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ประกาศองคการบรหิารสวนตําบลหัวเมอืง 
       เรื่อง   ใชแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

       ……………………………………  
            องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง ไดดําเนินการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดย

ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขอ 5 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานของรัฐจัดใหมี

การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พงศ. 

2561 มาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ จัดใหมีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการ

บรหิารจัดการความเสี่ยงโดยถอืปฏบิัตติามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  เพื่อใหการปฏบิัตริาชการขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมืองบรรลุวัตถุประสงคของการ

จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานและเพื่อใหมี

ระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเปนรูปธรรมลดปจจัยที่จะสงผลกระทบตอความสําเร็จของ

องคกรใหอยูในระดับที่ยอมรับได จงึกําหนดนโยบายการบรหิารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. กําหนดใหการบรหิารความเสี่ยงเปนความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับช้ัน ตอง 

ดําเนนิการบรหิารความเสี่ยง โดยใหการดําเนนิการบรหิารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการปฏบิัติงานปกต ิ

2. กําหนดใหทุกสวนราชการมหีนาที่รับผิดชอบประเมนิความเสี่ยง กําหนดตัวช้ีวัดความ 

เสี่ยง แนวทางการปองกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง โดยใชมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ โดยใหผูรับผิดชอบจัดทํา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ และใหผูรับผิดชอบของ

หนวยงานของรัฐจัดทํารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผู

กํากับดูแลแลวแตกรณ ีพจิารณาอยางนอยปละ 1 ครัง้ 

3. ใหมกีารตดิตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทัง้มกีาร 

ทบทวนปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ 

4. เมื่อพบเห็นหรอืรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมผีลกระทบตอองคกร จะตองรายงาน 

ความเสี่ยงนั้นใหผูที่เกี่ยวของรับทราบทันทีและใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ดวย 

จงึประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
       

                        ประกาศ ณ วันที่  24   เดอืน  มถิุนายน  2563 
                                                   

         (นายสาคร   จิตชู ) 
     นายกองคการบรหิารสวนตําบลหัวเมอืง 



คํานํา 

การบริหารความเสี่ยงเปนหนาท่ีของทุกคนในองคกรต้ังแตผูบริหารทองถ่ินจนถึงเจาหนาท่ี ทุกระดับ 

เพราะการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ ตองเริ่มตั้งแตการกําหนดกลยุทธดวย การมองภาพรวมท้ังหมด

ขององคกร โดยคํานึงถึงเหตุการณหรือปจจัยเสี่ยงท่ีสามารถสงผลกระทบตอมูลคารวมขององคกร แลวกําหนด

แผนการจัดการความเสี่ยง เพ่ือใหความเสี่ยงองคกรอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับและจัดการ ไดเพ่ือการสราง

หลักประกันท่ีองคกรจะสามารถบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว  

คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยง องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง ไดจัดทาแผนบริหารจัดการ

ความเสี่ยง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้ึน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินและผูปฏิบัติการทุกกอง/สํานัก มี

ความเขาใจถึงกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดาเนินการบริหารความเสี่ยง ตาม

กระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีไดกําหนดไวในแผน ซ่ึงเปนการลดมูลเหตุและโอกาสท่ีจะเกิด ความเสียหาย 

ในระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได ประเมินได ควบคุม

ได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ  

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงคตามความคาดหวังไดก็ตอเม่ือไดมีการนาแผนไปสูการ

ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมของผูบริหารทองถ่ินและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทุกกอง/สํานัก ท่ีจะให ความรวมมือใน

การนาไปดาเนินการตอ และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเปนประโยชนแกการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเก่ียวของทุกระดับ รวมท้ังเปนประโยชนตอการพัฒนางานขององคการบริหารสวน

ตําบลหัวเมือง ตอไป  

คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง  

องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง  

มิถุนายน 2563 
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บทท่ี ๑  
บทนํา 

 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขององคการบริหารสวนตําบล
หัวเมือง อําเภอสอง จังหวัดแพร  

นิยามความเสี่ยง ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไมพึงประสงคอาจทําใหอนาคตสงผลกระทบให
เกิดความ เสียหาย ทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีองคกรกําหนดไวเบี่ยงเบนไปหรือไมประสบผลสําเร็จ ท้ัง
ในดานกลยุทธ การเงิน การดําเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ การบริหารความเสี่ยง 
หมายถึง กระบวนการท่ีใชในการบริหารจัดการปจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงาน
ตางๆ เพ่ือใหโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความ เสียหายจากเหตุการณความ
เสี่ยงลดลงอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการท่ีควร
กระทําเพ่ือจัดการกับความเสี่ยง ท่ีอาจจะเกิด ข้ึนตามผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงตองพิจารณาโอกาสท่ีจะ
เกิดและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงท่ีเกิดกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได และ
ความคุมคาในการบริหารความเสี่ยงท่ี เหลืออยู  

วิธีการท่ีใชในปจจุบัน คือ 1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทําท่ี
กอใหเกิดความเสี่ยง เชน งานสวนใดท่ีองคกรไมถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทํางานในสวนนั้น และอาจใช
การจางงานภายนอกแทน 2. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดท้ังสอง
สวน โดยการจัด ใหมีระบบการควบคุมตางๆเพ่ือปองกัน หรือคนพบความเสี่ยงอยางเหมาะสมทันเวลา 3. การ
แบงความเสี่ยง คือการลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดท้ังสองสวน โดยการหา ผูรวมรับผิดชอบ
ความเสี่ยง เชน การท าประกันตางๆ 4. การยอมรับความเสี่ยง คือการไมตองทําสิ่งใดเพ่ิมเติมเนื่องจากมี
ความเห็นวาความเสี่ยงมีโอกาส ท่ี จะเกิดข้ึนนอย และผลกระทบจากการเกิดก็นอยดวย  

