
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม 



ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม 
 ท่ี    365  / ๒๕63 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
----------------------------- 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2562 ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม สามารถบริหารจัดการความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 จึงแต่งตังคณะกรรมการการบริหารจัดการความเส่ียงประกอบด้วย 
  1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม    ประธานกรรมการ 
  2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม    กรรมการ 
  3. หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ 
  4. ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
  5. ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
  6. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
  7. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  กรรมการ 
  8. นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     เลขานุการ 
   
  ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังมีหน้าท่ีความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ ข้อ 5 ดังนี้ 
  (1) จัดท าแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
  (2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง 
  (3) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
  (4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง   ณ   วันท่ี  22  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

                      (นางสกุลตรา  บุตรที) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม 



ค าน า 

 ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 
2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 โดยองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม จึงได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมท้ังการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการความเส่ียง อันจะท าให้เกิดความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุมบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

         องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม 

          ธันวาคม 2563 
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1. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ท่ีหน่วยงานของรับ
ก าหนดไว้ 

  การบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ท่ีส าคัญตามหลักการก ากับดุแลกิจการท่ีดี ท่ีจะช่วย
ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการด าเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเส่ียงซึ่ง
เป็นความไม่แน่นอนท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการความเส่ียง โดยการระบุความเส่ียงว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน 
วิเคราะห์ความเส่ียงจากโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเส่ียง ก าหนดแนวทางในการ
จัดการความเส่ียง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม จึงได้ท าแผนการบริหารจัดการความเส่ียงขึ้นส าหรับใช้เป็น
แนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุท่ีจะท าให้เกิด
ความเสียหาย ให้ระดับของความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับ ควบคุม และ
ตรวจสอบได้ 

2. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  1. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเส่ียงของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม 
  2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเส่ียง 
  3. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม     
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม 
  5. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม 
 
3. เป้าหมาย 
  1. ผู้บริหารและพนักงานต าบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเส่ียง เพื่อน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
  2. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง ประเมินความเส่ียง และจัดการความ
เส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
 

บทที่ 1 บทน า 



-2- 
 

  3. สามารถน าแผนการบริหารจัดการความเส่ียงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
  4. การบริหารจัดการความเส่ียงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาขุม 
 
4. นิยามความเสี่ยง 
  ความเส่ียง หมายถึง โอกาสหรือเหตุท่ีไม่พึงประสงค์ อาจท าให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความ
เสียหาย ท าให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีองค์กรก าหนดไว้เบ่ียงเบนไปหรือไม่ประสบผลส าเร็จ ท้ังในด้านกลยุทธ์
การเงิน การด าเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
  การบริหารความเส่ียง หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม
รวมท้ังกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงลดลง หรือผลกระทบของความ
เสียหายจากเหตุความเส่ียงลดลงอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ 
  การตอบสนองความเส่ียง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระท าเพื่อจัดการกับความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเส่ียง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น โดย
เปรียบเทียบระดับความเส่ียงท่ีเกิดกับระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเส่ียงท่ีเหลืออยู่
วิธีการท่ีใช้ในปัจจุบัน คือ 
  1. การหลีกเล่ียงความเส่ียง คือการหลีกเล่ียงหรือหยุดการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง เช่น งาน
ส่วนใดท่ีองค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเล่ียงหรือหยุดการท างานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน 
  2. การลดความเส่ียง คือการลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดขั้นสองส่วน โดยการจัดให้
มีระบบการควบคุมต่างๆ เพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเส่ียงอย่างเหมาะสมทันเวลา 
  3. การแบ่งความเส่ียง คือการลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดท้ังสองส่วน โดยการหาผู้
ร่วมรับผิดชอบความเส่ียง เช่น การท าประกันต่าง ๆ 
  4. การยอมรับความเส่ียง คือการไม่ต้องท าส่ิงใดเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเส่ียงมีโอกาสท่ี 
จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

 ต าบลนาขุมต้ังอยู่ทางทิศใต้ของท่ีว่าการอ าเภอบ้านโคก  ระยะห่างจากท่ีว่าการอ าเภอบ้านโคก  
ประมาณ  ๗  กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  ประมาณ  ๑๘๐  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดกับ
พื้นท่ีต าบลต่าง ๆ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อเขตต าบลบ้านโคก  อ าเภอบ้านโคก   จังหวัดอุตรดิตถ ์
  ทิศตะวันออก ติดต่อเขตต าบลห้วยมุ่น  อ าเภอน้ าปาด  จังหวัดอุตรดิตถ ์
  ทิศตะวันตก ติดต่อเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ทิศใต้  ติดต่อเขตต าบลฟากท่า  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ ์
 

2 .วิสัยทัศน ์
  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  สานต่อประเพณี  ส่งเสริมการงานอาชีพ  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
 

3. ภารกิจ 
           ภารกิจหลัก 

๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ภารกิจรอง 
๑. การฟื้นฟูวฒันธรรมและส่งเสริมประเพณี 
๒. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
๓. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม เพื่อให้การด าเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมาย

หรือวิสัยทัศน์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม  จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีควา ม
ครอบคลุม  สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการศักยภาพและอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ 
                                                              การคุ้มครองทางสังคม 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 การบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

