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๑.  หลักการและเหตุผล 
 การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือสําคัญตอการบริหารเชิงยุทธศาสตรในการผลักดันใหภาครัฐมี
ผลการดําเนินงานที่เปนเลิศ เปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเปน
กระบวนการที่สําคัญในการเนนความสําคัญ หรือชี้ใหเห็นความเสี่ยงที่จะสงผลกระทบตอกิจกรรมที่องคการ
ตองดําเนินการใหบรรลุตามเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรที่วางไว  
  การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เก่ียวของทุกฝายภายในองคการไดมีสวนรวมใน
การวิเคราะห ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองคกรอยูเสมอ รวมทั้งรวมกัน
วางแผนปองกันและควบคุมใหเหมาะสมกับภารกิจ เพ่ือลดสภาพปญหาหรือหลีกเล่ียงความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นและสรางความเสียหายหรือความสูญเสียใหกับองคกรได ตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ป ๒๕๕๘ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ซึ่งกําหนดวาสวนราชการตองมีการวิเคราะห
และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพ่ือเตรยีมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการดําเนินแผนงาน/โครงการที่สําคัญซึ่งตองครอบคลุมความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล ในการปองกัน
ขอผิดพลาดหรือลดโอกาสที่จะทําใหองคการเกิดความเสียหายหรือลมเหลว โดยใหระดับความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถรับไดและมีการติดตามประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปนไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตรที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน  
  ทั้งนี้ ในปจจุบันการบริหารความเส่ียงจําเปนจะตองดําเนินการใหครอบคลุมตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบดวย ๑๐ หลัก คือ 
  ๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
  ๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
  ๓. หลักประสิทธิภาพ/คุมคา (Efficiency/Value for money) 
  ๔. หลักความเสมอภาค (Equity) 
  ๕. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) 
  ๖. หลักการตรวจสอบได/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
  ๗. หลักเปดเผย/โปรงใส (Transparency) 
  ๘. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
  ๙. หลักการมีสวนรวม (Participation) 
  ๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
 

                                                                                                                              
  

บทที่ ๑  บทนํา 
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  นอกจากนี้ การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในยังมีสวนชวยใหเกิดการ
พัฒนาความสัมพันธระหวางองคกรและภายในองคกร นํามาซึ่งการประสานการทํางาน การติดตอ
แลกเปล่ียนขอมูลและความรวมมือในการดําเนินการตางๆเพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายในการบริหาร
ราชการแผนดนิตอไป 
  

๒.  วัตถุประสงคของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๑.  เพื่อใหผูบริหารและพนักงานเจาหนาที่ เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
  ๒.  เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรบัทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 
  ๓.  เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบล
ทุงปรังอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
  ๔.  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององคการบรหิารสวนตําบลทุงปรัง 
  ๕.  เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองคการบรหิารสวนตําบลทุงปรัง 
 

๓.  เปาหมาย 
  ๑.  ผูบริหารและพนักงานเจาหนาที่มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือ
นําไปใชในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานประจําป ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนดไว 
  ๒.  ผูปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
  ๓.  สามารถนําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใชในการปฏิบัติงานได 
  ๔.  การบริหารจัดการความเส่ียงถูกกําหนดขึ้นอยางเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมใน
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

๔.  นิยามความเสี่ยง 
  ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดในอนาคต หรือการกระทําใดๆที่
อาจเกิดขึ้น ภายใตสถานการณที่ไมแนนอนและสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไม
เปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร 
  ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือ ตนเหตุ/สาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําใหไมบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นไดอยางไร และ
ทําไม  ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการที่ใชใน
การบริหารจัดการปจจัยเส่ียงตางๆเพ่ือใหโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเส่ียงลดลง หรือผลกระทบของ
ความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่องคกรยอมรับได (Risk Appetite) การจัดการ
ความเสี่ยงตองมองปญหาความเสี่ยงแบบองครวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะตองอาศัยการ
มีสวนรวมจากผูบริหารและผูปฏิบัติจากทุกระดับรวมกันพิจารณาทั้งความเส่ียงที่ยอมรับไดและระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได เพื่อใหเกิดความเขาใจและเห็นพองรวมกันทั่วทั้งองคกรจึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให
อยูในระดับที่องคกรยอมรับได  
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  การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการปจจัย และ
ควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อใหโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือ
ผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่องคกรยอมรับได 
  การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทําเพ่ือจัดการกับ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเส่ียง ซึ่งตองพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่
จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และความคุมคาในการ
บริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู วิธีการท่ีใชในปจจุบัน คือ 

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทําที่กอใหเกิดความเสี่ยง เชน 
งานสวนใดที่องคกรไมถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทํางานในสวนนั้น และอาจใชการจางงานภายนอก
แทน 

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองสวน โดย
การจัดใหมีระบบการควบคุมตางๆเพื่อปองกัน หรือคนพบความเสี่ยงอยางเหมาะสมทันเวลา 

๓. การแบงความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองสวน โดย
การหาผูรวมรบัผดิชอบความเสี่ยง เชน การทําประกันตางๆ 

๔. การยอมรับความเสี่ยง คอืการไมตองทําส่ิงใดเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นวาความเสี่ยง
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนอย และผลกระทบจากการเกิดก็นอยดวย 
 

๕.  ประเภทของความเสี่ยง    
  ทุกองคกรจะตองเผชิญกับความเสี่ยงหลายรูปแบบแตกตางกัน การจําแนกความเสี่ยง
ออกเปนหมวดหมูขึ้นอยูกับลักษณะการดําเนินงานองคกรนั้น การจําแนกความเสี่ยงสามารถแบงได ดังนี้  
  ๑. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการกําหนดกลยุทธ  
แผนการดําเนินงานหรือนโยบายขององคกร รวมถึงการนําเอาแผนการดังกลาวไปปฏิบัติอยางไมเหมาะสม
หรือไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบันสงผลใหไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคหลัก เปาหมาย และแนว
ทางดานการดําเนินงานขององคกรได  
  ๒. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ 
หรือกิจกรรมภายในองคกร รวมถึงความเส่ียงที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการขอมูลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนขอมูลองคความรูตางๆ ซึ่งความเสี่ยงนี้จะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของ
กระบวนการทํางานและการบรรลุวัตถุประสงคหลักขององคกรในภาพรวม  
  ๓. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ทั้งจากปจจัยภายในองคกร เชน การบริหารจัดการดานสภาพคลอง ดานเครดิต ดานเงินลงทุน หรือปจจัย
ภายนอกองคกร เชน การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปล่ียน หรือความเส่ียงที่คูสัญญาไม
สามารถปฏิบัติตามภาระผกูพันที่ตกลงไว ซึ่งสงผลใหเกิดความเสียหายตอองคกร  
  ๔. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงานกํากับดูแล (Compliance Risk)  
เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับ
ดูแล เชน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนตน รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมาย
ซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงดานนี้เกิดขึ้นจะสงผลกระทบตอชื่อเสียงและภาพลักษณขององคกรโดยรวม 
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- ๔ - 
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๑.  สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง ไดยกฐานะจากสภาตําบลทุงปรัง เปนองคการบรหิารสวน
ตําบลทุงปรังตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลม ๑๑๓  ตอนที่ ๙ ง  ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙  และไดปรับขนาดเปนองคการบริหารสวน
ตําบลขนาดใหญตามมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/
๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  มีพ้ืนที่ ๔๒.๔๙ ตารางกิโลเมตร เปนตําบลหนึ่งในอําเภอสิชล ซึ่ง
อยูทางทิศเหนือของจังหวัดนครศรธีรรมราช มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 ทิศใต ติดตอกับองคการบรหิารสวนตําบลเสาเภา อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ทิศตะวันออก จดอาวไทย 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับองคการบรหิารสวนตําบลฉลอง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังมีประชากรจํานวนรวมทั้งสิ้น ๑๑,๒๐๓ คน แยกเปน ชาย 
๕,๕๗๐ คน หญิง ๕,๗๐๐ คน จํานวนครวัเรือนทั้งสิ้น ๔,๑๐๘ หลัง (ขอมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔)  
                                                                          