 
บทท่ี 2 

 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
1. เขตการปกครอง 
ตําบลหัวเมือง  ประกอบดวย  13  หมูบาน  ดังนี้ 

     หมูท่ี  ๑  บานหัวเมือง  
      หมูท่ี  ๒  บานวังฟอน 
       หมูท่ี  3  บานดงเจริญ 
         หมูท่ี  4  บานหนองเสี้ยว 
        หมูท่ี  5  บานแมทะ 
   หมูท่ี  6  บานสันปูสี 
   หมูท่ี  7  บานวังฟอน 
   หมูท่ี  8  บานหนองเสี้ยว 
   หมูท่ี  9  บานหัวเมือง 
   หมูท่ี  10  บานดงเจริญ 
   หมูท่ี  11  บานวังฟอน 
   หมูท่ี  12  บานวังฟอน 
   หมูท่ี  13  บานหัวเมือง  
จํานวนประชากร  ณ  เดือนเมษายน  พ.ศ.2563 
   หมูท่ี  ๑  บานหัวเมือง  ชาย  132  คน  หญิง  142  คน  รวม  274  คน  
      หมูท่ี  ๒  บานวังฟอน   ชาย  126  คน  หญิง  134  คน  รวม  260  คน 



       หมูท่ี  3  บานดงเจริญ ชาย  295  คน  หญิง  317  คน  รวม  612  คน 
         หมูท่ี  4  บานหนองเสี้ยว ชาย  361  คน  หญิง  379  คน  รวม  740  คน 
        หมูท่ี  5  บานแมทะ ชาย  374  คน  หญิง  378  คน  รวม  752  คน 
   หมูท่ี  6  บานสันปูสี  ชาย  193  คน  หญิง  192  คน  รวม  385  คน 
   หมูท่ี  7  บานวังฟอน  ชาย  202  คน  หญิง  208  คน  รวม  410  คน 
   หมูท่ี  8  บานหนองเสี้ยว ชาย  248  คน  หญิง  231  คน  รวม  479  คน 
   หมูท่ี  9  บานหัวเมือง ชาย  202  คน  หญิง  217  คน  รวม  419  คน 
   หมูท่ี  10  บานดงเจริญ  ชาย  195  คน  หญิง  205  คน  รวม  400  คน 
   หมูท่ี  11  บานวังฟอน  ชาย  363  คน  หญิง  397  คน  รวม  760  คน 
   หมูท่ี  12  บานวังฟอน  ชาย  281  คน  หญิง  316  คน  รวม  597  คน 
   หมูท่ี  13  บานหัวเมือง  ชาย  188  คน  หญิง  190  คน  รวม  378  คน 
เขตการปกครอง 
        อาณาเขตขององคการบริหารสวนตาํบลตําบลหัวเมือง 
        ทิศเหนือจด  ตําบลแดนชุมพล   อําเภอสอง 
        ทิศใตจด    ตําบลวังหลวง    อําเภอหนองมวงไข        
   ทิศตะวันออกจด  ตําบลแมยางรอง   อําเภอรองกวาง   
        ทิศตะวันตกจด  ตําบลหวยหมาย   อําเภอสอง  และ 
      ตําบลทุงแคว   อําเภอหนองมวงไข 
 อาชีพ 
  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 
ผลการเลือกตั้งครั้งลาสุด  คือ  การเลือกตั้งนายก.อบต. 19  ตุลาคม  2556 
     ผูมีสิทธิ์ท้ังหมด  5,319  คน 
     ผูมาใชสิทธิ์ 3,927  คน 
     คิดเปน   73.82  % 

ผลิตภัณฑมวลรวมรายได 
ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพ   ทํานา  รับจาง คาขาย รับราชการ และอ่ืนๆ เชน พนักงาน
บริษัท  ธุรกิจสวนตัว และมีจํานวนผูวางงานอีกจํานวนหนึ่ง 
รายไดเฉลี่ย    61,377.91      บาท / คน / ป 

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนประถมศึกษา  5  แหง 
โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 1 แหง 
โรงเรียนปรยิัตธิรรม   1  แหง 
ศูนยการเรียนรูชุมชน   1  แหง 
ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน / หองสมุดประชาชน  13  แหง 

                     ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      1  แหง 
         ประเพณีท่ีสําคัญไดแก  ประเพณีสงกรานตบานวังฟอน ,ประเพณีลอยกระทงบานแมทะ,บวช
สาเณรภาคฤดูรอนวัดวังฟอน ,ประเพณีสรงน้ําศาลหลักเมือง  
         ระดับการศึกษาของคนในตําบลอยูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 



         ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  

สาธารณสุข 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   จํานวน  3  แหง 
กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหัวเมือง(สปสช.)  1  แหง 
อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา รอยละ 100 
สมาชิก อสม. จํานวน  244  คน 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
จุดพักสายตรวจ  1 แหง 
ตํารวจชุมชน  13 แหง  
สมาชิก อปพร     140       นาย 
รถบรรทุกน้ํา  1 คัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ปาชุมชน(ดงอารักษ)  1 แหง 

ผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน(จปฐ) ประจําป 2563 
รายรับจากบัญชีครัวเรือน         925.89  บาท/คน/ป 
รายจายจากบัญชีครวัเรือน   24,033.33  บาท/คน/ป 
หนี้สินจากบัญชีครับเรอืน     2,676.81  บาท/คน//ป 
เงินออมจากบัญชีครัวเรือน  1,280.28   บาท/คน/ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3  
แนวทางการบริหารความเส่ียง 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง แนวทางการดําเนินการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวน
ตําบลหัวเมือง แบงออกเปน 2 ระยะ ดังนี้  

ระยะท่ี 1 การเริ่มตนและพัฒนา ประกอบดวย ๑) กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง ๒) ระบุปจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปจจัยเสี่ยง 
๓) วิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง ๔) จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงท่ีอยู
ในระดับสูง และสูงมาก รวมท้ังปจจัยเสี่ยง ท่ีอยูในระดับปานกลาง 5) สื่อสารทําความเขาใจเก่ียวกับแผน
บริหารความเสี่ยงใหผูปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน ตําบลหัวเมืองทราบ และสามารถนําไปปฏิบัติได 6) 
รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสา
เร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

ระยะท่ี ๒ การพัฒนาสูความยั่งยืน ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปท่ีผานมา ๒) พัฒนา
กระบวนการบริหารความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงแตละประเภท ๓) ผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ัง
องคกร ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานสวนตําบลในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ๒. คณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมี 
องคประกอบและอํานาจหนาท่ี ดังนี้  

๑) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง     ประธานกรรมการ  
2) หัวหนาสํานักปลัด        กรรมการ  
3) ผูอํานวยการกองคลัง        กรรมการ  
4) ผูอํานวยการกองชาง        กรรมการ  
5) ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    กรรมการ  
6) ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม     กรรมการ 
7) นักวิเคราะหนโยบายและแผน      กรรมการและเลขานุการ  
8) เจาพนักงานธุรการ          ผูชวยเลขานุการ 
 ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับ

หนวยงาน ของรัฐ ดังนี้  
๑) จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อยางนอยปละ ๒ ครั้ง  
๓) จัดทํารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการท่ีใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับ

ความเสี่ยงท่ีมี ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงานขององคกร รวมท้ังการจัดทําแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซ่ึง
องคการบริหารสวนตําบล หัวเมือง มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ข้ันตอนหลัก ดังนี้  

1. การระบุความเสี่ยง เปนการระบุเหตุการณใด ๆ ท้ังท่ีมีผลดีและผลเสียตอการบรรลุ วัตถุประสงค 
โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดข้ึนท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนไดอยางไร  

2. ประเมินความเสี่ยง เปนการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ 
ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ 
มาตรฐานท่ีไดกําหนดไว ทําใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม  



๓. จัดการความเสี่ยง เปนการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความ เสี่ยงท่ี
สูง และสูงมาก ใหลดลงอยูในระดับท่ียอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง และควรตองพิจารณาถึงความคุมคาใน 
ดานคาใชจายและตนทุนท่ีตองใชลงทุนในการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชนท่ีจะไดรับ
ดวย  

4. รายงานและติดตามผล เปนการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ เสี่ยง
ท่ีไดดําเนินการท้ังหมดใหฝายบริหารรับทราบ  

5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจําป เพ่ือใหม่ันใจ วา
องคกรมีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไก 
ความเสี่ยงท่ีดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจริงและอยูในระดับท่ียอมรับได หรือตอง
จัดหา มาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือใหความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูมีการจัดการใหอยูในระดับท่ียอมรับ
ได และให องคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง  

6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง ใน
ทุกข้ันตอน เพ่ือพัฒนาระบบใหดียิ่งข้ึน  

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง 1. ระบุความ เสี่ยง 2. ประเมิน 
ความเสี่ยง 3. จัดการ ความเสี่ยง 4. รายงาน และติดตาม ผล 5. ประเมินผล การบริหาร ความเสี่ยง 6. 
ทบทวน การบริหาร ความเสี่ยง  
 

บทท่ี 4 
กระบวนการบริหารความเส่ียง 

 
การระบุความเสี่ยง เปนกระบวนการท่ีผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง 

โดยตองคํานึงถึง ความเสี่ยงท่ีมีสาเหตุมาจากปจจัยท้ังภายในและภายนอก ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอ
วัตถุประสงคและเปาหมาย ขององคกร หรือผลการปฏิบัติงานท้ังในระดับองคกรและระดับกิจกรรม ในการ
ระบุปจจัยเสี่ยงจะตองพิจารณาวามี เหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย และไมบรรลุ วัตถุประสงคท่ีกําหนด รวมท้ังมีทรัพยสินใดท่ีจําเปนตองไดรับการดูแล
ปองกันรักษา ดังนั้น จึงตองเขาใจใน ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” 
กอนท่ีจะดําเนินการระบุความเสี่ยงได อยางเหมาะสม 1.1 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใด 
ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณท่ีไม แนนอนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายท้ังท่ีเปนตัวเงินและ
ไมเปนตัวเงิน หรือกอใหเกิดความลมเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายตามภารกิจขององคกร และ
เปาหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 1.2 ปจจัยเสี่ยง หมายถึง ตนเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ท่ีจะทําให
ไมบรรลุวัตถุประสงค ท่ีกําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด เกิดข้ึนไดอยางไร 
และทําไม ท้ังนี้ สาเหตุของ ความเสี่ยงท่ีระบุควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง เพ่ือจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการ
ลดความเสี่ยงภายหลังไดอยาง ถูกตอง โดยปจจัยเสี่ยงแบงได 2 ดาน คือ  

