แผนการประเมินความเสีย่ งการทุจริต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง
อําเภอสอง จังหวัดแพร

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง
เรื่อง ใชแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
……………………………………

องค ก ารบริหารส ว นตํ า บลหั ว เมือ ง ไดดํ าเนิน การจัด ทํา แผนบริ หาร โดยถือ ปฏิ บัติ ตาม
หลั กเกณฑก ระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลั กเกณฑป ฏิบั ติการการบริหารจัด การความเสี่ย ง
สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขอ 5 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการบริหาร
จัด การความเสี่ยงเป นไปตามบทบัญ ญั ติแหงพระราชบัญ ญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พงศ. 2561
มาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ จัดใหมีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
เพื่อใหการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมืองบรรลุวัตถุประสงคของการ
จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานและเพื่อใหมี
ระบบในการบริหารจัด การความเสี่ยงอยางเปนรูปธรรมลดป จจั ยที่จะสงผลกระทบตอความสําเร็จของ
องคกรใหอยูในระดับที่ยอมรับได จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. กําหนดใหการบริหารความเสีย่ งการทุจริตเปนความรับผิดชอบของพนักงานในทุก
ระดับชั้น ตองดําเนินการบริหารความเสี่ยง ใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
2. กําหนดใหทุกสวนราชการมีหนาที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กําหนดตัวชี้วัดความ
เสี่ยง แนวทางการปองกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยใชมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ โดยใหผูรับผิดชอบจัดทํา
แผนบริ หารจั ด การความเสี่ย งเพื่อ ใหบ รรลุวั ต ถุ ป ระสงคข องหน ว ยงานของรั ฐ และให ผูรั บ ผิ ด ชอบของ
หนวยงานของรัฐจัดทํารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผู
กํากับดูแลแลวแตกรณี พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
3. ใหมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการทบทวนปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ
4. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบตอองคกร จะตองรายงาน
ความเสี่ยงนั้นใหผูที่เกี่ยวของรับทราบทันทีและใหมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการความเสี่ยงดวย
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน ตุลาคม 2564
(ปนาท ตนาวรรณ)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง

คํานํา
การบริหารความเสี่ยงเปนหนาที่ของทุกคนในองคกรตั้งแตผูบริหารทองถิ่นจนถึงเจาหนาที่ ทุกระดับ
เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ตองเริ่มตั้งแตการกําหนดกลยุทธดวย การมองภาพรวมทั้งหมด
ขององคกร โดยคํานึงถึงเหตุการณหรือปจจัยเสี่ยงที่สามารถสงผลกระทบตอมูลคารวมขององคกร แลวกําหนด
แผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อใหความเสี่ยงองคกรอยูในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการ ไดเพื่อการสราง
หลักประกันที่องคกรจะสามารถบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
คณะทางานบริหารจัดการความเสี่ยง องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง ไดจัดทาแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นและผูปฏิบัติการทุกกอง/สํานัก มี
ความเขาใจถึงกระบวนการการบริ หารจั ดการความเสี่ยง สามารถดาเนินการบริห ารความเสี่ ยง ตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ไดกําหนดไวในแผน ซึ่งเปนการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิด ความเสียหาย
ในระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยูในระดับที่สามารถยอมรับได ประเมินได ควบคุม
ได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ
แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงคตามความคาดหวังไดก็ตอเมื่อไดมีการนาแผนไปสูการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมของผูบริหารทองถิ่นและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกกอง/สํานัก ที่จะให ความรวมมือใน
การนาไปดาเนิ น การตอ และหวั งเป นอยางยิ่งวาแผนบริห ารความเสี่ย งฉบับนี้จ ะเปนประโยชนแกการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวของทุกระดับ รวมทั้งเปนประโยชนตอการพัฒนางานขององคการบริหารสวน
ตําบลหัวเมือง ตอไป
คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง
องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง
ตุลาคม 2564

สารบัญ
เรื่อง
บทที่ 1 บทนํา
นิยามความเสี่ยง
บทที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง
ประวัติความเปนมา
ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางหนวยงาน
บทที่ 3 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
แนวทางการดําเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง
โครงสรางการบริหารความเสี่ยง
คณะทํางานบริหารเสี่ยง
บทที่ 4 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
การระบุความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง
การรายงานและติดตามผล
การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
บทที่ 5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หนา
1
1
4
6
13
13
13
14
15
18
19
19