                                                               และส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 

บทที่ 2  



 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก./ชก.) 
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5. โครงสร้างส่วนราชการภายใน 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)   

 
   
 
 
 
 
             
 
                 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

หัวหน้าส านักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป            

ระดบัต้น) 

๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
    ๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป 
    ๑.๒ งานนโยบายและแผน 
    ๑.๓ งานป้องกันและบรรเทา 
          สาธารณภัย 
   ๑.๔  งานกิจการสภา อบต. 
 ๒. ฝ่ายอ านวยการ 
    ๒.๑ งานบริหารงานบคุคล 
    ๒.๒ งานกฎหมายและคดี 
    ๒.๓ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
    ๒.๔ งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข 
    ๒.๕ งานรักษาความสะอาด 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลงั             
ระดบัต้น) 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

(นักบริหารการศึกษา                
ระดับต้น) 

๑. ฝ่ายการเงินและบัญชี 
     ๑.๑ งานการเงิน 
     ๑.๒ งานบัญช ี
     ๑.๓ งานธุรการ 
๒.  ฝ่ายพัฒนารายได้ 
     ๒.๑ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     ๒.๒ งานทะเบียนทรัพย์สิน 
           และพัสดุ 

๑. ฝ่ายควบคุมอาคาร 
    ๑.๑ งานผังเมือง 
    ๑.๒ งานประสานสาธารณูปโภค 
    ๑.๓  งานธุรการ 
๒. ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
    ๒.๑  งานก่อสร้าง 
     ๒.๒ งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 
      

๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา 
      -งานธุรการ 
      -งานแผนและโครงการ 
      -งานระบบสารสนเทศ 
      -งานการศึกษาปฐมวัย 
        สถานศึกษาในสังกัด 
        -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองการบริหาร 
          ส่วนต าบลนาขุม 
๒. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม 
     -งานส่งเสริมการศึกษา 
     -งานกีฬาและสันทนาการ 
     -งานกิจการศาสนา 
     -งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
     -งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 

กองสวัสดิการสังคม 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
ระดับต้น) 

๑. ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
    ๑.๑ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    ๑.๒  งานส่งเสริมอาชีพและ 
           พัฒนาสตรี 
    ๑.๓  งานสร้างเสริมสุขภาวะ 
           ชุมชน 
     ๑.๔  งานองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
     ๑.๕ งานธุรการ 
๒. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
    ๒.๑  งานสังคมสงเคราะห์ 
    ๒.๒  งานระบบข้อมูล 
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อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ส่วนราชการ อ านาจหน้าที ่
ส านักปลัด 

 
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานราชการท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบล
งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  งานกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล   ลูกจ้างประจ า   
และพนักงานจ้าง   งานสวัสดิการสังคม   งานสังคมสงเคราะห์  งานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  งานส่งเสริมการเกษตร  งานการพาณิชย์  งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานเทศกิจ  งานรักษาความสงบเรียบร้อย  
งานจราจร  งานวิเทศสัมพันธ์  งานประชาสัมพันธ์  งานส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  งานนิ ติการ  งานคุ้มครอง  ดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ  งานส่ิงแวดล้อม  และราชการท่ีไม่ได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของ
กอง  ส านัก  หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการเฉพาะ  
รวมท้ังก ากับ  และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหาร ส่วน
ต าบล  ให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  งานบริการ  ข้อมูล  สถิติ  ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ  
งานอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย    โดยมีส่วนราชการภายในดังนี้ 

๑. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 ๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
 ๑.๒ งานนโยบายและแผน 
 ๑.๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๑.๔ งานกิจการสภา อบต. 

๒. ฝ่ายอ านวยการ 
๒.๑ งานบริหารงานบุคคล 
๒.๒ งานกฎหมายและคดี 
๒.๓ งานอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
๒.๔ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
๒.๕ งานรักษาความสะอาด 
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ส่วนราชการ อ านาจหน้าที ่

กองคลัง 
 

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน   การรับเงิน   การจัดเก็บภาษี
ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้  งานสรุปผล  สถิติการจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียม  
งานน าส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  งานการตรวจสอบใบส าคัญ  
ฎีกาทุกประเภท  งานการจัดท าบัญชีงานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท  งานเกี่ยวกับ
เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบ าเหน็จ  บ านาญ  และ เงินอื่น ๆ  งานจัดท าหรือ
ช่วยจัดท างบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ  งานเกี่ ยวกับสถานะทางการเงิน  
การคลัง  งานจัดสรรเงินต่างๆ  งานทะเบียนคุมเงินรายได้  และรายจ่ายต่าง ๆ  และ
ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงานท างบทดลองประจ าเดือน  และประจ าปี  งานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง  จัดหา  งานทะเบียนคุมงานการจ าหน่ายพัสดุ  ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง 
ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท    งานบริการข้อมูล สถิติ  ช่วยให้
ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงิน  การคลัง  การบัญชี  การพัสดุและทรัพย์สิน  และ
งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีส่วนราชการภายในดังนี้ 
    