๑) ปจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงท่ีไมสามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน นโยบายรัฐบาล กฎ 
ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ  

๒) ปจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงท่ีสามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน กฎระเบียบขอบังคับ ภายใน
องคกร วัฒนธรรมองคกร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ขอมูล ระบบ 
สารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ 1.3 ประเภทความเสี่ยง แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก  

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร(Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับกลยุทธ เปาหมาย 
พันธกิจ ขององคกร ท่ีอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไมบรรลุผลตามเปาหมายในแตละประเด็น 
ยุทธศาสตร  



๒) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับ ประเด็น
ปญหาการปฏิบัติงานประจําวัน หรือการดําเนินงานปกติท่ีองคกรตองเผชิญ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกล 
ยุทธ เชน การปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไมมีผังการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ไมมีการมอบหมาย
อํานาจ หนาท่ีความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เปนตน  

3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) เปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการบริหารและ ควบคุมทาง
การเงินและการงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล ท้ังจากปจจัยภายใน เชน การ เบิกจาย
งบประมาณไมถูกตอง เบิกจายไมเปนไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไมเหมาะสมสอดคลองกับการ ดําเนินงาน 
การทุจริตในการเบิกจาย และจากผลกระทบของปจจัยภายนอก เชน การโอนจัดสรรงบประมาณ การ จัดเก็บ
รายได ขอบังคับเก่ียวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ท่ีไมชัดเจน อันนําไปสู 
การตรวจสอบทักทวงจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด 
กรมบัญชีกลาง  

4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk) เปน ความเสี่ยงท่ี
เก่ียวของกับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ เชน ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ
กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของได หรือกฎหมาย ระเบียบท่ีมีอยู ไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรค ตอการ
ปฏิบัติงาน เปนตน การระบุความเสี่ยง (ปงบประมาณ 2563)  

ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง  
1. การใชดุลพินิจของผูมี อํานาจในการอนุญาต อนุมัติ ตางๆ หากผูมีอํานาจไมยึดหลัก ความถูกตอง 

ยอมเกิด ความไมเปนธรรมตอ พนักงานสวนตําบล ปจจัยภายใน – การนําระบบอุปถัมภมาใช ในการปฏิบัติ 
 
ราชการ - การแบงพรรคแบงพวกของ พนักงานสวนตําบล - ความไมยุติธรรมของผูมี อํานาจในการ

ตัดสินใจ สั่งการ ความเสี่ยงดาน การปฏิบัติงาน  
2. ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู ความเขาใจในระเบียบ กฎหมายท่ีนําไปใชในการ 

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย อันนําไปสูปญหา กับหนวยตรวจสอบ ปจจัย
ภายนอก - กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมา ไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติ - หนวยงานท่ีออกกฎหมาย ระเบียบ 
ไมมีการใหความรู กอนการบังคับใช ปจจัยภายใน – พนักงานสวนตําบลไมสนใจ อานระเบียบ กฎหมาย - ไมมี
การจัดทําหรือรวบรวม องคความรูในหนวยงาน ความเสี่ยงดาน การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
            3. การทุจริตในการเบิกจาย ตางๆ ราชการไดรับความ เสียหายจากเงินท่ีถูกทุจริต ปจจัยภายใน - 
ขาดการควบคุม ตรวจสอบ อยางเขมงวด - ระบบตรวจสอบไมรัดกุม พอท่ีจะปดชองวางการทุจริต ความเสี่ยง
ดาน ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย ท่ีจะเกิดข้ึน ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความ เสี่ยง  

  4. วางแผนการพัฒนาไม ถูกตอง เหมาะสม สอดคลอง กับปญหาและความตองการ ของประชาชน 
ปญหาความเดือดรอน ไมไดรับการแกไข มีการ ประทวง รองเรียน ปจจัยภายใน - ผูบริหารวางแผนพัฒนา 
โดยยึดจากความตองการ ของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียงและผลประโยชน ท่ีตนเองจะไดรับ ความเสี่ยงเชิง 
ยุทธศาสตร   

5. การจัดซ้ือจัดจางและการ บริหารพัสดุ เปนไปอยางไม ถูกตอง - จัดซ้ือผิดระเบียบ - ไดวัสดุ
ครุภัณฑท่ีไมมี คุณภาพ ไมตรงตามความ ตองการใชงาน - มีการทุจริต งบประมาณ ของทางราชการเสียหาย 
ปจจัยภายนอก - ระเบียบกฎหมายฉบับ ใหมออกมาบังคับใช จํานวนมาก - มีการปรับเปลี่ยน ระเบียบ 
กฎหมาย ตลอดเวลา ปจจัยภายใน - การขาดความรูความ เขาใจของผูปฏิบัติ - พนักงานผูมีหนาท่ีจัดซ้ือ จัด
จางทุจริต รับ ผลประโยชนจากผูขาย ผูรับจาง ความเสี่ยงดานการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  

6. การน าทรัพยสินของทาง ราชการไปใชประโยชนสวนตัว เกิดการทุจริต เกิดความ สิ้นเปลืองโดยท่ี
ราชการ ไมไดรับประโยชน ปจจัยภายใน - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยางเครงครัด - ผูปฏิบัติทุจริต ความ
เสี่ยงดาน การเงิน  