๒.  วิสัยทัศน 
  ตําบลทุงปรัง คุณภาพชีวิตด ี ชุมชนเขมแข็ง  ราษฎรอยูดีมีสุข 
 

๓.  ยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรดานชุมชนและคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ   
  ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคกร 

บทที่ ๒  ขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
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ยุทธศาสตร เปาหมาย 

๑. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ - ฝกอบรมอาชีพ สงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพ  
- ปรับปรุงฟนฟูแหลงทองเที่ยวเพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชน   
- ปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
 

๒. ยุทธศาสตรดานโครงสราง 
    พ้ืนฐาน 

- กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน สะพาน    
   ทอระบายน้ํา ทอลอดเหลี่ยม คสล. ไฟฟา ระบบประปาหมูบาน 
 

๓. ยุทธศาสตรดานชุมชนและ 
    คุณภาพชีวิต 

- พัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิตดานตางๆ เชน การชวยเหลือ 
   ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไร ผูดอยโอกาส สงเสริม 
   เยาวชน สตรี  
- ดําเนินการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
- ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
- เพิ่มประสิทธิภาพ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและลด 
  อุบัติเหตุบนทองถนน ฯลฯ   
- ปลูกจิตสํานึกใหราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท  
  เพ่ือความมั่นคงของชาติ  
- ปองกันและระงับโรคติดตอตางๆ ควบคุมปองกันโรคระบาดในพ้ืนที่ 
- พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมูบาน  
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุงปรัง 
- พัฒนา สงเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  
- สงเสริมศาสนา อนุรักษประเพณีและวัฒนธรรม เชน ประเพณีแหผา 
  ขึ้นถํ้า ประเพณีลอยกระทง ชักพระ แหหมรับ 
 

๔. ยุทธศาสตรดานส่ิงแวดลอม  
    ทรัพยากรธรรมชาติ และ    
    พลังงาน 

- บริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
  เชน ปลูกตนไม ปลอยพันธุสัตวน้ํา  
- กําจัดขยะมูลฝอย  
- การใชพลังงานทดแทน  
 

๕. ยุทธศาสตรดานบริหารจัดการ 
    องคกร 
 

- ฝกอบรม ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน 
- โครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

 - กอสราง ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
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๔.  โครงสรางสวนราชการภายใน 
 

โครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล 

ฝายสงเสริมการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
- งานสงเสริมการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
- งานสงเสริมกีฬา 
  และนันทนาการ 
   
 

ฝายกอสรางและซอม
บํารุง 
- งานกอสรางและซอม 
  บํารงุ 
- งานสาธารณปูโภค 
 

ฝายการเงินและบัญช ี
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัฒนารายได 
 

ฝายพัสดุและทรัพยสิน 
- งานพัสดุและทรัพยสิน 
 

ฝายบริหารท่ัวไป 
- งานบริหารท่ัวไป 
- งานการเจาหนาที ่
- งานสวัสดิการชุมชน 
- งานบริหารงานสาธารณสุข 
- งานปองกนัและบรรเทา 
  สาธารณภัย 
- งานนิติการ 
 

ฝายนโยบายและแผน 
- งานแผนงานและ 
  งบประมาณ 
- งานวิเคราะหนโยบายและ 
  แผน 
- งานสถิติขอมูลและ 
  สารสนเทศ 
- งานตรวจตดิตามและ 
  ประเมินผล 
 

สํานักปลัด  กองคลัง กองชาง กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม   

รองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล 

 
งานตรวจสอบภายใน   
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๕.  อํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนตําบล 
  องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ พัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๖) มีหนาที่ตองทําตามมาตรา ๖๗ ดังนี้ 
  ๑. จัดใหมีและบํารุงทางน้ําและทางบก 
  ๒. การรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ํา  ทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  ๓. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
  ๔. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๕. สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๖. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและพิการ 
  ๗. คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๘. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 
 