๑. ฝ่ายการเงินและบัญชี 
๑.๑ งานการเงิน 
๑.๒ งานบัญชี 
๑.๓ งานธุรการ 

๒.  ฝ่ายพัฒนารายได้ 
๒.๑ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
๒.๒ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

กองช่าง 
 

       มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งาน
ประมาณราคา  งานจัดท าราคากลาง  งานจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งาน
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพและวัสดุ  งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน  
อาคาร  สะพาน  คลอง  แหล่งน้ า  งานติดต้ังซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่าง และ
ไฟสัญญาณจราจร  งานปรับปรุงภูมิทัศน์  งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  
งานการควบคุมอาคาร  ตามระเบียบกฎหมาย  งานตรวจสอบการก่อสร้าง  งานจัดท า
แผนปฏิบัติงานการก่อสร้าง  และซ่อมบ ารุงประจ าปี  งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อม
บ ารุง  งานจัดท าประวัติติดตามควบคุม  การปฏิบัติงานเครื่องกล  งานจัดท าทะเบียน
ประวัติการใช้เครื่องกลและยานพาหนะงานแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับงานประปา  งานเกี่ยวกับงานช่างสุขาภิบาล  งานช่วยเหลือ
สนับสนุนเครื่องจักรกล  งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  งานจัดท าทะเบียน
ควบคุมการจัดซื้อ  เก็บรักษา   การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ ามันเช้ือเพลิง  
งานบริการข้อมูล  สถิติ  ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ และ  
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ส่วนราชการ อ านาจหน้าที ่
กองช่าง (ต่อ) งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีส่วนราชการภายในดังนี้ 

      ๑.ฝ่ายควบคุมอาคาร 
         ๑.๑ งานผังเมือง 
         ๑.๒ งานประสานสาธารณูปโภค 
         ๑.๓ งานธุรการ 
       ๒.ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
         ๒.๑ งานก่อสร้าง 
         ๒.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา  งานพัฒนาการศึกษา   
ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษาการศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตาม
อัธยาศัย  เช่นการจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา
และอาชีวศึกษางานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน  งานกิจการ
นักเรียน  งานการศึกษาประถมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและ
ส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา  งาน
ศึกษานิเทศก์  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  งานพัฒนาส่ือ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา  งานการศาสนา  งานบ ารุงศิลปะ  จารีต
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  งานการกีฬาและ
นันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชน  และการศึกษานอกโรงเรียน  งานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งาน
บริหารงานบุคคลของพนักงานครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างและพนักงาน
สังกัดสถานศึกษา  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กรณียังไม่จัดต้ังกองการเจ้าหน้าท่ี  
งานบริการข้อมูล  สถิติ  ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
และได้รับมอบหมาย  โดยมีส่วนราชการภายในดังนี้ 

๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา 
๑.๑ งานธุรการ 
๑.๒ งานการศึกษาปฐมวัย 
      สถานศึกษาในสังกัด 
      ศพด.ต าบลนาขุม 
๑.๓ งานแผนและโครงการ 
๑.๔ งานระบบสารสนเทศ 
๑.๕ งานงบประมาณ    

๒. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๒.๑ งานส่งเสริมการศึกษา    
๒.๒ งานกีฬาและสันทนาการ 
๒.๓ งานกิจการศาสนา 
๒.๔ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
๒.๕ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
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ส่วนราชการ อ านาจหน้าที ่

กองสวัสดิการสังคม 

 
    มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานจัดท าแผน  งานด้านการพัฒนาสังคม   
ด้านสวัสดิการสังคม  และด้านสังคมสงเคราะห์งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรการ  
และวิธีการพัฒนาสังคมการจัดสวัสดิการสังคม  และการสังคมสงเคราะห์ท่ี
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน  งานพัฒนาชุมชน   
งานส ารวจและจัดต้ังคณะกรรมการชุมชน  งานจัดระเบียบชุมชน  งานส่งเสริม
สนับสนุน  การจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  
งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  งานสังคมสงเคราะห์เด็ก 
สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ทุพพลภาพ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ไร้ท่ีพึ่ง  ผู้ประสบภัยพิบัติ
ต่างๆ  งานสัง เคราะห์ เ ด็กและเยาวชน  ผู้พิการทางร่ างกายและสมอง                 
งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดท้ิง  เร่ร่อนไร้ท่ีพึ่ง  ถูกท าร้ายร่างกาย          
งานส่งเสริมสวัสดิภาพ  เด็กและเยาวชน  ท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย            
งานสงเคราะห์ครอบครัว  ท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อน  และเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับ  การด าเนินชีวิตในครอบครัว  งานด้านจิตวิทยา  งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ฯลฯ  งานบริการข้อมูลสถิติ  ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ  
งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายในดังนี้ 

๑. ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
๑.๑ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
๑.๒ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
๑.๓ งานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 
๑.๔ งานองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๑.๕ งานธุรการ 

๒. ฝ่ายสังคมสงเคราะห ์
๒.๑ งานสังคมสงเคราะห ์
๒.๒ งานระบบข้อมูล 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
งานการตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของเอกสารการเงิน  การบัญชี 
เอกสารการรับการจ่ายเงิน   ทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน  
การบัญชี  งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน  การเก็บรักษาพัสดุและ
ทรัพย์สิน  งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผล  การด าเนินงานตามแผนโครงการ
ให้เป็นไปตามนโยบาย  วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล และประหยัด  งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ  
ประหยัด  คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุม
ภายในของหน่วยรับตรวจ  งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน  งานบริการข้อมูล
สถิติ  ช่วยเหลือให้ค าแนะน าแนวทางในการแก้ไข  ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วย
รับตรวจของผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 