บทที่ ๑
บทนํา
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององคการบริหารสวนตําบล
หัวเมือง อําเภอสอง จังหวัดแพร
นิยามความเสี่ยง ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไมพึงประสงคอาจทําใหอนาคตสงผลกระทบให
เกิดความ เสียหาย ทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายที่องคกรกําหนดไวเบี่ยงเบนไปหรือไมประสบผลสําเร็จ ทั้ง
ในดานกลยุทธ การเงิน การดําเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ การบริหารความเสี่ยง
หมายถึง กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการปจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงาน
ตางๆ เพื่อใหโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความ เสียหายจากเหตุการณความ
เสี่ยงลดลงอยูในระดับที่องคกรยอมรับได การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควร
กระทําเพื่อจัดการกับความเสี่ยง ที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งตองพิจารณาโอกาสที่จะ
เกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และ
ความคุมคาในการบริหารความเสี่ยงที่ เหลืออยู
วิธีการที่ใชในปจจุบัน คือ 1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทําที่
กอใหเกิดความเสี่ยง เชน งานสวนใดที่องคกรไมถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทํางานในสวนนั้น และอาจใช
การจางงานภายนอกแทน 2. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสอง
สวน โดยการจัด ใหมีระบบการควบคุมตางๆเพื่อปองกัน หรือคนพบความเสี่ยงอยางเหมาะสมทันเวลา 3. การ
แบงความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองสวน โดยการหา ผูรวมรับผิดชอบ
ความเสี่ยง เชน การท าประกันตางๆ 4. การยอมรับความเสี่ยง คือการไมตองทําสิ่งใดเพิ่มเติมเนื่องจากมี
ความเห็นวาความเสี่ยงมีโอกาส ที่ จะเกิดขึ้นนอย และผลกระทบจากการเกิดก็นอยดวย
บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

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

เขตการปกครอง

อาชีพ

หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่

3 บานดงเจริญ ชาย
4 บานหนองเสี้ยว ชาย
5 บานแมทะ ชาย
6 บานสันปูสี ชาย
7 บานวังฟอน ชาย
8 บานหนองเสี้ยว ชาย
9 บานหัวเมือง ชาย
10 บานดงเจริญ ชาย
11 บานวังฟอน ชาย
12 บานวังฟอน ชาย
13 บานหัวเมือง ชาย

295
361
374
193
202
248
202
195
363
281
188

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง

317
379
378
192
208
231
217
205
397
316
190

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม

612
740
752
385
410
479
419
400
760
597
378

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

อาณาเขตขององคการบริหารสวนตําบลตําบลหัวเมือง
ทิศเหนือจด
ตําบลแดนชุมพล
อําเภอสอง
ทิศใตจด
ตําบลวังหลวง
อําเภอหนองมวงไข
ทิศตะวันออกจด
ตําบลแมยางรอง
อําเภอรองกวาง
ทิศตะวันตกจด
ตําบลหวยหมาย
อําเภอสอง และ
ตําบลทุงแคว
อําเภอหนองมวงไข

ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ผลการเลือกตั้งครั้งลาสุด คือ การเลือกตั้งนายก.อบต. 19 ตุลาคม 2556
ผูมีสิทธิ์ทั้งหมด 5,319 คน
ผูมาใชสิทธิ์
3,927 คน
คิดเปน
73.82 %
ผลิตภัณฑมวลรวมรายได
ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพ ทํานา รับจาง คาขาย รับราชการ และอื่นๆ เชน พนักงาน
บริษัท ธุรกิจสวนตัว และมีจํานวนผูวางงานอีกจํานวนหนึ่ง
รายไดเฉลี่ย 61,377.91 บาท / คน / ป
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนประถมศึกษา
5
แหง
โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 1
แหง
โรงเรียนปริยัตธิ รรม
1
แหง
ศูนยการเรียนรูชุมชน
1
แหง
ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน / หองสมุดประชาชน 13 แหง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1
แหง
ประเพณีที่สําคัญไดแก 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
ตํารวจชุมชน
13
สมาชิก อปพร
รถบรรทุกน้ํา
1

1
แหง
แหง
140
นาย
คัน

ทรัพยากรธรรมชาติ
ปาชุมชน(ดงอารักษ)