  มีหนาที่ที่อาจทํากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา ๖๘ ดังนี้ 
  ๑. ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
  ๒. ใหมีและบํารุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
  ๓. ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
  ๔. ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
  ๕. ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ 
  ๖. สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  ๗. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ 
  ๘. การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
  ๙. หาผลประโยชนจากทรัพยสินของ อบต. 
  ๑๐. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
  ๑๑. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
  ๑๒. การทองเที่ยว 
  ๑๓. การผงัเมือง 
  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามที่ไดกลาวมาขางตนนั้น ไมเปนการตัด
อํานาจหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ ในอันท่ีจะดําเนินกิจการใดๆ เพื่อ
ประโยชนของประชาชนในตําบล แตตองแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบลวงหนาตามสมควร ในกรณี
นี้หากองคการบริหารสวนตําบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนนิกิจการดังกลาว ใหกระทรวง ทบวง กรม หรือ
องคการหรือหนวยงานของรัฐ นําความเห็นขององคการบริหารสวนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนิน
กิจการนั้นดวยเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหองคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิ
ไดรับทราบขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของทางราชการในตําบล 
เวนแตขอมูลหรือขาวสารที่ทางราชการถือวาเปนความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแหงชาติ 
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  องคการบริหารสวนตําบลอาจออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใชบังคับในเขต 
องคการบริหารสวนตําบลไดเทาที่ไมขัดตอกฎหมายหรืออํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ในการ
นี้จะกําหนดคาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได แตมิใหกําหนดโทษปรับเกิน
หนึ่งพันบาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ในสวนของการบริหารงานนั้น องคการบริหารสวน
ตําบลมีการจัดแบงการบริหารงานออกเปน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล และสวนตางๆ ที่
องคการบริหารสวนตําบลไดตั้งขึ้น โดยมีพนักงานสวนตําบลเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน และองคการบริหาร
สวนตําบลสามารถขอใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไปดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
ชั่วคราวไดโดยไมขาดจากตนสังกัดเดิม โดยใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจอนุญาตไดตามความ
จําเปน และในกรณีที่เปนขาราชการซึ่งไมอยูในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ใหกระทรวงมหาดไทยทํา
ความตกลงกับหนวยงานตนสังกัดกอนแตงตั้ง 
  นอกจากนั้น องคการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองคการบรหิารสวนตําบลหรือ
รวมกับสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นอื่น เพ่ือกระทํากิจการรวมกันได  ทั้งนี้ เมื่อไดรับความยินยอมจากสภาตําบลองคการบริหารสวน
ตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ และกิจการนั้นเปน
กิจการที่จําเปนตองทําและเปนการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ของตน 
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ ดังนี้ 
  ๑. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
  ๒. การจัดใหมี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
  ๓. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
  ๔. การสาธารณูปโภค และการกอสรางอื่นๆ 
  ๕. การสาธารณูปการ  
  ๖. การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ 
  ๗. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
  ๘. การสงเสริมการทองเที่ยว 
  ๙. การจัดการศึกษา 
  ๑๐. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
  ๑๑. การบํารงุรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
  ๑๒. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย 
  ๑๓. การจัดใหมี และบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
  ๑๔. การสงเสริมกีฬา 
  ๑๕. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  ๑๖. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
  ๑๗. การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
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- ๑๐ - 
  ๑๘. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
  ๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  ๒๐. การจัดใหมี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
  ๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว  
  ๒๒. การจัดใหมี และควบคุมการฆาสัตว 
  ๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ 
สาธารณสถานอื่นๆ 
  ๒๔. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
  ๒๕. การผังเมือง 
  ๒๖. การขนสง และการวิศวกรรมจราจร 
  ๒๗. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
  ๒๘. การควบคุมอาคาร 
  ๒๙. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๓๐. การรักษาความสงบเรียบรอย สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  ๓๑. กิจอ่ืนใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด 
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- ๑๑ – 

๑.  การระบุความเส่ียง (Risk Identification)  การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม
เปนการพิจารณาวามีสิ่งใดหรือเหตุการณใดที่อาจเปนปญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทําใหการดําเนินงานไม
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคของงาน กิจกรรม และกระบวนการที่ไดปฏิบัติอยู ทั้งในสวนของงาน
ตามภารกิจประจําและงานตามนโยบายวา ตอบสนองและสอดคลองกับวัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ และ
ภารกิจของกรมหรือไม รวมถึงคาดคะเนผลผลิต และผลลัพธของแตละงาน กิจกรรมวาจะเกิดผลในทางใด 
โดยพิจารณาไดจากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสําคัญ ขอมูลสถิติของความเส่ียงท่ีเคยเกิดขึ้นหรือ
อาจเกิดขึ้นในอนาคต และจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหนวยงาน ในการระบุความเสี่ยง
จะตองพิจารณาแหลงที่มาของปจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ดาน  คือ ปจจัยเสี่ยงภายใน และปจจัยเสี่ยงภายนอก  

  ๑) ปจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน วัฒนธรรม
องคกร นโยบายการบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานความรูความสามารถและทักษะของบุคลากร เปน
ตน  
  ๒) ปจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเส่ียงที่ไมสามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน 
การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม เปนตน  
  ทั้งนี้ ในการระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม หนวยงานตองพิจารณา 
ถึงความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานของหนวยงานดวย เพ่ือให
เปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  ปจจัยเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตฯ เชน  
  ๑) การอาศัยตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชนใหตัวเอง  
  ๒) การรับผลประโยชนจากการดํารงตําแหนงหนาที่  
  ๓) การใชทรัพยสินของราชการเพื่อประโยชนสวนตน  
  ๔) การใชขอมูลลับทางราชการเพ่ือแสวงหาประโยชนแกตัวเองและพวกพอง  
  ๕) ใชเวลาทําการของราชการปฏิบัติงานอื่นที่มิใชงานราชการ แลวสงผลตอความเสียหาย 
ของหนวยงานที่รับผิดชอบ  
  ๖) การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงและเอื้อประโยชนใหหนวยงาน  
  ๗) การใหของขวัญ ของกํานัลเพื่อหวังความกาวหนา  
  ๘) การชวยญาติมิตรใหไดงานอยางไมเปนธรรมในหนวยงาน  
  ๙) การซื้อขายตําแหนง การจายผลประโยชนทั้งที่เปนตัวเงินและประโยชนรูปแบบอื่น       
เพื่อใหไดเลื่อนระดับหรือตําแหนง  
  ๑๐) เรียกรอง จัดหา หรือรับสินบน เพื่อประโยชนสวนตนหรือผูที่เกี่ยวของ เปนตน  
๒.  การวิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง  หมายถึง การวิเคราะหหาสาเหตุของความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง และผลกระทบของความเสี่ยง 
(ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางดาน 
ชื่อเสียงขององคกร ดานผูรับบริการ ดานบุคลากร ดานเวลา ดานความสําเร็จของงาน/กิจกรรม ดาน
ผลประโยชนทับซอน การใหหรือรับสินบน เพื่อจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                         องคการบรหิารสวนตําบลทุงปรัง 
 

- ๑๒ - 
  ๑) การวิ เคราะหความเ ส่ียง ประกอบดวย การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ 
(Likelihood) และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดปจจัยเส่ียง และประเมิน 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ เพ่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดเหตุการณและผลกระทบ 
ของความเสี่ยงที่เหลืออยูภายหลังจากมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ไดมีการดําเนินงานผานมาแลว โอกาส
ที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) หมายถึง ความเปนไปไดหรือความถี่ที่จะเกิด ความเสี่ยงโดยโอกาสแบง
ออกเปน 5 ระดับ ไดแก นอยมาก นอย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขต ของผลกระทบ ดังนี้ 
เกณฑการประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ 
 

เกณฑการประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด 
ความถี่ในการเกิด

เหตุการณ 
ความนาจะเปนในการ

เกิดเหตุการณ 

ความนาจะเปนในการ
เกิดผลประโยชนทับซอน 

การใหหรือรับสินบน 

๑ นอยมาก ๕ ปตอครั้ง 
ไมมีโอกาสเกิดขึ้นเลย 

(๐ – ๒๐%) 
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

๒ นอย ๒ – ๓ ปตอครั้ง 
มีโอกาสในการเกิดขึ้น

นอยมาก 
(มากกวา ๒๐ – ๔๐%) 

มีโอกาสในการเกิดขึ้น 
นอยครั้ง 

๓ ปานกลาง ๑ ปตอครั้ง 
มีโอกาสในการเกิดขึ้น

ปานกลาง 
(มากกวา ๔๐ – ๖๐%) 