๑. งานตรวจสอบภายใน 
  
 
 
 



 
 
 
1. แนวทางการบริหาร 
  แนวทางการด าเนินการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
ดังนี ้
  ระยะที ่1 การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย 
  1) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม 
  2) ระบุปัจจัยเส่ียง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเส่ียง 
  3) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเส่ียง 
  4) จัดท าแฟนการบริหารความเส่ียงของปัจจัยเส่ียงท่ีมีอยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมท้ังปัจจัยเส่ียง
ท่ีอยู่ในระดับปานกลาง 
  5) ส่ือสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเส่ียงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาขุมทราบ สามารถไปปฏิบัติได้ 
  6) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
  7) รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 
  ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
  1) ทบทวนแผนการบริหารความเส่ียงปีท่ีผ่านมา 
  2) พัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียงส าหรับความเส่ียงแต่ละประเภท 
  3) ผลักดันให้มีการบริหารความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กร 
  4) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนต าบลในการด าเนินการบริหารความเส่ียง 
 
2. คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม แต่งต้ังคณะท างานบริหารความเส่ียง โดยมีองค์ประกอบและ
อ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
  1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม    ประธานกรรมการ 
  2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม    กรรมการ 
  3. หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ 
  4. ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
  5. ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
  6. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
  7. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  กรรมการ 
  8. นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
   

  ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังมีหน้าท่ีความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ ข้อ 5 ดังนี้ 
  (1) จัดท าแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
  (2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง 
  (3) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
  (4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

บทที่ 3 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  



 
 
 
 
  กระบวนการบริหารความเส่ียง เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับ 
ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมท้ังการจัดท าแผนบริหาร       
ความ เส่ียง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปูองกันหรือลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งองค์การ
บริหารส่วน ต าบลนาขุม มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเส่ียง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้  
  1. ระบุความเส่ียง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ท้ังท่ีมีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์     
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร  
  2. ประเมินความเส่ียง เป็นการวิเคราะห์ความเส่ียง และจัดล าดับความเส่ียง โดยพิจารณาจากการ 
ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียง โดยอาศัยเกณฑ์  
มาตรฐานท่ีได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเส่ียงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
   3. จัดการความเส่ียง เป็นการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม 
ความเส่ียงท่ีสูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควร
ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนท่ีต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือ แผนปฏิบัติ การนั้น
กับประโยชน์ท่ีจะได้รับด้วย  
  4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง
ท่ีด าเนินการท้ังหมดตามล าดับใหฝ่้ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  
  5. ประเมินผลการบริหารความเส่ียง เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงประจ าปี เพื่อให้มั่นใจ 
ว่าองค์กรมีการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือ กลไกการ  
ควบคุมความเส่ียง (Control Activity) ท่ีด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นได้ จริงและอยู่ใน 
ระดับท่ียอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเส่ียงท่ียัง เหลืออยู่หลังมีการ  
จัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเส่ียงอย่าง ต่อเนื่อง 
  6. ทบทวนการบริหารความเส่ียง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเส่ียงใน ทุก
ขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 การบริหารจดัการความเสี่ยง  