1

แหง

ผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน(จปฐ) ประจําป 2564
รายรับจากบัญชีครัวเรือน
925.89 บาท/คน/ป
รายจายจากบัญชีครัวเรือน 24,033.33 บาท/คน/ป
หนี้สินจากบัญชีครับเรือน 2,676.81 บาท/คน//ป
เงินออมจากบัญชีครัวเรือน 1,280.28 บาท/คน/ป

บทที่ 3
แนวทางการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
แนวทางการบริหารความเสี่ยง แนวทางการดําเนินการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวน
ตําบลหัวเมือง แบงออกเปน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การเริ่มตนและพัฒนา ประกอบดวย ๑) กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง ๒) ระบุปจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปจจัยเสี่ยง
๓) วิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง ๔) จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงที่อยู
ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปจจัยเสี่ยง ที่อยูในระดับปานกลาง 5) สื่อสารทําความเขาใจเกี่ยวกับแผน
บริหารความเสี่ยงใหผูปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน ตําบลหัวเมืองทราบ และสามารถนําไปปฏิบัติได 6)
รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสา
เร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ระยะที่ ๒ การพัฒนาสูความยั่งยืน ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปที่ผานมา ๒) พัฒนา
กระบวนการบริหารความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงแตละประเภท ๓) ผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องคกร ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานสวนตําบลในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง ๒. คณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมี
องคประกอบและอํานาจหนาที่ 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
ใหผูที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับ
หนวยงาน ของรัฐ ดังนี้
๑) จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อยางนอยปละ ๒ ครั้ง
๓) จัดทํารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับ
ความเสี่ยงที่มี ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงานขององคกร รวมทั้งการจัดทําแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่ง
องคการบริหารสวนตําบล หัวเมือง มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. การระบุความเสี่ยง เปนการระบุเหตุการณใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียตอการบรรลุ วัตถุประสงค
โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร
2. ประเมินความเสี่ยง เปนการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ
มาตรฐานที่ไดกําหนดไว ทําใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เปนการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความ เสี่ยงที่
สูง และสูงมาก ใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง และควรตองพิจารณาถึงความคุมคาใน
ดานคาใชจายและตนทุนที่ตองใชลงทุนในการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชนที่จะไดรับ
ดวย
4. รายงานและติดตามผล เปนการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ เสี่ยง
ที่ไดดําเนินการทั้งหมดใหฝายบริหารรับทราบ
5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจําป เพื่อใหมั่นใจ วา
องคกรมีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไก
ความเสี่ยงที่ดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยูในระดับที่ยอมรับได หรือตอง
จัดหา มาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อใหความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูมีการจัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับ
ได และให องคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง ใน
ทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้น
กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง 1. ระบุความ เสี่ยง 2. ประเมิน
ความเสี่ยง 3. จัดการ ความเสี่ยง 4. รายงาน และติดตาม ผล 5. ประเมินผล การบริหาร ความเสี่ยง 6.
ทบทวน การบริหาร ความเสี่ยง
บทที่ 4
กระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
การระบุความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง
โดยตองคํานึงถึง ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอ
วัตถุประสงคและเปาหมาย ขององคกร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองคกรและระดับกิจกรรม ในการ
ระบุปจจัยเสี่ยงจะตองพิจารณาวามี เหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย และไมบรรลุ วัตถุประสงคที่กําหนด รวมทั้งมีทรัพยสินใดที่จําเปนตองไดรับการดูแล
ปองกันรักษา ดังนั้น จึงตองเขาใจใน ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง”
กอนที่จะดําเนินการระบุความเสี่ยงได อยางเหมาะสม 1.1 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใด
ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไม แนนอนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและ
ไมเปนตัวเงิน หรือกอใหเกิดความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจขององคกร และ
เปาหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 1.2 ปจจัยเสี่ยง หมายถึง ตนเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําให
ไมบรรลุวัตถุประสงค ที่กําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นไดอยางไร
และทําไม ทั้งนี้ สาเหตุของ ความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการ
ลดความเสี่ยงภายหลังไดอยาง ถูกตอง โดยปจจัยเสี่ยงแบงได 2 ดาน คือ
๑) ปจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน นโยบายรัฐบาล กฎ
ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ
๒) ปจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน กฎระเบียบขอบังคับ ภายใน
องค ก ร วั ฒ นธรรมองค ก ร นโยบายการบริ ห ารจั ด การ บุ ค ลากร กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน ข อ มู ล ระบบ
สารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ 1.3 ประเภทความเสี่ยง แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก
๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร(Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกลยุทธ เปาหมาย
พัน ธกิ จ ขององคกร ที่อาจก อใหเ กิ ดการเปลี่ย นแปลงหรือการไมบ รรลุผลตามเปาหมายในแตละประเด็น
ยุทธศาสตร