มีโอกาสในการเกิดขึ้น 
บางครั้ง 

๔ สูง 
๑ - ๖ เดือนตอครั้ง 
แตไมเกิน ๕ ครั้ง 

มีโอกาสในการเกิดขึ้น
มาก 

(มากกวา ๖๐ – ๘๐%) 

มีโอกาสในการเกิดขึ้น 
บอยครั้ง 

๕ สูงมาก 
๑ เดือนตอครั้ง 
หรือมากกวา 

มีโอกาสในการเกิดขึ้น 
สูงมาก 

(มากกวา ๘๐ – ๑๐๐%) 

มีโอกาสในการเกิดขึ้น
ประจํา 

 

  ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอเปาหมาย
ตามภารกิจ เปนการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลคาความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดวาจะไดรับ ซึ่ง
แบงระดับของผลกระทบออกเปน ๕ ระดับ ไดแก นอยมาก นอย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจาก
ขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้ 
 

ระดับ ผลกระทบ มูลคาความเสียหาย 
๑ นอยมาก ไมเกิน ๕ ลานบาท 
๒ นอย > ๕ ลานบาท – ๑๐ ลานบาท 
๓ ปานกลาง > ๑๐ ลานบาท – ๕๐ ลานบาท 
๔ สูง > ๕๐ ลานบาท – ๑๐๐ ลานบาท 
๕ สูงมาก > ๑๐๐ ลานบาท 
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- ๑๓ - 
เกณฑการประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ไมเปนตัวเงิน) 

 

ระดับ ผลกระทบ 
ผลกระทบตอ ผลกระทบดานผลประโยชน 

ทับซอนการใหหรือรับสินบน ทรัพยสิน องคกร 

๑ นอยมาก ไมมีการสูญเสีย 
ไมสงผลเลย หรือสงผล
กระทบระดับบุคคล 

สรางความไมสะดวกตอการ
ปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

๒ นอย สูญเสียเล็กนอย 
สงผลกระทบในระดับ
หนวยงานภายใต กอง/
สถาบัน/ศูนย/กลุม 

สรางความไมสะดวกตอการ
ปฏิบัติงานบอยครั้ง 

๓ ปานกลาง 
สูญเสียปาน
กลาง 

สงผลกระทบระดับ
หนวยงาน (กอง/สถาบัน/
ศูนย/กลุม) 

สรางบรรยากาศในการทํางานท่ี
ไมเหมาะสม 

๔ สูง 
สูญเสีย
คอนขางมาก 

สงผลกระทบระดับกรม 
ถูกลงโทษทางวินยัอยางไม
รายแรง 

๕ สูงมาก สูญเสียมาก 
สงผลกระทบไปยัง
ภายนอกกรม 

ถูกลงโทษทางวินยัรายแรง 

 

  ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและขอมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ
ดังกลาว เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนตอการเลือกระดับความเสี่ยงและใชเปนขอมูลเปรียบเทียบในการประเมิน
ระดับความเส่ียงภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทําการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นแลว ใหทําการคํานวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยูดวยสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส X ระดับความรุนแรง 
 

  ๒) การจัดลําดับความสําคัญในการจัดการความเสี่ยง ใหพิจารณาจากผลการประเมินความ
เสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงิน
และไมเปนตัวเงิน) จากระดับความเสี่ยงนอยมาก นอย ปานกลาง สูง สูงมาก มาจัดลําดับความสําคัญในการ
จัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ไดประเมินความเสี่ยงมาแลว โดยพิจารณาตามเกณฑในการจัดการความ
เสี่ยง  ซ่ึงแบงเปน ๕ ระดับ ดังนี้ 
 

ลําดับ ระดับความเสี่ยง ชวงคะแนน เขตสี (ZONE) 
๑ ความเสี่ยงระดับสูงมาก  ๒๐ – ๒๕  แดง  
๒ ความเสี่ยงระดับสูง ๑๐ – ๑๖ สม 
๓ ความเสี่ยงระดับปานกลาง ๔ – ๙ เหลือง 
๔ ความเสี่ยงระดับนอย ๒ – ๓ เขียว 
๕ ความเสีย่งระดับนอยมาก ๑  ฟา 
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- ๑๔ - 
แผนภูมิความเสี่ยง 

 

๕      
๔      
๓      
๒      
๑      
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
 

กรอบการกําหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (ZONE) 
  จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นไดวา องคการบรหิารสวนตําบลทุงปรังไดมีการจัดระดับความ
เสี่ยงตามเขตสี (Zone)  ซึ่งแบงเปน ๕ ระดับ ซึ่งจะไดเชื่อมโยงไปสูการควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งใน
ปจจุบัน และที่จะไดมีการกําหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง เขตสี (ZONE) มาตรการในปจจุบัน มาตรการเพิ่มเติม 

ระดับนอยมาก ฟา 

กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการ 
ในการจั ดการค วาม เ ส่ี ย ง ใน
ป จจุ บั นอ าจ เพี ย งพอแล ว ใ ห
ติดตามการดําเนินการเปนระยะๆ 

ไมจําเปนตองมีกิจกรรมควบคุม
ภายใน/มาตรการจัดการความ
เสี่ยงเพ่ิมเติมอีก หรืออาจมีไดหาก
ไมใชทรัพยากรเพ่ิมเติม หรือมี
แผนงานอื่นรองรับอยูแลวระดับ
นอย 

ระดับนอย เขียว 

กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการ 
ในการจั ดการค วาม เ ส่ี ย ง ใน
ป จจุ บั นอ าจ เพี ย งพอแล ว ใ ห
ติดตามการดําเนินการเปนระยะๆ  

ไมจําเปนตองมีกิจกรรมควบคุม
ภายใน/มาตรการจัดการความ
เสี่ยงเพ่ิมเติมอีก หรืออาจมีไดหาก
ไมใชทรัพยากรเพ่ิมเติม หรือมี
แผนงานอ่ืนรองรับอยูแลว 

ระดับปานกลาง เหลือง  

ตองเฝาระวังอยางตอเนื่อง และ
อาจเพ่ิมเติมความเขมขนในการ
ดําเนินการตามกิจกรรมควบคุม
ภายใน/มาตรการในปจจุบัน 

ไมจําเปนตองมีกิจกรรมควบคุม
ภายใน/มาตรการจัดการความ
เสี่ยงเพ่ิมเติมอีก หรืออาจมีไดหาก
ไมใชทรัพยากรเพ่ิมเติม หรือมี
แ ผ น ง า น อื่ น ร อ ง รั บ อ ยู แ ล ว 
ระดับสูง 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

โอกาสจะเกิดเหตุการณ 
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  - ๑๕ -  