1. ระบุความ
เส่ียง  

2. ประเมิน
ความเส่ียง 

3.จดัการ
ความเส่ียง 

4. รายงาน
และติดตาม

ผล 

5. 
ประเมินผล
การบริหาร
ความเส่ียง 

6. ทบทวน
การบริหาร
ความเส่ียง 
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1. การระบุความเสี่ยง 
  เป็นกระบวนการท่ีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเส่ียงและปัจจัยเส่ียง โดย ต้องค านึงถึง         
ความเส่ียงท่ีมีสาเหตุมาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของ
องค์กร หรือผลการปฏิบัติงานท้ังในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเส่ียง จะต้อง  พิจารณาว่ามี
เหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความผิดพลาดความ เสียหายและไม่  บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนด รวมท้ังมีทรัพย์สินใดท่ีจ าเป็นต้องได้รับการดูแลปูองกันรักษา ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเข้าใจ        
ในความหมายของ “ความเส่ียง (Risk)” “ปัจจัยเส่ียง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเส่ียง” ก่อนท่ีจะ 
ด าเนินการระบุความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม 
 1.1 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายใต้ สถานการณ์ท่ีไม่
แน่นอนและจะส่งผล กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือ ก่อให้เกิดความล้มเหลว 
หรือลดโอกาส ท่ีจะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติงาน 
 1.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียง ท่ีจะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยต้อง ระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้ อย่างไร และท า ไม 
ท้ังนี้สาเหตุของความเส่ียงท่ี ระบุควรเป็นสาเหตุท่ีแท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการ ลดความเส่ียงใน
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเส่ียงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้ 
 1) ปัจจัยเส่ียงภายนอก คือ ความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ  เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
 2) ปัจจัยเส่ียงภายใน คือ ความเส่ียงท่ีสามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร 
วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ ความสามารถของ บุคลากร กระบวนการท า งาน 
ข้อมูล/ ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ 
 1.3 ประเภทความเส่ียง แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
 1) ความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ 
ในภาพรวมขององค์กร ท่ีอาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตาม เป้าหมาย ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 2) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติท่ีองค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เชิงกล ยุทธ์ ความเส่ียงด้าน
นี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานท่ี ชัดเจน หรือไม่มี การมอบหมายอ านาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 3) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารและ ควบคุมทางการเงิน
และการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินท่ีเกิดจาก ปัจจัยภายนอก อาทิ 
ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
รวมท้ัง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม 
 4) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้อง
กับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน ได้เสียการป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็น
ทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ การระบุความเส่ียงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการ ปฏิบัติงานท่ีจะท า ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ท่ีก าหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงาน นั้นๆ ท าให้เกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเส่ียงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุท่ีแท้จริงเพื่อท่ีจะ สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ใน การหามาตรการลดความเส่ียงในภายหลังได้  ท้ังนี้การระบุความเส่ียง สามารถด า เนินการได้หลายวิธี อาทิ         
จากการวิเคราะห์กระบวนการท างาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา การประชุมเชิง ปฏิบัติการ การ
ระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
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การระบุความเสี่ยง (ปงีบประมาณ 2564) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนาขุม อ าเภอบ้านโคก จังหวดัอุตรดิตถ์ 

ความเส่ียง 
ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี

เกิดขึ้น 
ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเส่ียง 

1. การใช้ดุลพินิจของผู้มี
อ านาจในการอนุญาต 
อนุมัติต่างๆ 

หากผู้มีอ านาจไม่ยึดหลัก
ความถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่
เป็นธรรมต่อพนักงานส่วน
ต าบล 

ปัจจัยภายใน 
- การน าระบบอุปถัมภ์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานส่วนต าบล 
- ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอ านาจใน
การตัดสินใจ ส่ังการ 

ความเส่ียงด้าน
การปฏิบัติงาน 

(O) 

2. ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายท่ี
น าไปใช้ในการปฏิบัติ 

     ปฏิบั ติงานผิดพลาด ไม่
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
อันน าไป สู่ปัญหากับหน่วย
ตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบท่ีออกมาไม่มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติ 
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย 
ระเบียบไม่มีการให้ความรู้ก่อนการ
บังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
-พนักงานส่วนต าบลไม่สนใจอ่าน 
ระเบียบ กฎหมาย 
ไม่มีการจัดท าหรือรวบรวมองค์
ความรู้ในหน่วยงาน 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ (C) 

3. การทุจริตในการ
เบิกจ่ายต่างๆ 

ราชการได้รับความเสียหาย
จากเงินท่ีถูกทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด 

- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอท่ีจะ
ปิดช่องว่างการทุจริต 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F) 

4. วางแผนการพัฒนาไม่
ถูกต้องเหมาะสม 
สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน 

ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับ
การแก้ ไ ข  มี การประ ท้ว ง
ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึด
จากความต้องการของตนเอง พรรค
พวกฐานเสียง และผลประโยชน์ท่ี
ตนเองจะได้รับ 

ความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร์ (S) 

5. การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ เป็นไป
อย่างไม่ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบียบ 
- ไ ด้ วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ท่ี ไ ม่ มี
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน 
- มีการทุจริต งบประมาณของ
ทางราชการเสียหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมา
บังคับใช้จ านวนมาก 
-มีการปรับเปล่ียนระเบียบกฎหมาย
ตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้
ปฏิบัติ 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตาม

กฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ (C) 
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ความเส่ียง 
ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี

เกิดขึ้น 
ปัจจัยเส่ียง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเส่ียง 

6. การน าทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
ส้ินเปลืองโดยท่ีราชการไม่ได้
รับประโยชน์ 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง
เคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

ความเส่ียงด้าน
การเงิน (F) 

7. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิ
ชอบหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

- ราชการได้รับความเสียหาย
จากการปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติ 
- ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน เสียหาย 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอท่ีจะ
ปิดช่วงว่างการทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกในการเป็น
ข้าราชการท่ีดี 

ความเส่ียงด้าน
การปฏิบัติงาน

(O) 

8. โครงการก่อสร้าง
พื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้
ใช้ประโยชน์ 

ส้ินเปลืองและสูญเสีย
งบประมาณในการก่อสร้าง
การซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึงประโยชน์
ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงาน
ท่ีท า 

ความเส่ียงด้าน
การปฏิบัติงาน

(O) 

9. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

งบประมาณท่ีต้องจ่ายไป
ให้กับผู้ท่ีไม่มีสิทธิ์ได้รับ 

ปัจจัยภายใน 
-ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้รับเบี้ยยังชีพให้
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

ความเส่ียงด้าน
การเงิน (F) 

10. เกิดสาธารณภัยใน
พื้นท่ี 

บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ความเสียหาย เกิดการสูญเสีย
ทรัพย์สินและชีวิตของ
ประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
กระแสไฟฟ้า 