 7. การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี - ราชการไดรับความ เสียหายจากการ
ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ - ประชาชนไดรับความ เดือดรอน เสียหาย ปจจัยภายใน - ขาดการควบคุม 
ตรวจสอบอยางเขมงวด - ระบบตรวจสอบไมรัดกุม พอท่ีจะปดชองวางการ ทุจริต – ผูปฏิบัติขาดจิตสํานึกใน 
การเปนขาราชการท่ีดี ความเสี่ยงดานการ ปฏิบัติงาน  

8. โครงการกอสรางพ้ืนฐานไม มีคุณภาพ ไมไดใชประโยชน สิ้นเปลืองและสูญเสีย งบประมาณในการ 
กอสราง การซอมแซม ปจจัยภายใน – ผูปฏิบัติงานไมคํานึงถึง ประโยชนของทางราชการ ความเสี่ยงดานการ 
ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา - ผูปฏิบัติงานมี ผลประโยชนในงานท่ีทํา 

 9. การจายเบี้ยยังชีพไมถูกตอง ตามระเบียบ กฎหมาย งบประมาณท่ีตองจายไป ใหกับผูท่ีไมมีสิทธิ์
ไดรับ ปจจัยภายใน - ผูปฏิบัติงานบกพรอง ไม ตรวจสอบคุณสมบัติของผู ขอรับเบี้ยยังชีพใหเปนไป ตาม
ระเบียบ กฎหมาย ความเสี่ยงดาน การเงิน  

 10. เกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี บานเรือนประชาชนไดรับ ความเสียหาย เกิดการ สูญเสียทรัพยสินและ
ชีวิต ของประชาชน ปจจัยภายนอก - สภาพดิน ฟา อากาศ ปจจัยภายใน - อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช 
กระแสไฟฟา ความเสี่ยงดานการ ปฏิบัติงาน   

การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการท่ีประกอบดวย การวิเคราะห การ
ประเมิน และการจัด ระดับความเสี่ยง ท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของ
องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง ซ่ึงประกอบดวย ๔ ข้ันตอน ดังนี้  

1. การกําหนดเกณฑการประเมิน เปนการกําหนดเกณฑท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก 
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทํางาน  
บริหารความเสี่ยงไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของ 
ผลกระทบ ไว 5 ระดับ คือ นอยมาก นอย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ ประเด็นท่ีพิจารณา ระดับคะแนน 
1 = นอยท่ีสุด 2 = นอย 3 = ปาน กลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง ความถ่ีในการเกิด 
เหตุการณหรือ ขอผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน(ครั้ง) 5 ป/ครั้ง 2-3 ป/ครั้ง 1 ป/ครั้ง 1-6 เดือน/ ครั้ง ไมเกิน 
5 ครั้ง/ป 1 เดือน/ครั้ง หรือมากกวา โอกาสท่ีจะเกิด เหตุการณ นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง สูง สูงมาก ความ
รุนแรงและผลกระทบ มูลคาความเสียหาย นอยกวา 10,000 บาท 10,000- 50,000 บาท 50,000 – 
100,000 บาท 100,000 – 500,000 บาท มากกวา 500,000 บาท -15- แผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง สอง จังหวัดแพร อันตรายตอ
ชีวิต เดือดรอน รําคาญ บาดเจ็บ เล็กนอย บาดเจ็บ ตองรักษา บาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต ผลกระทบตอ 
ภาพลักษณขององคกร นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง สูง สูงมาก สวนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจาก
ความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและ ผลกระทบตอความเสี่ยงขององคกร วาจะกอใหเกิดความ
เสี่ยงในระดับใด โดยกําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ไดแก สูง มาก สูง ปานกลาง และต่ํา า ความรุนแรงของ
ผลกระทบ 5 สูงมาก 4 3 สูง 2 ปานกลาง 1 ต่ํา า 1 2 3 4 5 โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  

2. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เปนการนําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแต ละ
ปจจัยท่ีระบุไวมาประเมินโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ 
ผลกระทบหรือมูลคาความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือใหเห็นระดับความเสี่ยงท่ีแตกตางกัน ทําใหสามารถ 
กําหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซ่ึงจะชวยใหวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตอง
ภายใต งบประมาณ กําลังคน หรือเวลาท่ีมีจํากัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวขางตน ซ่ึงมีข้ันตอนการ
ดําเนินการ ดังนี้  

๑) พิจารณาโอกาส/ความถ่ีในการเกิดเหตุการณตาง ๆ วามีโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดข้ึนมากนอย 
เพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด  

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ท่ีมีผลตอหนวยงานวามีระดับความรุนแรง หรือมี
ความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด การวิเคราะหความเสี่ยง เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะ



เกิดเหตุการณความเสี่ยง และ ความรุนแรงของผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลท่ีไดมาพิจารณา
ความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิด ความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง วากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงใน
ระดับใด ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ ซ่ึง จัดแบง
เปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปนแผนภูมิความเสี่ยง แบงพ้ืนท่ีเปน 4 สวน ซ่ึงใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้ -16- 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง 
อําเภอสอง จังหวัดแพร ความรุนแรงของผลกระทบ 5 5 10 15 20 25 สูงมาก 4 4 8 12 16 20 3 3 6 
9 12 15 สูง 2 2 4 6 8 10 ปานกลาง 1 1 2 3 4 5 ต่ํา 1 2 3 4 5 โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 1) 
ระดับความเสี่ยงต่ํา คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-5 คะแนน โดยท่ัวไปความเสี่ยงในระดับนี้ ใหถือวาเปน
ความเสี่ยงท่ีไมมีนัยสําคัญตอการดําเนินงาน ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุม ท่ีมี
อยูในปจจุบัน ซ่ึงไมตองดําเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม 2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6-
10 คะแนน เปนความเสี่ยงท่ียอมรับได แตตองมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ใหถือวาเปน
ความเสี่ยงท่ียอมรับได แตตองมีการจัดการเพ่ิมเติม 3) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16 
คะแนน ตองมีแผนลดความเสี่ยง เพ่ือให ความเสี่ยงนั้นลดลงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 4) ระดับความเสี่ยงสูง
มาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ตองมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซํ้า หรืออาจตองถายโอน
ความเสี่ยง  