ระดับความเสี่ยง เขตสี (ZONE) มาตรการในปจจุบัน มาตรการเพิ่มเติม 

ระดับสูง สม 

ตองเฝาระวังอยางตอเนื่อง และ
อาจเพ่ิมเติมความเขมขนในการ 
ดําเนินการตามกิจกรรมควบคุม
ภายใน/มาตรการในปจจุบัน 

จําเปนตองมีการเพ่ิมเติมกิจกรรม
ควบคุมภายใน/มาตรการโดยหาก
มีขอจํากัดในดานทรัพยากรในการ
จัดการความเสี่ยงใหมีความสําคัญ
ในระดับรองระดับสูงมาก 

ระดับสูงมาก แดง 

ตองเฝาระวังอยางตอเนื่องและ
อาจเพ่ิมเติมความเขมขนในการ 
ดําเนินการตามกิจกรรมควบคุม
ภายใน/มาตรการในปจจุบัน 

จําเปนตองมีการเพิ่มเติมมาตรการ
โ ด ย ห า ก มี ข อ จํ า กั ด ใ น ด า น
ทรัพยากรในการจัดการความ
เสี่ยงใหมีความสําคัญในระดับที่สูง
ก ว า  แ ล ะ ผู บ ริ ห า ร ค ว ร ใ ห
ความสําคัญในการติดตามการ
ดําเนินการของกิจกรรมควบคุม
ภายใน/มาตรการดังกลาวอยาง
ตอเนื่อง    

 

๓.  การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง  
  ๑. การประเมินผลการควบคุม เปนการดําเนินการภายหลังจากการที่ไดระบุระดับความเสี่ยง 
และจัดลําดับความเสี่ยงแลวใหนาํความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยูวามีประสิทธิผล 
เพียงพอหรือไม และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ตอง
ปรับปรุง ดังนี้  
   ๑.๑) กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสูระดับที่ยอมรับได  
   ๑.๒) กรณีตองปรับปรุง หมายถึง ไมสามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได  
  ๒. การจัดการความเสี่ยง เปนกระบวนการดําเนินการตางๆ โดยลดมูลเหตุของแตละโอกาส 
ที่จะทําใหเกิดความเสียหาย เพื่อใหระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู
ในระดับที่สามารถรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยพิจารณาตนทุนการ
จัดการความเสี่ยง และผลประโยชนที่จะไดรับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยูดวยกัน ๔ วิธี 
ดังนี้  
   ๒.๑) กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เปนความเสี่ยงท่ียอมรับใหมีความเส่ียงได  
เพราะตนทุนการจัดการความเส่ียงสูงอาจไมคุมกับผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเปนความเสี่ยงที่มี
สาเหตุจากปจจัยภายนอกที่อยูเหนือการควบคุม และไมอาจเลือกใชวิธีอื่นได  
   ๒.๒) กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง เปนความเสี่ยงที่ยอมรับไมได มีผลกระทบ
กับองคกร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนงานอยางสูง ซึ่งไมสามารถจัดการไดดวยวิธีอ่ืน โดย
อาจควบคุมไดดวยการยกเลิก/ปรับเปล่ียน เปาหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม 
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- ๑๖ - 
   ๒.๓) กรณีถายโอนความเส่ียง หมายถึง เปนความเส่ียงที่ยอมรับไมไดตอง
ดําเนินการถายโอนความเสี่ยงใหผูอื่น เชน จางบุคคลภายนอก เปนตน โดยอาจเปนความเสี่ยงเกี่ยวกับ -
ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เชน ความเส่ียงเก่ียวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย -ความเสี่ยงที่ตอง
ดําเนินการในเรื่องที่ไมมีความชํานาญ -ความเสี่ยงที่ตองปฏิบัติงานท่ีมีปริมาณมากในเวลาอันจํากัด เปนตน  
   ๒.๔) กรณีควบคุม/ลดความเส่ียง หมายถึง เปนความเสี่ยงที่ยอมรับไมได ตองหา
แนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งไดรับผลกระทบ
จากปจจัยภายในและอยูภายใตการควบคุมขององคกร ไดแก การควบคุมภายใน หรือเปนความเสี่ยงที่
ยอมรับไมได ตองหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
ซึ่งไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก และมิไดอยูภายใตการควบคุมขององคกร ไดแก แผนรองรับ/
มาตรการ  
  ๓. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ใหทุกหนวยงานนําผลการการระบุความเสี่ยง การ
วิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดทําแผนบริหาร 
ความเสี่ยงของหนวยงานตอไป    

๔.  การติดตามประเมินผล  เปนการติดตามประเมินผลความคืบหนาและผลการดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง รวมท้ังปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข โดยติดตามเปนรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน  
 

๕.  การทบทวนการบริหารความเสี่ยง  เปนการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะหและ
ประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่ไดมีการดําเนินการใน
งวดท่ีผานมาวามีประสิทธิผลหรือไม ถายังมีความเสี่ยงเหลืออยู หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม เชน จาก
การปรับเปล่ียนสภาพแวดลอม วิธีการปฏิบัติงาน เปนตน โดยใชแบบ RM-๑ ถึง RM-๓ เพื่อใชในการจัดทํา 
 

การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง  ตามภารกิจหลักองคการบริหารสวนตําบลทุงปรังเพื่อใหเปนไป
ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  รายงานการบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลัก โดยใชแบบฟอรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลัก ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการบรหิารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบดวย  
 ๑) การระบุและวิเคราะหความเสี่ยง (แบบ RM-๑)  
 ๒) การวิเคราะหโอกาสและผลกระทําความเสี่ยง (แบบ RM-๑(๑))  
 ๓) การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๒)  
 ๔) แผนการจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๓)  
 ๕) การติดตามการจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๔)  
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- ๑๗ - 
ตารางสรุปการจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

 

การจัดทํารายงานในระดับสวนงานยอย 
(สํานัก/กอง) 

การจัดทํารายงานในภาพรวม 
ขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

(ระดับหนวยงานของรัฐ) 

๑. รายงานการประเมินองคประกอบของการ   
    ควบคุมภายใน – ระดับสวนงานยอย 

๑. รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุม 
    ภายใน (ระดับหนวยงานของรัฐ) แบบ ปค.๔ 

๒. แบบ RM- ๑ การระบุและวิเคราะหความ 
    เสี่ยง 

๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
    (แบบ ปค.๕) 

๓. แบบRM- ๑(๑) การวิเคราะหโอกาสและ 
    ผลกระทบความเสี่ยง 

๔. แบบ RM– ๒ การประเมินผลการควบคุมและ 
    การบริหารจัดการความเสี่ยง 

๕. แบบ RM– ๓ แผนการจัดการความเสี่ยง 

๖. แบบ RM– ๔ การติดตามการบริหารจัดการ 
    ความเสี่ยง 

๓. รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ 
    ปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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- ๑๘ – 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และ
จัดลําดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงานขององคกร รวมทั้งการจัดทํา
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
ยอมรับได ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก 
ดังนี ้