๒) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ ประเด็น
ปญหาการปฏิบัติงานประจําวัน หรือการดําเนินงานปกติที่องคกรตองเผชิญ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกล
ยุทธ เชน การปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไมมีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไมมีการมอบหมาย
อํานาจ หนาที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เปนตน
3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการบริหารและ ควบคุมทาง
การเงินและการงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล ทั้งจากปจจัยภายใน เชน การ เบิกจาย
งบประมาณไมถูกตอง เบิกจายไมเปนไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไมเหมาะสมสอดคลองกับการ ดําเนินงาน
การทุจริตในการเบิกจาย และจากผลกระทบของปจจัยภายนอก เชน การโอนจัดสรรงบประมาณ การ จัดเก็บ
รายได ขอบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไมชัดเจน อันนําไปสู
การตรวจสอบทั ก ท ว งจากหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น สํ า นั ก งานตรวจเงิ น แผ น ดิ น ป.ป.ช. คลั ง จั ง หวั ด
กรมบัญชีกลาง
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk) เปน ความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ เชน ความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของได หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู 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 กฎหมายที่นําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย อันนําไปสูปญหา กับหนวยตรวจสอบ ปจจัย
ภายนอก - กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมา ไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติ - หนวยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ
ไมมีการใหความรู กอนการบังคับใช ปจจัยภายใน – พนักงานสวนตําบลไมสนใจ อานระเบียบ กฎหมาย - ไมมี
การจัดทําหรือรวบรวม องคความรูในหนวยงาน ความเสี่ยงดาน การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
3. การทุจริตในการเบิกจาย ตางๆ ราชการไดรับความ เสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต ปจจัยภายใน ขาดการควบคุม ตรวจสอบ อยางเขมงวด - ระบบตรวจสอบไมรัดกุม พอที่จะปดชองวางการทุจริต ความเสี่ยง
ดาน ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความ เสี่ยง
4. วางแผนการพัฒนาไม ถูกตอง เหมาะสม สอดคลอง กับปญหาและความตองการ ของประชาชน
ปญหาความเดือดรอน ไมไดรับการแกไข มีการ ประทวง รองเรียน ปจจัยภายใน - ผูบริหารวางแผนพัฒนา
โดยยึดจากความตองการ ของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียงและผลประโยชน ที่ตนเองจะไดรับ ความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร
5. การจัดซื้อจัดจางและการ บริหารพัสดุ เปนไปอยางไม ถูกตอง - จัดซื้อผิดระเบียบ - ไดวัสดุ
ครุภัณฑที่ไมมี คุณภาพ ไมตรงตามความ ตองการใชงาน - มีการทุจริต งบประมาณ ของทางราชการเสียหาย
ปจจัยภายนอก - ระเบียบกฎหมายฉบับ ใหมออกมาบังคับใช จํานวนมาก - มีการปรับเปลี่ยน ระเบียบ
กฎหมาย ตลอดเวลา ปจจัยภายใน - การขาดความรูความ เขาใจของผูปฏิบัติ - พนักงานผูมีหนาที่จัดซื้อ จัด
จางทุจริต รับ ผลประโยชนจากผูขาย ผูรับจาง ความเสี่ยงดานการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
6. การนําทรัพยสินของทาง ราชการไปใชประโยชนสวนตัว เกิดการทุจริต เกิดความ สิ้นเปลืองโดยที่
ราชการ ไมไดรับประโยชน ปจจัยภายใน - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยางเครงครัด - ผูปฏิบัติทุจริต ความ
เสี่ยงดาน การเงิน

7. การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ - ราชการไดรับความ เสียหายจากการ
ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ - ประชาชนไดรับความ เดือดรอน เสียหาย ปจจัยภายใน - ขาดการควบคุม
ตรวจสอบอยางเขมงวด - ระบบตรวจสอบไมรัดกุม พอที่จะปดชองวางการ ทุจริต – ผูปฏิบัติขาดจิตสํานึกใน
การเปนขาราชการที่ดี ความเสี่ยงดานการ ปฏิบัติงาน
8. โครงการกอสรางพื้นฐานไมมีคุณภาพ ไมไดใชประโยชน สิ้นเปลืองและสูญเสีย งบประมาณในการ
กอสราง การซอมแซม ปจจัยภายใน – ผูปฏิบัติงานไมคํานึงถึง ประโยชนของทางราชการ ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน บํารุงรักษา - ผูปฏิบัติงานมี ผลประโยชนในงานที่ทํา
9. การจายเบี้ยยังชีพไมถูกตอง ตามระเบียบ กฎหมาย งบประมาณที่ตองจายไป ใหกับผูที่ไมมีสิทธิ์
ไดรับ ปจจัยภายใน - ผูปฏิบัติงานบกพรอง ไม ตรวจสอบคุณสมบัติของผู ขอรับเบี้ยยังชีพใหเปนไป ตาม
ระเบียบ กฎหมาย ความเสี่ยงดาน การเงิน
10. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ บานเรือนประชาชนไดรับ ความเสียหาย เกิดการ สูญเสียทรัพยสินและ
ชีวิต ของประชาชน ปจจัยภายนอก - สภาพดิน ฟา อากาศ ปจจัยภายใน - อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
กระแสไฟฟา ความเสี่ยงดานการ ปฏิบัติงาน
การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ประกอบดวย การวิเคราะห การ
ประเมิน และการจัด ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของ
องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง ซึ่งประกอบดวย ๔ ขั้นตอน ดังนี้
1. การกําหนดเกณฑการประเมิน เปนการกําหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยงไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ ไว 5 ระดับ คือ นอยมาก นอย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ ประเด็นที่พิจารณา ระดับคะแนน
1 = นอยที่สุด 2 = นอย 3 = ปาน กลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ในการเกิด
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 โอกาสที่จะเกิด เหตุการณ นอยที่สุด 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 นอยที่สุด นอย ปานกลาง สูง สูงมาก สวนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจาก
ความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ 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 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
2. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เปนการนําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแต ละ
ปจจั ยที่ร ะบุไวมาประเมิน โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ ความเสี่ ยงตาง ๆ และประเมินระดับ ความรุน แรงของ
ผลกระทบหรือมูลคาความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อใหเห็นระดับความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทําใหสามารถ
กําหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตอง
ภายใต งบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวขางตน ซึ่งมีขั้นตอนการ
ดําเนินการ ดังนี้
๑) พิ จารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณตาง ๆ วามีโ อกาส/ความถี่ที่จ ะเกิดขึ้น มากนอย
เพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลตอหนวยงานวามีระดับความรุนแรง หรือมี
ความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด การวิเคราะหความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะ

เกิดเหตุการณความเสี่ยง และ ความรุนแรงของผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลที่ไดมาพิจารณา
ความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง วากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงใน
ระดับใด ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ ซึ่ง จัดแบง
เปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปนแผนภูมิความเสี่ยง แบงพื้นที่เปน 4 สวน ซึ่งใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้ -16แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 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 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 1)
ระดับความเสี่ยงต่ํา คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ ใหถือวาเปน
ความเสี่ยงที่ไมมีนัยสําคัญตอการดําเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุม ที่มี
อยูในปจจุบัน ซึ่งไมตองดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม 2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 610 คะแนน เปนความเสี่ยงที่ยอมรับได แตตองมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ใหถือวาเปน
ความเสี่ยงที่ยอมรับได แตตองมีการจัดการเพิ่มเติม 3) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16
คะแนน ตองมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให ความเสี่ยงนั้นลดลงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 4) ระดับความเสี่ยงสูง
มาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ตองมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ํา หรืออาจตองถายโอน
ความเสี่ยง
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขององคการบริหารสวนตําบล
หัวเมือง อําเภอสอง จังหวัดแพร การประเมินความเสี่ยง (ปงบประมาณ 2563) องคการบริหารสวนตําบลหัว
เมือง อําเภอสอง จังหวัดแพร ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความ
เสี่ยง โอกาส/ ความถี่ 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 ที่ออกมา ไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติ - หนวยงานที่ออก
กฎหมาย ระเบียบ ไมมีการใหความรูกอน การบังคับใช ปจจัยภายใน – พนักงานสวนตําบลไมสนใจ อาน
ระเบียบ กฎหมาย – ไมมีการจัดทําหรือรวบรวม องคความรูในหนวยงาน ความเสี่ยงดานการ ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 3. การทุจริตในการ เบิกจายตางๆ ราชการไดรับความ เสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต
ปจจัยภายใน - ขาดการควบคุม ตรวจสอบ อยางเขมงวด - ระบบตรวจสอบไมรัดกุม พอที่จะปดชองวางการ
ทุจริต ความเสี่ยงดาน การเงิน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขององคการบริหารสวนตําบล
หัวเมือง อําเภอสอง จังหวัดแพร ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้น ปจจัย/สาเหตุ ประเภท
ความเสี่ยง โอกาส/ ความถี่ 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 และผลประโยชนที่ ตนเองจะไดรับ ความเสี่ยงเชิง ยุทธศาสตร
5. การจัดซื้อจัดจางและ การบริหารพัสดุ เปนไป อยางไมถูกตอง - จัดซื้อผิดระเบียบ - ไดวัสดุครุภัณฑที่ไมมี
คุณภาพ ไมตรงตามความ ตองการใชงาน - มีการทุจริต งบประมาณ ของทางราชการเสียหาย ปจจัยภายนอก
- ระเบียบกฎหมายฉบับ ใหมออกมาบังคับใชจํานวน มาก - มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมายตลอดเวลา
ปจจัยภายใน - การขาดความรูความ เขาใจของผูปฏิบัติ - พนักงานผูมีหนาที่จัดซื้อ จัดจางทุจริต รับ
ผลประโยชนจากผูขาย ผูรับจาง ความเสี่ยงดานการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 6. การนํา