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขององคการบริหารสวนตําบล
หัวเมือง อําเภอสอง จังหวัดแพร การประเมินความเสี่ยง (ปงบประมาณ 2563) องคการบริหารสวนตําบลหัว
เมือง อําเภอสอง จังหวัดแพร ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย ท่ีจะเกิดข้ึน ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความ
เสี่ยง โอกาส/ ความถ่ี ผลกระทบ ความรุนแรง คะแนน ความ เสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง ผู รับผิดชอบ 1.การใช
ดุลพินิจของผู มีอํานาจในการ อนุญาต อนุมัติ ตางๆ หากผูมีอํานาจไมยึดหลัก ความถูกตอง ยอมเกิด ความไม
เปนธรรมตอ พนักงานสวนตําบล ปจจัยภายใน - การน าระบบอุปถัมภมาใชใน การปฏิบัติราชการ - การแบง
พรรคแบงพวกของ พนักงานสวนตําบล - ความไมยุติธรรมของผูมี อํานาจในการตัดสินใจ สั่งการ ความเสี่ยง
ดานการ ปฏิบัติงาน 2. ความผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรูความ เขาใจในระเบียบ กฎหมาย
นําไปใชใน การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานผิดพลาด ไมเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย อันนําไปสูปญหา กับหนวย
ตรวจสอบ ปจจัยภายนอก - กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมา ไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติ - หนวยงานท่ีออก
กฎหมาย ระเบียบ ไมมีการใหความรูกอน การบังคับใช ปจจัยภายใน – พนักงานสวนตําบลไมสนใจ อาน
ระเบียบ กฎหมาย – ไมมีการจัดทําหรือรวบรวม องคความรูในหนวยงาน ความเสี่ยงดานการ ปฏิบัติตาม 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 3. การทุจริตในการ เบิกจายตางๆ ราชการไดรับความ เสียหายจากเงินท่ีถูกทุจริต 
ปจจัยภายใน - ขาดการควบคุม ตรวจสอบ อยางเขมงวด - ระบบตรวจสอบไมรัดกุม พอท่ีจะปดชองวางการ
ทุจริต ความเสี่ยงดาน การเงิน  

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขององคการบริหารสวนตําบล
หัวเมือง อําเภอสอง จังหวัดแพร ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย ท่ีจะเกิดข้ึน ปจจัย/สาเหตุ ประเภท
ความเสี่ยง โอกาส/ ความถ่ี ผลกระทบ ความ รุนแรง คะแนน ความ เสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง ผู รับผิดชอบ 4. 
วางแผนการพัฒนาไม ถูกตอง เหมาะสม สอดคลองกับปญหาและ ความตองการของ ประชาชน ปญหาความ
เดือดรอน ไมไดรับการแกไข มีการ ประทวง รองเรียน ปจจัยภายใน - ผูบริหารวางแผนพัฒนา โดยยึดจาก
ความตองการ ของตนเอง พรรคพวก ฐาน เสียง และผลประโยชนท่ี ตนเองจะไดรับ ความเสี่ยงเชิง ยุทธศาสตร  
5. การจัดซ้ือจัดจางและ การบริหารพัสดุ เปนไป อยางไมถูกตอง - จัดซ้ือผิดระเบียบ - ไดวัสดุครุภัณฑท่ีไมมี 
คุณภาพ ไมตรงตามความ ตองการใชงาน - มีการทุจริต งบประมาณ ของทางราชการเสียหาย ปจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับ ใหมออกมาบังคับใชจํานวน มาก - มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมายตลอดเวลา 
ปจจัยภายใน - การขาดความรูความ เขาใจของผูปฏิบัติ - พนักงานผูมีหนาท่ีจัดซ้ือ จัดจางทุจริต รับ 
ผลประโยชนจากผูขาย ผูรับจาง ความเสี่ยงดานการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 6. การนํา



ทรัพยสินของ ทางราชการไปใช ประโยชนสวนตัว เกิดการทุจริต เกิดความ สิ้นเปลืองโดยท่ีราชการ ไมไดรับ
ประโยชน ปจจัยภายใน - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยางเครงครัด - ผูปฏิบัติทุจริต ความเสี่ยงดาน การเงิน  

 ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความ เสียหายท่ีจะเกิดข้ึน ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความ เสี่ยง โอกาส/ 
ความถ่ี ผลกระทบ ความ รุนแรง คะแนน ความ เสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง ผู รับผิดชอบ 7. การปฏิบัติหนาท่ี
โดย มิชอบหรือละเวนการ ปฏิบัติหนาท่ี - ราชการไดรับความ เสียหายจากการปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ - 
ประชาชนไดรับความ เดือดรอน เสียหาย ปจจัยภายใน - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยางเขมงวด - ระบบ
ตรวจสอบไมรัดกุม พอท่ีจะปดชองวางการ ทุจริต – ผูปฏิบัติขาดจิตสํานึกใน การเปนขาราชการท่ีดี ความเสี่ยง
ดานการ ปฏิบัติงาน  8. โครงการกอสราง พ้ืนฐานไมมีคุณภาพ ไมได ใชประโยชน สิ้นเปลืองและสูญเสีย 
งบประมาณในการ กอสราง การซอมแซม บํารุงรักษา ปจจัยภายใน – ผูปฏิบัติงานไมคํานึงถึง ประโยชนของ
ทางราชการ - ผูปฏิบัติงานมี ผลประโยชนในงานท่ีทํา ความเสี่ยงดานการ ปฏิบัติงาน  9. การจายเบี้ยยังชีพไม 
ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย งบประมาณท่ีตองจายไป ใหกับผูท่ีไมมีสิทธิ์ไดรับ ปจจัยภายใน - ผูปฏิบัติงาน
บกพรอง ไม ตรวจสอบคุณสมบัติของผู ขอรับเบี้ยยังชีพใหเปนไป ตามระเบียบ กฎหมาย ความเสี่ยงดาน 
การเงิน 10. เกิดสาธารณภัยใน พ้ืนท่ี บานเรือนประชาชนไดรับ ความเสียหาย เกิดการ สูญเสียทรัพยสินและ
ชีวิต ของประชาชน ปจจัยภายนอก - สภาพดิน ฟา อากาศ ปจจัยภายใน - อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช 
กระแสไฟฟา ความเสี่ยงดานการ ปฏิบัติงาน  

การจัดการความเสี่ยง เปนการกําหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซ่ึงมีหลายวิธีและสามารถ
ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม กับสถานการณ ข้ึนอยูกับดุลพินิจของผูรับผิดชอบ แตวิธีการจัดการความเสี่ยงตอง
คุมคากับการลดระดับผลกระทบท่ี เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง
ประกอบดวย 4 แนวทางหลัก คือ ๑) การยอมรับ หมายถึง การท่ีความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการ
ควบคุมท่ีทีอยู ซ่ึงไม ตองดําเนินการใด ๆ เชน กรณีท่ีมีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาท่ีจะ
ดําเนินการใด ๆ ใหขออนุมัติ หลักการรับความเสี่ยงไวและไมดําเนินการใด ๆ แตควรมีมาตรการติดตามอยาง
ใกลชิดเพ่ือรองรับผลท่ีจะเกิดข้ึน 2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน หรือลด
ความเสียหาย โดย การจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงข้ันตอนบางสวนของกิจกรรมหรือโครงการท่ี
นําไปสูเหตุการณท่ีเปนความ เสี่ยง เพ่ือใหมีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม เชน การปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิมทักษะ ในการทํางาน และการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 3) การหยุดหรือ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงท่ีไมสามารถยอมรับและตองจัดการให ความเสี่ยงนั้นไปอยู
นอกเหนือจากเง่ือนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุมนี้ เชน การหยุดหรือ ยกเลิกการ
ดําเนินงานหรือกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงนั้น 4) การถายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงท่ีสามารถ
โอนไปใหผูอ่ืนได เชน การทําประกันภัย ประกันทรัพยสิน กับบริษัทประกัน การจางบุคคลภายนอกหรือการ
จางบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอยาง แทน เชน งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสรางตางๆ 4. การ
รายงานและติดตามผล หลังจากจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดําเนินงานตามแผนแลว จะตองมีการ
รายงานและ ติดตามผลเปนระยะ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการดําเนินงานไปอยางถูกตองและเหมาะสม 
โดยมีเปาหมายในการ ติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความ
เสี่ยง รวมท้ังติดตามผลการ จัดการความเสี่ยงท่ีไดมีการดําเนินการไปแลววาบรรลุวัตถุประสงคของการบริหาร
ความเสี่ยงหรือไม โดยหนวยงาน ตองสอบทานดูวา วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให
ดําเนินการตอไป หรือวิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงดีควรปรับเปลี่ยน และนําผลการติดตามไปรายงานให
ฝายบริหารทราบตามแบบรายงานท่ีไดกลาวไว ขางตน ท้ังนี้ กระบวนการสอบทานอาจกําหนดขอมูลท่ีตอง
ติดตาม พรอมท้ังความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถ ติดตามผลไดใน 2 ลักษณะ คือ 1) การติดตามผลเปน
รายครั้ง เปนการติดตามตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด เชน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 9 เดือน หรือทุกสิ้นป 
เปนตน 2) การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน เปนการติดตามท่ีรวมอยูในการดําเนินงานตางๆ ตามปกติ
ของหนวยงาน -21- แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขององคการบริหาร



สวนตําบลหัวเมือง  อําเภอสอง จังหวัดแพร 5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง คณะทํางานบริหารความ
เสี่ยงจะตองทําสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปตอนายกองคการบริหารสวน
ตําบลหัวเมือง เพ่ือใหม่ันใจวาองคการบริหารสวนตําบลหัวเมืองมีการบริหาร ความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม 
เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงท่ี ดําเนินการสามารถลดและ
ควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนไดจริงและอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือตองจัดหามาตรการหรือ ตัวควบคุมอ่ืน
เพ่ิมเติม เพ่ือใหความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูหลังมีการจัดการ อยูในระดับท่ียอมรับได และใหองคกรมีการ บริหาร
ความเสี่ยงอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 6. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง การทบทวน
แผนการบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ เสี่ยงในทุกข้ันตอน เพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงใหทันสมัยและเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานจริงเปน
ประจําทุกป  

องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง ไดดําเนินการวิเคราะหและจัดทํา แผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
เตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากภารกิจ อํานาจ หนาท่ี ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ ระเบียบ 
กฎหมายตาง ๆ ท่ีกําหนดใหเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบกับพิจารณาจากผลการ 
ปฏิบัติงานท่ีผานมา นํามาคัดเลือกความเสี่ยงเพ่ือกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและ
ควบคุม ความเสี่ยง เพ่ือปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอเปาหมายการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนวน
ตําบลหัวเมือง โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจําป 2563 ขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมืองมี
องคประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้  

1. ความเสี่ยง  
2. ระดับความเสี่ยง  
3. กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง  
4. วัตถุประสงค  
5. ระยะเวลาดําเนินการ  
6. ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง  
7. งบประมาณ  
8. ผูรับผิดชอบ 
9. ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง  
 

บทท่ี 5 
แผนบริหารความเส่ียง 

 
ระดับ ความ เสี่ยง กิจกรรมการ ควบคุม/ จัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค ระยะเวลา ดําเนินการ 

ผลสําเร็จท่ี คาดหวัง งบประมาณ (บาท) ผูรับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง ภายหลังดําเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง โอกาส/ ความถ่ี ผลกระทบ/ ความรุนแรง คะแนน รวม ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk)  

1. การใชดุลพินิจของผูมี อํานาจในการอนุญาต อนุมัติ ตางๆ  การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลัก 
กฎหมาย ระเบียบ อยางเครงครัด เพ่ือใหเกิดความ เปนธรรม และ ความถูกตอง ตุลาคม 2562- กันยายน 
2563 การพิจารณา อนุญาต อนุมัติ มีความรวดเร็ว ถูกตอง - ทุกกอง  



๒. การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ ชอบหรือละเวนการปฏิบัติ หนาท่ี กํากับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงาน ให 
ถูกตองตามกฎหมาย  เพ่ือใหองคกร ปลอดการทุจริต - เพ่ือให ประชาชนไดรับ บริการท่ีดี ตุลาคม 2562- 
กันยายน 2563 การปฏิบัติงาน โปรงใส ตรวจสอบได ทุกกอง 

3. โครงการกอสราง พ้ืนฐานไมมีคุณภาพ ไมได ใชประโยชน  ตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับงานจาง 
เพ่ือใหโครงการ กอสรางทุก โครงการใช ประโยชนอยาง คุมคา ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 โครงการ 
กอสรางทุก โครงการไดใช ประโยชน และ แกไขปญหา ของประชาชน ได - กองชาง  

4. เกิดสาธารณภัยใน พ้ืนท่ี จัดทําแผนปองกัน บรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย ชวยเหลือประชาชน 
เพ่ือชวยเหลือ ประชาชนได ทันที ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 ประชาชนท่ี ประสบเหตุ ไดรับความ 
ชวยเหลือ  

5. ความผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู ความเขาใจใน ระเบียบ กฎหมายท่ี นําไปใชใน
การ ปฏิบัติงาน สงพนักงานเขา รับการอบรม เพ่ือให ปฏิบัติงานได ถูกตอง ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 
ไมเกิดความ ผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน สป.  

6. การจัดซ้ือจัด จางและการบริหาร พัสดุ เปนไปอยาง ไมถูกตอง  สงพนักงานเขา รับการอบรม 
เพ่ือให ปฏิบัติงานได ถูกตอง ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 ไมเกิดความ ผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน กค.  
ผูรับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง ภายหลังดําเนินการจัดการความ เสี่ยง โอกาส/ ความถ่ี ผลกระทบ/ 
ความ รุนแรง คะแนน รวม ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) 7. การทุจริตใน การเบิกจายตางๆ  มี
การตรวจสอบ โดยหนวยงาน ตรวจสอบภายใน เพ่ือไมใหเกิด การทุจริต ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 ไม
มีการทุจริต ในหนวยงาน - กองคลัง  

7. การนํา ทรัพยสินของทาง ราชการไปใช ประโยชนสวนตัว มีการตรวจสอบ โดยงานพัสดุ เพ่ือไมให 
ราชการเสีย ประโยชน ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 ไมมีการนํา ทรัพยสิน ราชการไปใช ประโยชน 
สวนตัว - กองคลัง  

8. การจายเบี้ยยัง ชีพไมถูกตองตาม ระเบียบ กฎหมาย  ตรวจสอบขอมูล กับฐานขอมูล 
กรมบัญชีกลาง เพ่ือไมให ราชการ เสียหาย ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 การจายเบี้ยยัง ชีพเปนไปอยาง 
ถูกตอง – ศษ/สป.  

9. วางแผนการ พัฒนาไมถูกตอง เหมาะสม สอดคลองกับ ปญหาและความ ตองการของ ประชาชน 
15 มีการติดตาม ประเมินผล แผนพัฒนา ทองถ่ินทุกป - เพ่ือให แผนพัฒนาเปน กรอบในการท า 
งบประมาณ รายจายได อยางมี ประสิทธิภาพ - เพ่ือใหระดับ ความสําเร็จ ของแผนสูงกวา รอยละ 60 ตุลาคม 
2562- กันยายน 2563 - แผนพัฒนา สามารถใชเปน กรอบในการทํา งบประมาณ รายจายไดอยาง มี
ประสิทธิภาพ - ระดับ ความสําเร็จของ แผนสูงกวารอย ละ 60 - สป.  

 
 