๑.  การระบุความเสี่ยง เปนการระบุเหตุการณใดๆทั้งที่มีผลดีและผลเสียตอการบรรลุ
วัตถุประสงค โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นท่ีไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร 
  ๒.  ประเมินความเสี่ยง เปนการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง โดย
อาศัยเกณฑมาตรฐานที่ไดกําหนดไว ทําใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม 
  ๓.  จัดการความเสี่ยง เปนการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุม
ความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง และควรตองพิจารณาถึง
ความคุมคาในดานคาใชจายและตนทุนที่ตองใชลงทุนในการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับ
ประโยชนที่จะไดรับดวย 
  ๔.  รายงานและติดตามผล เปนการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่ไดดําเนินการทั้งหมดใหฝายบริหารรับทราบ 
  ๕.  ประเมินผลการบรหิารความเสี่ยง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจําป เพื่อให
มั่นใจวาองคกรมีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการ
หรือกลไกความเสี่ยงที่ดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเส่ียงที่เกิดขึ้นจรงิและอยูในระดับที่ยอมรับได 
หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพิ่มเติม เพื่อใหความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูมีการจัดการใหอยูในระดับ
ที่ยอมรับได และใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 
  ๖.  ทบทวนการบริหารความเส่ียง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบใหดีย่ิงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บทที่ ๔  การบริหารจัดการความเสี่ยง 
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- ๑๙ - 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง 

 
 

๑.  การระบุความเสี่ยง 
  เปนกระบวนการที่ผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันระบุความเส่ียงและปจจัยเสี่ยง โดยตอง
คํานึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอวัตถุประสงค
และเปาหมายขององคกร หรอืผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองคกรและระดับกิจกรรม ในการระบุปจจัยเสี่ยง
จะตองพิจารณาวามีเหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผดิพลาด ความ
เสียหาย และไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด รวมทั้งมีทรัพยสินใดที่จําเปนตองไดรับการดูแลปองกันรักษา 
ดังนั้น จึงตองเขาใจในความหมายของ “ความเส่ียง” “ปจจัยเส่ียง” และ “ประเภทความเส่ียง” กอนที่จะ
ดําเนินการระบุความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม 
  ๑.๑  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่
ไมแนนอนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน หรือกอใหเกิดความ
ลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจขององคกร และเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 
  ๑.๒  ปจจัยเสี่ยง หมายถึง ตนเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําใหไมบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นไดอยางไร และ
ทําไม  ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงภายหลังไดอยางถูกตอง โดยปจจัยเสี่ยงแบงได ๒ ดาน คือ 
  ๑)  ปจจัยเส่ียงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน นโยบาย
รัฐบาล กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ 
  ๒)  ปจจัยเส่ียงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน กฎระเบียบ
ขอบังคับภายในองคกร วัฒนธรรมองคกร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน 
ขอมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ  

๑. ระบุ
ความเสี่ยง

๒. ประเมิน
ความเสี่ยง

๓. จัดการ
ความเสี่ยง

๔. 
รายงาน

และ
ติดตามผล

๕. 
ประเมินผล
การบริหาร
ความเสี่ยง

๖. ทบทวน
การบริหาร
ความเสี่ยง
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- ๒๐ - 
  ๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบงออกเปน ๔ ประเภท ไดแก 
  ๑)  ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกลยุทธ 
เปาหมาย พันธกิจ ขององคกร ที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไมบรรลุผลตามเปาหมายในแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร 
  ๒)  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวของกับ
ประเด็นปญหาการปฏิบัติงานประจําวัน หรือการดําเนินงานปกติที่องคกรตองเผชิญ เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เชน การปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไมมีผงัการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
ไมมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เปนตน 
  ๓)  ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk) เปนความเสี่ยงที่เก่ียวของกับการบริหารและ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล ทั้งจากปจจัยภายใน เชน 
การเบิกจายงบประมาณไมถูกตอง เบิกจายไมเปนไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไมเหมาะสมสอดคลองกับ
การดําเนินงาน การทุจริตในการเบิกจาย และจากผลกระทบของปจจัยภายนอก เชน การโอนจัดสรร
งบประมาณ การจัดเก็บรายได ขอบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย 
ที่ไมชัดเจน อันนําไปสูการตรวจสอบทักทวงจากหนวยงานที่เก่ียวของ เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง 
  ๔)  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk) เปน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ เชน ความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวของได หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู ไมเหมาะสม หรือเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติงาน เปนตน 

 

การระบุความเสี่ยง (ปงบประมาณ ๒๕๖๕) 
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ความเส่ียง 
ผลกระทบ/ความเสียหายท่ีจะ

เกิดขึ้น 
ปจจัย/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเส่ียง 

๑. การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

- แผนพัฒนาทองถิ่นไมสามารถ
แกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยาง
แทจริง 
- เนื่องจากสถานการณโรค
ระบาด (โควิด ๑๙) ทําใหไมมีการ
ประชุมประชาคมเพือ่รับฟงความ
คิดเหน็และปญหาความตองการ
ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยภายนอก 
- มกีารจัดทําแผนพฒันาทองถิ่น
เปนไปตามความตองการของ
ประชาชนใหมากที่สุด 
- ความตองการของประชาชนท่ีเกิน
ศกัยภาพของหนวยงานใหมีการ
ขอรับสนับสนุนจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 
- ใหความรูเกีย่วกับการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นและประโยชนท่ี
ประชาชนจะไดรับจากการเขารวม
ประชาคม 
 
 
 
 
 
 
 

ความเส่ียงเชิง
ยุทธศาสตร (S) 
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- ๒๑ - 

ความเส่ียง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย 

ท่ีจะเกิดขึ้น 
ปจจัย/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเส่ียง 

๒. การจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพ สําหรับ
ผูสูงอายุ ผูพกิาร 

- การจายเบี้ยยังชีพโดยไมรูวา
บุคคลเหลานั้นขาดคุณสมบัติ 
ระเบียบฯ และยังจายเบี้ยยังชีพ 
- การยายที่อยูของผูมีสิทธิรับเบี้ย
ยังชีพ โดยมิไดแจงใหหนวยงาน
ทราบ จึงมีการจายเบี้ยซ้ําซอน 
เมื่อมีการตรวจพบภายหลังจาก
ระบบสารสนเทศฯ และดําเนินการ
เรียกเงินคืนคลัง 
 

ปจจัยภายใน 
- ปรับปรุงขอมูลผูมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ 
ผูสูงอายุ และคนพกิาร ในระบบ
สารสนเทศการจัดการขอมูลเบี้ยยัง
ชีพของ อปท. 
ปจจัยภายนอก 
- ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
ใหบริการตามหมูบาน 
 
 

ความเส่ียงดาน
การปฏิบัติงาน 
(O) 

๓. สงเสริมการพฒันาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ 
และผูพิการ  

