
(O) 

     

๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ไม่ถูกต้อง ตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

งบประมาณท่ี
ต้องจ่ายไป 
ให้กับผู้ที่ไม่มี
สิทธิได้รับ 

ปัจจัยภายใน  
- ผู้ปฏบิัติงานบกพร่อง ไม่ 
ตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้ขอรับ
เบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

ความเสี่ยง
ด้าน การเงิน 
(F) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/
ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภท
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

๑๐. เกิดสาธารณภัย
ในพ้ืนที่ 

บ้านเรือนประ
ซาซนได้รับ 
ความเสียหาย 
เกิดการ สูญเสีย
ทรัพย์สินและ
ชีวิต ของประซา
ซน 

ปัจจัยภายนอก  
- สภาพดิน ฟูา อากาศ  
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้  

ความเสี่ยง
ด้านการ 
ปฏิบัติงาน 
(O) 
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3. การจัดการความเสี่ยง 

เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับสถานการณ ์ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับ
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ 

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ทีอยู่ ซึ่งไม่ 
ต้องด าเนินการใด ๆ เซ่น กรณ์ท่ีมีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติ 
หลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดย 
การจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขึ้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น่าไปสู่เหตุการณ์ท่ีเป็น
ความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เซ่น การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน การจัดอบรม
เพ่ิมทักษะในการท างาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

๓) การหยุดหรือหลีกเสี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ 
ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุด
หรือ ยกเลิกการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น 

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เซ่น การท า
ประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการใน
งานบางอย่างแทน เซ่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 

๔. การรายงานและติดตามผล 
หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงาน

และติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเปูาหมาย
ในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผล
การจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุวตัถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดย
หน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝุายบริหารทราบตามแบบรายงาน
ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล 
โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ 

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด เซ่น ทุก ๓ เดือน 
ทุก ๖ เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 

๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการด าเนินงานต่างๆ 
ตามปกติของหน่วยงาน 
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๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
คณะท างานบริหารความเสี่ยงจะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาลมีการบริหาร 
ความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ 
ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดหามาตรการ
หรือตัวควบคุมอ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมี
การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ 

เสี่ยงในทุกขึ้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ 
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี
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บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท า 
แผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากภารกิจ 
อ านาจ หน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ึนตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ 
ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่ก าหนดให้เปีนภารกิจชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผล
การปฏิบัติงานที่ผ่านมา น ามาคัดเลือกความเสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยง เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเปูาหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังบาล โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
ดังนี้  

๑. ความเสี่ยง  
๒. ระดับความเสี่ยง 
๓. กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง 
๔. วัตถุประสงค์ 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
๖. ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
๗. งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบ 
๙. ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ความเสีย่ง ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/จดัการ

ความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง งบประ 
มาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง
ภายหลังด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ
/ความ
รุนแรง 

คะแน
นรวม 

ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
1. การใช้ดุลพินิจของผูม้ี
อ านาจในการอนุญาตอนมุัติ
ต่างๆ 

10 การพิจารณา
อนุญาตอนุมัติ ยดึ
หลักกฎหมาย 
ระเบียบอย่าง
เคร่งครดั 

เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมและ
ความถูกต้อง 

ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

การพิจารณาอนุญาต 
อนุมัติ มีความรวดเร็ว
ถูกต้อง 

- ทุกกอง 1 5 5 

2. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 

10 ก ากับดูแล ควบคุม
การปฏิบัติงานให้
ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

- เพื่อให้องค์กร
ปลอดการทุจริต 
- เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการทีด่ ี

ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

การปฏิบัติงานโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

- ทุกกอง 1 5 5 

3. โครงการก่อสรา้งพื้นฐานไม่
มีคุณภาพ ไมไ่ด้ใช้ประโยชน ์

10 ตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง 

- เพื่อใหโ้ครงการ
ก่อสร้างทุก
โครงการใช้
ประโยชนไ์ด้อย่าง
คุ้มค่า 

ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

โครงการก่อสร้างได้ใช้
ประโยชน์และแกไ้ข
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนได ้

- กองช่าง 1 5 5 

4. เกิดสาธารณภยัในพ้ืนท่ี 10 -จัดท าแผนปูองกัน
บรรเทาสาธารณภยั 
-จัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

ประชาชนท่ีประสบเหตุ
ได้รับความช่วยเหลือ 

- ส านักงาน
ปลัด 

2 4 8 
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ความเสีย่ง ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/จดัการ

ความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง งบประ 
มาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง
ภายหลังด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ
/ความ
รุนแรง 

คะแน
นรวม 

ความเสีย่งด้านการปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Operational Risk) 
5. ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากขาด
ความรู้ ความเข้าใจในระเบยีบ 
กฎหมายที่น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

15 ส่งพนักงานเข้ารับ
การอบรมหลักสตูร
ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง 

ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

ไม่เกดิความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 

23,400 ทุกกอง 1 5 5 

6. การจดัซื้อจัดจา้งและการ
บริหารพสัดุเป็นไปอย่างไม่
ถูกต้อง 

15 ส่งพนักงานเข้ารับ
การอบรมหลักสตูร
ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง 

ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

ไม่เกดิความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 

23,400 ทุกกอง 1 5 5 

7. การทุจรติในการเบิกจ่าย
ต่างๆ 

15 มีการตรวจสอบโดย
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

เพื่อไม่ให้เกิดการ
ทุจริต 

ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

ไม่มีการทุจรติใน
หน่วยงาน 

- กองคลัง/
หน่วย

ตรวจสอบ
ภายใน 

1 5 5 

8. การน าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

15 มีการตรวจสอบโดย
งานพัสด ุ

เพื่อไม่ให้ราชการ
เสียประโยชน์ 

ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

ไม่มีการน าทรัพยส์ิน
ราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

- กองคลัง 1 5 5 

9. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

16 ตรวจสอบข้อมลูกับ
ฐานข้อมูล
กรมบัญชีกลาง 

เพื่อไม่ให้ราชการ
เสียหาย 

ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

การจ่ายเบีย้ยังชีพเป็นไป
อย่างถูกต้อง 

- กอง
สวัสดิการ

สังคม 

1 5 5 
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ความเสีย่ง ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/จดัการ

ความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ ระยะ 
เวลา

ด าเนิน 
การ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง งบประ 
มาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง
ภายหลังด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ
/ความ
รุนแรง 

คะแน
นรวม 

ความเสีย่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) 
10. วางแผนการพัฒนาไม่
ถูกต้อง เหมาะสม ไม่
สอดคล้องกับปญัหาและความ
ต้องการของประชาชน 

15 - มีการติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ทุกปี 
- จัดเวทีประชาคม
เพื่อให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

- เพื่อให้
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นกรอบ
ในการท า
งบประมาณ
รายจ่ายได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้ระดับ
ความส าเร็จของ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น สูงกว่า
ร้อยละ 50 

ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

- สามารถใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นกรอบในการ
ท างบประมาณรายจ่าย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ระดับความส าเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น สูง
กว่าร้อยละ 50 

20,000 ส านักงาน
ปลัด 

1 5 5 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการบริหารจัดการความเสีย่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการบริหารจัดการความเสีย่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 38 
 

แบบประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒5๖๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

        

ค าชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒) ตามระดับ 
ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๑ = สง ๑ = สงที่สุด _________________________________  

ความเสียง ป้จจัย/สาเหตุ การประเมินความเสียง 
โอกาส 
(๑) 

ผลกระทบ 
(๒) 

ระดับความ 
เสียง 

(๑)X(๒) =(๓) 
๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจ 
ในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ 

ปัจจัยภายใน 
- การแบ่งพรรค แบ่งพวก ขาด
คุณธรรม 
- ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอ านาจใน
การตัดสินใจ สั่งการ 

   

๒. ความผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ความ 
เช้าใจในระเบียบ กฎหมายที่ 
น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มี 
ความชัดเจนในการปฏิบัติ 
- หนว่ยงานที่ออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการ 
บังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนต าบลไม่สนใจอ่าน 
ระเบียบ กฎหมาย 
- ไมมี่การจัดท าหรือรวบรวมองค์ 
ความรู้ในหน่วยงาน 

   

๓. การทุจริตในการเบิกจ่าย ต่างๆ ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง 
เข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะ 
ปิดช่องว่างการทุจริต 

   

๔. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคล้องกับบีญหา 
และความต้องการของประซาซน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึด 
จากความต้องการของตนเอง พรรค 
พวก ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ 
ตนเองจะได้รับ 
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ความเสียง ปัจจัย/สาเหตุ การประเมินความเสียง 

โอกาส 
(๑) 

ผลกระทบ 
(๒) 

ระดับความเสียง 
(๑)X(๒) =(๓) 

๕. การจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ 
ถูกต้อง 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมา
บังคับ ใช้จ านวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมาย 
ตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรู้ความเช้าใจของผู้ปฏิบัติ 
- พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุจริต 
รับผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง 

   

๖. การน าทรัพย์สินของทาง 
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง 
เคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

   

๗. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง 
เข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิด 
ซ่องว่างการทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกในการเป็น
ข้าราชการที่ดี 

   

๘. โครงการก่อสร้างพ้ืนฐานไม่ 
มีคุณภาพ ไม่ไดใช้ประโยชน์ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึงประโยชน์ของ 
ทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ท า 

   

๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้อง 
ตามระเบียบ กฎหมาย 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้ฃอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไป 
ตามระเบียบ กฎหมาย 

   

๑๐. เกิดสาธารณภัยในพื้นท่ี ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟูา อากาศ  
ปัจจัยภายใน 
- อุบกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้  
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