ทรัพยสินของ ทางราชการไปใช ประโยชนสวนตัว เกิดการทุจริต เกิดความ สิ้นเปลืองโดยที่ราชการ ไมไดรับ
ประโยชน ปจจัยภายใน - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยางเครงครัด - ผูปฏิบัติทุจริต ความเสี่ยงดาน การเงิน
ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความ เสียหายที่จะเกิดขึ้น ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความ เสี่ยง โอกาส/
ความถี่ ผลกระทบ ความ รุนแรง คะแนน ความ เสี่ยง ระดับ ความ เสี่ยง ผู รับผิดชอบ 7. การปฏิบัติหนาที่
โดย มิชอบหรือละเวนการ ปฏิบัติหนาที่ - ราชการไดรับความ เสียหายจากการปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติ ประชาชนไดรับความ เดือดรอน เสียหาย ปจจัยภายใน - ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยางเขมงวด - ระบบ
ตรวจสอบไมรัดกุม พอที่จะปดชองวางการ ทุจริต – ผูปฏิบัติขาดจิตสํานึกใน การเปนขาราชการที่ดี ความเสี่ยง
ดานการ ปฏิบัติงาน 8. โครงการกอสราง พื้นฐานไมมีคุณภาพ ไมได ใชประโยชน สิ้นเปลืองและสูญเสีย
งบประมาณในการ กอสราง การซอมแซม บํารุงรักษา ปจจัยภายใน – ผูปฏิบัติงานไมคํานึงถึง ประโยชนของ
ทางราชการ - ผูปฏิบัติงานมี ผลประโยชนในงานที่ทํา ความเสี่ยงดานการ ปฏิบัติงาน 9. การจายเบี้ยยังชีพไม
ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย งบประมาณที่ตองจายไป ใหกับผูที่ไมมีสิทธิ์ไดรับ ปจจัยภายใน - ผูปฏิบัติงาน
บกพรอง ไม ตรวจสอบคุณสมบัติของผู ขอรับเบี้ยยังชีพใหเปนไป ตามระเบียบ กฎหมาย ความเสี่ยงดาน
การเงิน 10. เกิดสาธารณภัยใน พื้นที่ บานเรือนประชาชนไดรับ ความเสียหาย เกิดการ สูญเสียทรัพยสินและ
ชีวิต ของประชาชน ปจจัยภายนอก - สภาพดิน ฟา อากาศ ปจจัยภายใน - อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
กระแสไฟฟา ความเสี่ยงดานการ ปฏิบัติงาน
การจัดการความเสี่ยง เปนการกําหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถ
ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม กับสถานการณ ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูรับผิดชอบ แตวิธีการจัดการความเสี่ยงตอง
คุมค า กับ การลดระดั บผลกระทบที่ เกิ ดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ย ง
ประกอบดวย 4 แนวทางหลัก คือ ๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการ
ควบคุ มที่ทีอยู ซึ่งไม ต องดํ าเนิ นการใด ๆ เชน กรณีที่มีความเสี่ย งในระดับไมรุน แรงและไมคุมคาที่จ ะ
ดําเนินการใด ๆ ใหขออนุมัติ หลักการรับความเสี่ยงไวและไมดําเนินการใด ๆ แตควรมีมาตรการติดตามอยาง
ใกลชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลด
ความเสียหาย โดย การจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางสวนของกิจกรรมหรือโครงการที่
นําไปสูเหตุการณที่เปนความ เสี่ยง เพื่อใหมีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เชน การปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะ ในการทํางาน และการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 3) การหยุดหรือ
หลี กเลี่ ย งความเสี่ ยง หมายถึง ความเสี่ ย งที่ไมส ามารถยอมรับ และตองจัดการให ความเสี่ยงนั้น ไปอยู
นอกเหนือจากเงื่อนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุมนี้ เชน การหยุดหรือ ยกเลิกการ
ดําเนินงานหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงนั้น 4) การถายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถ
โอนไปใหผูอื่นได เชน การทําประกันภัย ประกันทรัพยสิน กับบริษัทประกัน การจางบุคคลภายนอกหรือการ
จางบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอยาง แทน เชน งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสรางตางๆ 4. การ
รายงานและติดตามผล หลังจากจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดําเนินงานตามแผนแลว จะตองมีการ
รายงานและ ติดตามผลเปนระยะ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการดําเนินงานไปอยางถูกตองและเหมาะสม
โดยมีเปาหมายในการ ติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความ
เสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ จัดการความเสี่ยงที่ไดมีการดําเนินการไปแลววาบรรลุวัตถุประสงคของการบริหาร
ความเสี่ยงหรือไม โดยหนวยงาน ตองสอบทานดูวา วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให
ดําเนินการตอไป หรือวิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยงดีควรปรับเปลี่ยน และนําผลการติดตามไปรายงานให
ฝายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ไดกลาวไว ขางตน ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกําหนดขอมูลที่ตอง
ติดตาม พรอมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถ ติดตามผลไดใน 2 ลักษณะ คือ 1) การติดตามผลเปน
รายครั้ง เปนการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กําหนด เชน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 9 เดือน หรือทุกสิ้นป
เปนตน 2) การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน เปนการติดตามที่รวมอยูในการดําเนินงานตางๆ ตามปกติ
ของหนวยงาน -21- แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขององคการบริหาร

สวนตําบลหัวเมือง อําเภอสอง จังหวัดแพร 5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง คณะทํางานบริหารความ
เสี่ยงจะตองทําสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปตอนายกองคการบริหารสวน
ตําบลหัวเมือง เพื่อใหมั่นใจวาองคการบริหารสวนตําบลหัวเมืองมีการบริหาร ความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม
เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ ดําเนินการสามารถลดและ
ควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดจริงและอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือตองจัดหามาตรการหรือ ตัวควบคุมอื่น
เพิ่มเติม เพื่อใหความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูหลังมีการจัดการ อยูในระดับที่ยอมรับได และใหองคกรมีการ บริหาร
ความเสี่ยงอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 6. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง การทบทวน
แผนการบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงใหทันสมัยและเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานจริงเปน
ประจําทุกป
องคการบริหารสวนตําบลหัวเมือง ไดดําเนินการวิเคราะหและจัดทํา แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อ
เตรี ย มการรองรั บ สภาวะการเปลี่ ย นแปลงที่จ ะเกิด ขึ้น โดยพิ จ ารณาจากภารกิจ อํา นาจ หนาที่ ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ ระเบียบ
กฎหมายตาง ๆ ที่กําหนดใหเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติ งานที่ผานมา นํามาคัดเลือกความเสี่ ยงเพื่อกํ าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบั ติการในการจัดการและ
ควบคุม ความเสี่ยง เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอเปาหมายการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนวน
ตําบลหัว เมือง โดยแผนบริ ห ารความเสี่ย งประจําป 2563 ขององคการบริห ารสว นตําบลหัวเมืองมี
องคประกอบที่สําคัญ ดังนี้
1. ความเสี่ยง
2. ระดับความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง
4. วัตถุประสงค
5. ระยะเวลาดําเนินการ
6. ผลสําเร็จที่คาดหวัง
7. งบประมาณ
8. ผูรับผิดชอบ
9. ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง
บทที่ 5
แผนบริหารความเสี่ยง
ระดับ ความ เสี่ยง กิจกรรมการ ควบคุม/ จัดการความเสี่ยง วัตถุประสงค ระยะเวลา ดําเนินการ
ผลสําเร็จที่ คาดหวัง งบประมาณ (บาท) ผูรับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดําเนินการจัดการ
ความเสี่ยง โอกาส/ ความถี่ ผลกระทบ/ ความรุนแรง คะแนน รวม ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
(Operational Risk)
1. การใชดุลพินิจของผูมี อํานาจในการอนุญาต อนุมัติ ตางๆ การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลัก
กฎหมาย ระเบียบ อยางเครงครัด เพื่อใหเกิดความ เปนธรรม และ ความถูกตอง ตุลาคม 2562- กันยายน
2563 การพิจารณา อนุญาต อนุมัติ มีความรวดเร็ว ถูกตอง - ทุกกอง