- ประชาชนไมมรีายไดเพียงพอ
ตอการยังชพี 

ปจจัยภายนอก 
- ประชาสัมพันธและสงเสริมใหสตรี
ไดมงีานทําเพื่อไดมรีายไดมายังชีพ 
 
 

ความเส่ียงเชิง
ยุทธศาสตร (S) 

๔. ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- การชวยเหลือประชาชนจากสา
ธารณภัยตางๆยังไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร เนื่องจาก
จํานวนบุคลากรมีนอยไมเพียงพอ
และขาดเครื่องมอืทําใหไม
สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไดอยางทั่วถึงและ
เพียงพอ 
- การเกิดสาธารณภยัตางๆจะเปน
ภัยธรรมชาติท่ีไมอาจควบคุมได 
- การชวยเหลือผูประสบภยั 
 

ปจจัยภายนอก 
- ประชาสัมพันธ/จัดอบรมให
ประชาชนทราบแนวทางปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเบื้องตน 
 

ความเส่ียงเชิง
ยุทธศาสตร (S) 

๕. จัดใหมีและบํารุงรักษา 
ทางน้ําและทางบก 
 

- ถนนจราจรเปนหลุมเปนบอเปน
อันตรายตอการสัญจร 

ปจจัยภายนอก 
- ถนนบางสายยังเปนหลุมบอ 
 

ความเส่ียงเชิง
ยุทธศาสตร (S) 

๖. กระบวนการงานการ 
ขออนญุาตกอสรางและ
ดัดแปลงอาคารตางๆ 

การยื่นขออนุญาตกอสราง 
ดัดแปลง ตอเติมอาคาร ผูขอ
อนุญาตเตรียมเอกสารมารับ
บริการไมครบถวน และผูขอ
อนุญาตไมทําตามแบบแปลนท่ียื่น
ขออนญุาต 

ปจจัยภายนอก 
- ผูขออนญุาตฯเตรยีมเอกสารมารับ
บริการไมครบถวน 
- ผูขออนญุาตฯไมทําตามแบบแปลน
ท่ียื่นขอ 
ปจจัยภายใน 
- จัดทําคูมือ แผนพับเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง ตอเติม
อาคารแจกผูมาตดิตอ 
 
 
 
 

ความเส่ียงดาน
การปฏิบัตติาม
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ขอบังคับ (C) 



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                         องคการบรหิารสวนตําบลทุงปรัง 
 

 - ๒๒ -   

ความเส่ียง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย 

ท่ีจะเกิดขึ้น 
ปจจัย/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเส่ียง 

๗. งานสาธารณูปโภคและ
ประปา 

ประชาชนขาดการชวยกันดูแล
ทรัพยสินสาธารณะและไมมี
ความรูเกีย่วกับการบํารุงรกัษา
ระบบประปาเมื่อเกิดความชํารุด
เสียหาย 

ปจจัยภายนอก 
- ประชาชนไมชวยกันดูแลทรัพยสิน
สาธารณะ 
- ประชาชนไมมคีวามรูเกี่ยวกับการ
บํารุงรักษาระบบประปาเมือ่เกดิความ
ชํารุดเสียหาย 
ปจจัยภายใน 
- ประชาสัมพันธถึงหนวยงานท่ี
รับผิดชอบระบบประปาของ อบต.ท่ีมี
ความชํารุดเสียหาย เชน มีเบอรโทร
เจาหนาท่ีผูรับผดิชอบโดยตรง 
 

ความเส่ียงดาน
การปฏิบัติงาน 
(O) 

๘. การจัดทําหลักสูตรงาน
มาตรฐานการศึกษาและ
งานสงเสริมและสนับสนุน
การเรยีนการสอนเปนไป
อยางถูกตอง กฎหมาย
และระเบียบขอบงัคับ 
 

ไมมีบุคลากรดานสายงานบรหิาร
ผูอํานวยการกองศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ปจจัยภายใน 
- ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ตําแหนงผูอํานวยการกองการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ความเส่ียงดาน
การปฏิบัติงาน 
(O) 

๙. การปฏิบัติงานดาน
การเงินและบัญชี  
(เพื่อใหการเบิกจายเงิน
ถูกตองตามระเบียบ) 

- หนวยงานผูเบิกไมศึกษา
ระเบียบ และหนังสือสั่งการให
ถูกตอง 

ปจจัยภายใน 
- ใหเจาหนาท่ีรับการฝกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรูและแลกเปล่ียน
ประสบการณ 
 

ความเส่ียงดาน
การปฏิบัติงาน 
(O) 

 - การเบิกจายไมเปนไปตาม
ระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด 
- หนวยงานผูเบิกวางฎกีาเรงดวน 
ลาชา ทําใหหนวยงานคลังมี
ระยะเวลาในการตรวจสอบฎีกา
นอย 
 

- สําเนาและระเบียบหนังสือสั่งการท่ี
เกี่ยวของใหหนวยงานผูเบกิทราบและ
ถือปฏิบตั ิ
 

 

๑๐. การปฏิบัติงานดาน
การเงินและบัญชี (เพื่อให
การจัดเก็บรายไดเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและ
เปนไปตามระเบียบ) 

ผูเสียภาษไีมมาชําระภาษีตาม
กําหนดและละเลยไมมาชําระภาษี
ทําใหมยีอดลูกหนี้คางชําระ 

ปจจัยภายนอก 
- ผูเสียภาษีไมมาชําระภาษตีาม
กําหนดและละเลยไมมาชําระภาษีทํา
ใหมียอดลูกหนี้คางชําระ 
ปจจัยภายใน 
- รายงานยอดคางชําระภาษีทุกเดือน 
- ออกหนงัสือในการเรงรดัผูคางชําระ
ภาษี 
 

ความเส่ียงดาน
การเงิน (F) 
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๒.  การประเมินความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ประกอบดวย การวิเคราะห การประเมิน และการ
จัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางาน มี ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
  ๒.๑  การกําหนดเกณฑการประเมิน เปนการกําหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง 
ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเส่ียง โดย
กําหนดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบไว ๕ ระดับ คือ นอยมาก นอย 
ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
 

ประเด็นท่ีพิจารณา 
ระดับคะแนน 

๑ = นอย
ท่ีสุด 

๒ = นอย 
๓ = ปาน

กลาง 
๔ = สูง ๕ = สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง 
 

ความถี่ในการเกิดเหตกุารณหรอื
ขอผดิพลาดในการปฏิบัติงาน (ครั้ง) 
 

๕ ป/ครั้ง ๒-๓ ป/
ครั้ง 

๑ ป/ครั้ง ๑-๖ เดือน/ครั้ง 
ไมเกิน ๕ ครั้ง/ป 

๑ เดือน/ครั้ง 
หรือมากกวา 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ 
 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ความรุนแรงและผลกระทบ 
 

มูลคาความเสียหาย นอยกวา /
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๐-
๕๐,๐๐๐ 