ความเส่ียงด้าน
การปฏิบัติงาน 

(O) 

 
2. การประเมินความเสี่ยง  
  การประเมินความเส่ียงเป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ
ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้   

   2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  
   เป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง ได้แก่ ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเส่ียง (Degree of Risk)  โดยคณะ
ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเส่ียงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) 
และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก ดังนี้ 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

ประเด็นที่พิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 =         
ปานกลาง 

4 = สูง 5=สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood) 
ความถ่ีท่ีอาจเกิดเหตุการณ์ หรือ
ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน 
(เฉล่ีย : เดือน/ครั้ง , ปี/ครั้ง) 

5 ปี /ครั้ง 
 

2-3 ปี/ครั้ง 
 

1 ปี/ครั้ง 1-6       
เดือน/ครั้ง 
หรือ ไม่เกิน   
1 ครั้ง/ปี 

1 เดือน/ครั้ง หรือ 
มากกว่า 

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ น้อยมาก น้อย  ปานกลาง  สูง  สูงมาก 
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
มูลค่าความเสียหาย 
(บาท) 

น้อยกว่า 1 
หมื่น 

1 หมื่น – 5 
หมื่น 

5 หมื่น – 2 
แสน  

2 แสน – 1 
ล้าน 

มากกว่า 1 ล้าน 

ผลกระทบต่อชีวิต เดือดร้อน
ร าคาญ 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ       
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหัส ถึงแก่ชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ การ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

น้อยมาก น้อย  ปานกลาง  สูง  สูงมาก 

 
    ส่วนระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสท่ีจะ เกิด
ความเส่ียง และ ผลกระทบของความเส่ียงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเส่ียงในระดับใด โดยได้ ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 
ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ า 
                     

5      

4      

 3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
                                          โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 
2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  
  เป็นการน าความเส่ียงและปัจจัยเส่ียงแต่ละปัจจัยท่ีระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ท่ีจะเกิดเหตุการณ์
ความเส่ียงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย ( Impact) จากความเส่ียง 
เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเส่ียงท่ีแตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการ ควบคุมความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาท่ีมีจ ากัด โดย
อาศัยเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอน ด าเนินการ ดังนี้  
 

คว
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รุน
แร
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อง

ผล
กร

ะท
บ                    สูงมาก 

                       
                   สูง 
 
                   ปานกลาง 
                    

                   ต่ า 
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   1) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ ท่ีจะเกิด
นั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด   
   2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง ( Impact) ท่ีมีผลต่อหน่วยงานว่ามี         
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 
 
 2.3  การวิเคราะห์ความเสี่ยง   
  เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว ให้น าผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะ เกิดความเส่ียง และ
ผลกระทบของความเส่ียง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใด  
  ระดับความเ ส่ียง  = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ                    
(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) แบ่งพื้นท่ีเป็น 
4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
  

แผนภูมิความเสีย่ง (Risk Profile) 
                     

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
                                          โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
 
 
 1) ระดับความเส่ียงต่ า (Low) คะแนนระดับความเส่ียง 1 – 5 คะแนน โดยท่ัวไปความ เส่ียงในระดับนี้ให้ถือ
ว่าเป็นความเส่ียงท่ีไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นนั้นสามารถ ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมท่ีมีอยู่
ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆเพิ่มเติม  
  2) ระดับความเส่ียงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเส่ียง 6 – 10 คะแนน ยอมรับความเส่ียงแต่
ต้องมีแผนควบคุมความเส่ียง ความเส่ียงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเส่ียงท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม   
  3) ระดับความเส่ียงสูง (High) คะแนนระดับความเส่ียง 11 – 16  คะแนน ต้องมีแผนลด ความเส่ียง เพื่อให้
ความเส่ียงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
  4) ระดับความเส่ียงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเส่ียง 17 – 25 คะแนน ต้อง มีแผนลดความเส่ียง
และประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเส่ียง 
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การประเมนิความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2564) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลนาขุม อ าเภอบ้านโคก จังหวดัอุตรดิตถ์ 
 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย

ที่เกิดขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ
ความรุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การใช้ดุลพินิจของผู้มี
อ านาจในการอนุญาต 
อนุมัติต่างๆ 

หากผู้มีอ านาจไม่ยึดหลักความ
ถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็น
ธรรมต่อพนักงานส่วนต าบล 

ปัจจัยภายใน 
- การน าระบบอุปถัมภ์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานส่วนต าบล 
- ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอ านาจใน
การตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน 

(O) 

     

2. ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานเน่ืองจากขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่น าไปใช้
ในการปฏิบัติ 

     ปฏิบั ติงานผิดพลาด ไม่
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
อันน า ไปสู่ปัญหากับหน่วย
ตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบที่ออกมาไม่มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติ 
- หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ
ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช ้
ปัจจัยภายใน 
-พนักงานส่วนต าบลไม่สนใจอ่าน 
ระเบียบ กฎหมาย 
ไม่มีการจัดท าหรือรวบรวมองค์
ความรู้ในหน่วยงาน 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตาม

กฎหมาย 
ระเบียบ 

ข้อบังคับ (C) 

     