๒. การปฏิบัติหนาที่โดยมิ ชอบหรือละเวนการปฏิบัติ หนาที่ กํากับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงาน ให
ถูกตองตามกฎหมาย เพื่อใหองคกร ปลอดการทุจริต - เพื่อให ประชาชนไดรับ บริการที่ดี ตุลาคม 2562กันยายน 2563 การปฏิบัติงาน โปรงใส ตรวจสอบได ทุกกอง
3. โครงการกอสราง พื้นฐานไมมีคุณภาพ ไมได ใชประโยชน ตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับงานจาง
เพื่อใหโครงการ กอสรางทุก โครงการใช ประโยชนอยาง คุมคา ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 โครงการ
กอสรางทุก โครงการไดใช ประโยชน และ แกไขปญหา ของประชาชน ได - กองชาง
4. เกิดสาธารณภัยใน พื้นที่ จัดทําแผนปองกัน บรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย ชวยเหลือประชาชน
เพื่อชวยเหลือ ประชาชนได ทันที ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 ประชาชนที่ ประสบเหตุ ไดรับความ
ชวยเหลือ
5. ความผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู ความเขาใจใน ระเบียบ กฎหมายที่ นําไปใชใน
การ ปฏิบัติงาน สงพนักงานเขา รับการอบรม เพื่อให ปฏิบัติงานได ถูกตอง ตุลาคม 2562- กันยายน 2563
ไมเกิดความ ผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน สป.
6. การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร พัสดุ เปนไปอยาง ไมถูกตอง สงพนักงานเขา รับการอบรม
เพื่อให ปฏิบัติงานได ถูกตอง ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 ไมเกิดความ ผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน กค.
ผูรับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดําเนินการจัดการความ เสี่ยง โอกาส/ ความถี่ ผลกระทบ/
ความ รุนแรง คะแนน รวม ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) 7. การทุจริตใน การเบิกจายตางๆ มี
การตรวจสอบ โดยหนวยงาน ตรวจสอบภายใน เพื่อไมใหเกิด การทุจริต ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 ไม
มีการทุจริต ในหนวยงาน - กองคลัง
7. การนํา ทรัพยสินของทาง ราชการไปใช ประโยชนสวนตัว มีการตรวจสอบ โดยงานพัสดุ เพื่อไมให
ราชการเสีย ประโยชน ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 ไมมีการนํา ทรัพยสิน ราชการไปใช ประโยชน
สวนตัว - กองคลัง
8. การจายเบี้ยยัง ชีพไมถูกตองตาม ระเบียบ กฎหมาย ตรวจสอบขอมูล กับฐานขอมูล
กรมบัญชีกลาง เพื่อไมให ราชการ เสียหาย ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 การจายเบี้ยยัง ชีพเปนไปอยาง
ถูกตอง – ศษ/สป.
9. วางแผนการ พัฒนาไมถูกตอง เหมาะสม สอดคลองกับ ปญหาและความ ตองการของ ประชาชน
15 มีการติดตาม ประเมินผล แผนพัฒนา ทองถิ่นทุกป - เพื่อให แผนพัฒนาเปน กรอบในการท า
งบประมาณ รายจายได อยางมี ประสิทธิภาพ - เพื่อใหระดับ ความสําเร็จ ของแผนสูงกวา รอยละ 60 ตุลาคม
2562- กันยายน 2563 - แผนพัฒนา สามารถใชเปน กรอบในการทํา งบประมาณ รายจายไดอยาง มี
ประสิทธิภาพ - ระดับ ความสําเร็จของ แผนสูงกวารอย ละ 60 - สป.