บาท 

๕๐,๐๐๐ – 
๑๐๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐๐,๐๐๐ – 
๕๐๐,๐๐๐ บาท 

มากกวา 
๕๐๐๐,๐๐๐ 

บาท 
 

อันตรายตอชีวิต เดือดรอน 
รําคาญ 

บาดเจ็บ 
เล็กนอย 

 

บาดเจ็บ 
ตองรกัษา 

 

บาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต 

ผลกระทบตอภาพลักษณขององคกร 
 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง สูง สูงมาก 

สวนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบตอความเสี่ยงขององคกรวาจะกอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกําหนดเกณฑไว ๔ ระดับ 
ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ํา 

 

  
  

  
 ค

วา
มร

นุแ
รง

ขอ
งผ

ลก
ระ

ทบ
 

๕  
 

    

สูงมาก 
๔  

 
    

๓  
 

    
สูง 

๒  
 

    
ปานกลาง 

๑  
 

    
ต่ํา 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

 

- ๒๓ - 
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- ๒๔ - 
  ๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เปนการนําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง
แตละปจจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับความรนุแรงของ
ผลกระทบหรือมูลคาความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อใหเห็นระดับความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทําใหสามารถ
กําหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซ่ึงจะชวยใหวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตอง
ภายใตงบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวขางตน ซึ่งมีขั้นตอน
การดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณตางๆวามีโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดขึ้นมาก
นอยเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
  ๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลตอหนวยงานวามีระดับความ
รุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
  ๒.๓ การวิเคราะหความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง 
และความรุนแรงของผลกระทบของแตละปจจัยเส่ียงแลว ใหนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวาง
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง วากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
  ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
ซึ่งจัดแบงเปน ๔ ระดับ สามารถแสดงเปนแผนภูมิความเสี่ยง แบงพื้นท่ีเปน ๔ สวน ซึ่งใชเกณฑในการ
จัดแบง ดังนี ้
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 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
 

๑) ระดับความเสี่ยงต่ํา คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงใน
ระดับนี้ใหถือวาเปนความเสี่ยงที่ไมมีนัยสําคัญตอการดําเนินงาน ความเส่ียงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได
ภายใตการควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งไมตองดําเนินการใดๆเพิ่มเติม 

๒) ระดับความเส่ียงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เปนความเส่ียงที่
ยอมรับได แตตองมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ใหถือวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับได แตตอง
มีการจัดการเพ่ิมเติม 

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเส่ียง ๑๑-๑๖ คะแนน ตองมีแผนลดความเส่ียง 
เพื่อใหความเสี่ยงนั้นลดลงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
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- ๒๕ - 
๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ตองมีแผนลดความ

เสี่ยงและประเมินซํ้า หรืออาจตองถายโอนความเสี่ยง 
 

๓.  การจัดการความเสี่ยง 
  เปนการกําหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกับสถานการณ ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูรับผดิชอบ แตวิธีการจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลด
ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรอืวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบดวย ๔ แนวทาง
หลัก คือ 
  ๑)  การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมที่ทีอยู 
ซึ่งไมตองดําเนินการใด ๆ เชน กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาที่จะดําเนินการใดๆ ใหขอ
อนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไวและไมดําเนินการใดๆ แตควรมีมาตรการติดตามอยางใกลชิดเพื่อรองรับผลที่
จะเกิดขึ้น 
  ๒)  การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย 
โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางสวนของกิจกรรมหรือโครงการที่นําไปสูเหตุการณ
ที่เปนความเสี่ยง เพื่อใหมีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม เชน การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน การ
จัดอบรมเพิ่มทักษะในการทํางาน และการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 
  ๓)  การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับและตอง
จัดการใหความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเหนอืจากเงื่อนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุมนี้ 
เชน การหยุดหรือยกเลิกการดําเนินงานหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงนั้น 
  ๔)  การถายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปใหผูอื่นได เชน การทํา
ประกันภัย ประกันทรัพยสิน กับบริษัทประกัน การจางบุคคลภายนอกหรือการจางบริษัทภายนอกมาจัดการ
ในงานบางอยางแทน เชน งานออกแบบถนน อาคาร ส่ิงปลูกสรางตางๆ 
 

๔.  การรายงานและติดตามผล 
  หลังจากจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดําเนินงานตามแผนแลว จะตองมีการ
รายงานและติดตามผลเปนระยะ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการดําเนินงานไปอยางถูกตองและเหมาะสม 
โดยมีเปาหมายในการติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความ
เส่ียง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ไดมีการดําเนินการไปแลววาบรรลุวัตถุประสงคของการ
บริหารความเสี่ยงหรือไม โดยหนวยงานตองสอบทานดูวา วิธีการบรหิารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพ
ดีก็ใหดําเนินการตอไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงควรปรับเปล่ียน และนําผลการติดตามไป
รายงานใหฝายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ไดกลาวไวขางตน  ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกําหนด
ขอมูลที่ตองติดตาม พรอมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลไดใน ๒ ลักษณะ คือ  
  ๑) การติดตามผลเปนรายครั้ง เปนการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กําหนด เชน ทุก ๓ 
เดือน  ทุก ๖ เดือน  ทุก ๙ เดือน  หรือทุกสิ้นป เปนตน 
  ๒) การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน เปนการติดตามที่รวมอยูในการดําเนินงาน
ตางๆ ตามปกติของหนวยงาน 
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๕.  การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
  คณะทํางานบริหารความเสี่ยง จะตองทําสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงประจําปตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง เพื่อใหมั่นใจวาองคการบริหารสวนตําบลทุงปรังมี
การบริหารความเส่ียงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการ
ควบคุมความเสี่ยงที่ดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดจริงและอยูในระดับที่ยอมรับได 
หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือใหความเส่ียงที่ยังเหลืออยูหลังมีการจัดการ อยูใน
ระดับที่ยอมรับได และใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

๖.  การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
  การทบทวนแผนการบริหารความเส่ียง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร
ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเส่ียงใหทันสมัยและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเปนประจําทุกป 
 
 

 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องคการบริหารสวนตําบลทุงปรังไดดําเนินการวิเคราะหและ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจาก
ภารกิจ อํานาจหนาที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไข
เพิ่มเติม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ และระเบียบ กฎหมายตางๆ ที่กําหนดใหเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบกับ
พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา นํามาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ
ในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพ่ือปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอเปาหมายการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององคการบริหารสวน
ตําบลทุงปรัง มีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 

๑.  ความเสี่ยง 
๒.  ระดับความเสี่ยง 
๓.  กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง 
๔.  วัตถุประสงค 
๕.  ระยะเวลาดําเนินการ 
๖.  ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
๗.  งบประมาณ 
๘.  ผูรบัผดิชอบ  
๙.  ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 

บทที่ ๕  แผนบริหารความเสี่ยง 
 