3. การทุจริตในการเบิกจ่าย
ต่างๆ 

ราชการได้รับความเสียหาย
จากเงินที่ถูกทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิด
ช่องว่างการทุจริต 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F) 
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ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย

ที่เกิดขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ
ความรุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

4. วางแผนการพัฒนาไม่
ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน 

ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับ
กา รแก้ ไข  มี ก า รปร ะท้ ว ง
ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจาก
ความต้องการของตนเอง พรรคพวก
ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ตนเอง
จะได้รับ 

ความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร์ (S) 

     

5. การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่
ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบียบ 
- ไ ด้ วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ มี
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน 
- มีการทุจริต งบประมาณของ
ทางราชการเสียหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมา
บังคับใชจ้ านวนมาก 
-มีการปรับเปลี่ยนระเบียบกฎหมาย
ตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้
ปฏิบัติ 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตาม

กฎหมาย
ระเบียบ 

ข้อบังคับ (C) 

     

6. การน าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใชป้ระโยชน์
ส่วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไม่ได้
รับประโยชน์ 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง
เคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F) 

     

7. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิ
ชอบหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

- ราชการได้รับความเสียหาย
จากการปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติ 
- ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน เสียหาย 

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

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน

(O) 
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ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย

ที่เกิดขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ
ความรุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

8. โครงการก่อสร้าง
พื้นฐานไม่มีคุณภาพ 
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

ส้ินเปลืองและสูญเสีย
งบประมาณในการ
ก่อสร้างการซ่อมแซม
บ ารุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ใน
งานท่ีท า 

ความเส่ียง
ด้านการ

ปฏิบัติงาน(O) 

     

9. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

งบประมาณท่ีต้องจ่ายไป
ให้กับผู้ท่ีไม่มีสิทธิ์ได้รับ 

ปัจจัยภายใน 
-ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับเบี้ย
ยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

ความเส่ียง
ด้านการเงิน 

(F) 

     

10. เกิดสาธารณภัยใน
พื้นท่ี 

บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ความเสียหาย เกิดการ
สูญเสียทรัพย์สินและชีวิต
ของประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
กระแสไฟฟ้า 

ความเส่ียง
ด้านการ

ปฏิบัติงาน (O) 
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3. การจัดการความเสี่ยง   

   เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเส่ียง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสม กับ
สถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ท้ังนี้วิธีการจัดการความเส่ียงต้องคุ้มค่ากับการลด ระดับผลกระทบ
ท่ีเกิดจากความเส่ียงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเส่ียง ประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ   

   1) การยอมรับ (Take) หมายถึง การท่ีความเส่ียงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมท่ีมีอยู่ ซึ่ง
ไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีท่ีมีความเส่ียงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าท่ีจะด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการ
รับความเส่ียงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลท่ีจะเกิดขึ้น  

   2) การลดหรือควบคุมความเส่ียง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น หรือลดความ เสียหาย 
โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปล่ียนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการท่ีน าไปสู่ เหตุการณ์ท่ีเป็น
ความเส่ียง เพื่อให้มีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการ ด าเนินงาน การจัดอบรมเพิ่ม
ทักษะในการท างานให้กับพนักงาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น   

   3) การหยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง (Terminate) หมายถึง ความเส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับ และ
ต้องจัดการให้ความเส่ียงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเส่ียงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุด
หรือยกเลิกการด าเนินงานหรือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงนั้น   

   4) การถ่ายโอนความเส่ียง (Transfer) หมายถึง ความเส่ียงท่ีสามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การท า
ประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอก มาจัดการในงาน
บางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น  

   เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมท่ีจะใช้จัดการความเส่ียงแล้ว ต้องมีการจัดท าแผน บริหาร
ความเส่ียงเพื่อก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเส่ียงท่ีสูง (High) และสูงมาก 
(Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการความเส่ียงนั้นได้ รวมท้ังต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ ต้นทุนท่ีต้องใช้ลงทุนในการก าหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ท่ีจะได้รับด้วย 
 

4. การรายงานและติดตามผล   
   หลังจากจัดท าแผนบริหารความเส่ียงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ 
ติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี เป้าหมายในการ
ติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเส่ียง รวมท้ังติดตามผลการจัดการ
ความเส่ียงท่ีได้มีการด าเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการ บริหารความเส่ีย งหรือไม่      โดย
หน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเส่ียงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการ
บริหารจัดการความเส่ียงใดควรปรับเปล่ียน และน าผลการติดตามไป รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานท่ี
ได้กล่าวไว้ข้างต้น  

   ท้ังนี้กระบวนการสอบทานอาจก าหนด ข้อมูลท่ีต้องติดตาม หรือาจท า Check List การติดตาม 
พร้อมท้ังก าหนดความถ่ีในการติดตามผล  โดยสามารถติดตามผลได้ ใน 2 ลักษณะ คือ   
   1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาท่ี
ก าหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกส้ินปี เป็นต้น   
   2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามท่ีรวมอยู่ใน 
การด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน   
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5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง   
   คณะท างานบริหารความเส่ียง จะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผล การบริหารความเส่ียง 
ประจ าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารท้องถิ่น มีการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเส่ียงท่ีด าเนินการ สามารถลดและควบคุมความเส่ียงท่ี
เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือ ตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่องจนเป็น
วัฒนธรรมในการด าเนินงาน   
 

6. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง   
   การทบทวนแผนบริหารความเส่ียง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเส่ียงใน 
ทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเส่ียงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงาน
จริงเป็นประจ าทุกปี 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

   ในปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผน
บริหารความเส่ียงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น  โดยพิจารณาจากภารกิจ อ านาจหน้าท่ี 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลและท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจหน้าท่ีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานท่ีผ่าน
มาน ามาคัดเลือกความเส่ียงเพื่อก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเส่ียง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม โดยแผนบริหารความเส่ียง
ประจ าปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ดังนี้ 
   1. ความเส่ียง 
   2. ระดับความเส่ียง 
   3. กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเส่ียง 
   4. วัตถุประสงค์ 
   5. ระยะเวลาด าเนินการ 
   6. ผลส าเร็จท่ีคาดหวัง 
   7. งบประมาณ 
   8. ผู้รับผิดชอบ 
   9. ระดับความเส่ียงท่ีคาดหวัง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บทที่ 5 แผนบรหิารความเสี่ยง  



แผนการบริหารความเสีย่ง ปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ความเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
1. การใช้ดุลพินิจของผู้มี
อ านาจในการอนุญาต 
อนุมัติต่างๆ 

10 การพิจารณาอนุญาต 
อนุมัติ ยึดหลัก กฎหมาย 
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรม และ
ความถูกต้อง 

ม.ค. – 
ก.ย. 64 

การพิจารณา
อนุญาต อนุมัติ 

มีความรวด 

- ทุกกอง 1 5 5 

2. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิ
ชอบหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

10 ก ากับดูแล ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ให้ถูกต้อง

กฎหมาย 

- เพ่ือให้องค์กร
ปลอดการทุจริต 
- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับบริการที่ดี 

ม.ค. – 
ก.ย. 64 

การปฏิบัติงาน
โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

- ทุกกอง 1 5 5 

3. โครงการก่อสร้าง
พื้นฐานไม่มีคุณภาพ 
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

10 ต้ังคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 

เพ่ือให้โครงการ
ก่อสร้างทุก
โครงการใช้
ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 

ม.ค. – 
ก.ย. 64 

โครงการก่อสร้าง
ทุกโครงการได้ใช้
ประโยชน์ และ
แก้ไขปัญหาของ

ประชาชนได้ 

- กองช่าง 1 5 5 

4. เกิดสาธารณภัยใน
พื้นท่ี 

10 - จัดท าแผนป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
- จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันที 

ม.ค. – 
ก.ย. 64 

ประชาชาชนที่
ประสบเหตุได้รับ
ความช่วยเหลือ 

258,000 ส านักปลัด 2 5 8 

 

 



 

ความเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
5. ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานเน่ืองจากขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่น าไปใช้
ในการปฏิบัติ 

15 ส่งพนักงานเข้ารับการ
อบรม 

เพ่ือให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง 

ม.ค. – 
ก.ย. 64 

ไม่เกิดความ
ผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงาน 

210,000 ทุกกอง 1 5 5 

6. การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่
ถูกต้อง 

15 ส่งพนักงานเข้ารับการ
อบรม 

เพ่ือให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง 

ม.ค. – 
ก.ย. 64 

ไม่เกิดความ
ผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงาน 

20,000 กองคลงั 1 5 5 

 

  



ความเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Rick) 
7. การทุจริตในการ
เบิกจ่ายต่างๆ 

15 มีการตรวจสอบโดย
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

เพ่ือไม่ให้เกิดการ
ทุจริต 

ม.ค. – 
ก.ย. 64 

ไม่มีการทุจริตใน
หน่วยงาน 

- กองคลงั 1 5 5 

8. การน าทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

15 มีการตรวจสอบโดยงาน
พัสดุ 

เพ่ือไม่ให้ราชการ
เสียประโยชน์ 

ม.ค. – 
ก.ย. 64 

ไม่มีการน า
ทรัพย์สินราชการ
ไปใช้ประโยชน์

ส่วนตัว 

- กองคลงั 1 5 5 

9. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่
ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 

16 ตรวจสอบข้อมูลกับ
ฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง 

เพ่ือไม่ให้ราชการ
เสียหาย 

ม.ค. – 
ก.ย. 64 

การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพเป็นไปอย่าง

ถูกต้อง 

- ส านักปลัด 1 5 5 

 

 

 

 

 

 

 



 

ความเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเสี่ยงเชิงยุทธ์ศาสตร์ (Strategic Risk) 
10. วางแผนการพัฒนา
ไม่ถูกต้องเหมาสม
สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน 

15 มีการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินทุกปี 

- เพ่ือให้
แผนพัฒนาเป็น
กรอบในการท า
งบประมาณ
รายจ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- เพ่ือให้ระดับ
ความส าเร็จของ
แผนสูงกว่าร้อยละ 
60 

ม.ค. – 
ก.ย. 64 

- แผนพัฒนา
สามารถใช้เป็น
กรอบในการท า
งบประมาณรายจ่าย
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ระดับความส าเร็จ
ของแผนสูงกว่าร้อย
ละ 60 

- ส านักปลัด 1 5 5 

 


