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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
ที่     ๒๙ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
******************************** 

 
  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา สามารถบริหารจัดการความ
เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา    ประธานกรรมการ 
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา   กรรมการ 
๓. หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ 
๔. ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
๕. ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
๖. ผู้อ านวยการกองการศึกษา     กรรมการ 
๗. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
๘. ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร    กรรมการ 
๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     เลขานุการ 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้ 

(๑) จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(๓) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๗  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

( นายประมวล  สูงภูเขียว ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 



 
ค าน า 

 
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ 

เมษายน  ๒๕๖๑ โดยมาตรา  ๗๙  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
และกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๒  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  เพ่ือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงาน
ผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะท าให้เกิดความเชื่อม่ันอย่างมาเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
มกราคม  ๒๕๖5 
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บทที่ ๑  บทน า 

๑.หลักการและเหตุผล 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่ งกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ 

  การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่
จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เพราะภายใต้สภาวะการด าเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมี
ความเสี่ยงซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึง
จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงาน
หรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยง ก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดความสูญเสียและโอกาสที่จะท าให้เกิดความ
เสียหายแก่หน่วยงาน 

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลด
มูลเหตุที่จะท าให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้ 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

  ๑.  เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
  ๒.  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 
  ๓.  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบล  
หลุบคา อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  ๔.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 
  ๕.  เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
หลุบคา 

๓.  เป้าหมาย 

  ๑.  ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือ
น าไปใช้ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  ๒.  ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 



-๒- 
 
๓.  สามารถน าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

  ๔.  การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมใน
องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 

๔.  นิยามความเสี่ยง 

  ความเสี่ยง  หมายถึง  โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจท าให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิด
ความเสียหาย ท าให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้เบี่ ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลส าเร็จ ทั้งใน
ด้านกลยุทธ์การเงิน การด าเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุม
กิจกรรมรวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบ
ของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

  การตอบสนองความเสี่ยง  หมายถึง  การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระท าเพ่ือจัดการกับ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ 

๑.  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น 
งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการท างานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน 

๒.  การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดย
การจัดให้มีระบบการควบคุมต่าง ๆ เพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา 

๓.  การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดย
การหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การท าประกันต่าง ๆ  

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องท าสิ่งใดเพ่ิมเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยง
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บทที่ ๒ 
 

๑.  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา  ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑๐ ต าบลหลุบคา อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ ระยะห่างจากที่ว่าการอ าเภอแก้งคร้อ ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร มีเนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ ๕๐,๖๒๕ ไร่ 
หรือประมาณ ๘๑ ตารางกิโลเมตร ตามทางหลวง รพช. ชย ๑๑๐๑๕ (สระแต–้หนองผักหลอด) โดยแยกจาก
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๐๑ ( ชัยภูมิ – ชุมแพ ) และมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่าง ๆ ดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลหนองสังข์ อ าเภอแก้งคร้อ และต าบลธาตุทองอ าเภอภูเขียว 
  ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลหนองไผ่ อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลบ้านแก้ง อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลหลุบคา ต าบลหนองขาม อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา มีประชากรจ านวนรวมทั้งสิ้น  ๖,๔๗๔ คน  แยกเป็น ชาย  
๓,๒๕๖ คน  หญิง  ๓,๒๑๘ คน  ( ที่มา ส านักงานทะเบียนอ าเภอแก้งคร้อ ) 

๒.  วิสัยทัศน์ 

  “ ชุมชนเข้มแข็ง เพ่ิมผลผลิตการเกษตร พัฒนาเศรษฐกิจ เน้นชีวิตแบบพอเพียง ” 

๓.  พันธกิจการพัฒนา 

  พันธกิจที่ ๑  พัฒนาประสิทธิภาพ เพ่ิมบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบล ในงานด้าน
สังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 

  พันธกิจที่ ๒  สร้างเศรษฐกิจชุมชยให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม 
ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร 

  พันธกิจที่ ๓  สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ 
พัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ 

  พันธกิจที่ ๔  พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการ
ปกครอง ให้กับประชาชน สนับสนุนในการด าเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ และสร้าง
ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในองค์การบริหารส่วนต าบล 

  พันธกิจที่ ๕  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลควบคู่กับการวางผังเมือง           
ที่ด ี
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๔.  ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๕.  โครงสร้างส่วนราชการภายใน 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัด อบต. 

รองปลัด อบต. 

ตรวจสอบภายใน 

ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมการเกษตร 

- ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 
- งานนโยบายและ
แผน 
- งานกฎหมายและ
คดี 
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริม
สุขภาพและ
สาธารณสุข 

- ฝ่ายการเงิน 
- งานบัญช ี
- งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 
- งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ 

- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 
- งานประสาน          
สาธารณูปโภค 
- งานผังเมือง 
 

- งานบริหาร
การศึกษา 
- งานส่งเสริม
กิจกรรมโรงเรียน 
- งานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

- งานสวัสดิการ
และพัฒนาชุมชน 
- งานสังคม
สงเคราะห ์
- งานส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาสตรี 

- งานส่งเสริม
การเกษตร 
- งานส่งเสริมปศุสัตว์ 



 

บทที่ ๓  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

๑.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

  แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา แบ่งออกเป็น 
๒ ระยะ ดังนี้ 

  ระยะที่ ๑  การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย 
๑) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบล 

หลุบคา 
๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
๓) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 
๔) จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้ง

ปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง 
๕) สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหลุบคาทราบ และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
๖) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
๗) รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ระยะที่ ๒  การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา 
๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนต าบลในการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 

๒.  คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบ
และอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา    ประธานกรรมการ 
๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา   กรรมการ 
๓) หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ 
๔) ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
๕) ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
๖) ผู้อ านวยการกองการศึกษา     กรรมการ 
๗) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
๘) ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร    กรรมการ 
๙) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     เลขานุการ 
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ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้ 

(๑) จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(๓) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ ๔  การบริหารจัดการความเสี่ยง 

  กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ
จัดล าดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัย
เกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุม
ความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึง
ความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับ
ประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ 

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้
มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ
หรือกลไกความเสี่ยงที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงในทุกขัน้ตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

1.ระบุความ
เสี่ยง 

4. รายงาน
และติดตาม

ผล 

2. ประเมิน
ความเสี่ยง 

3. จัดการ
ความเสี่ยง 

6. ทบทวนการ
บริหารความ

เสี่ยง 

5. ประเมินผล
การบริหาร
ความเสี่ยง 
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๑.  การระบุความเสี่ยง 

  เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้อง
ค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยง
จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความ
เสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา 
ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะ
ด าเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 

  ๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ี
ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 
  ๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม 
ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความ
เสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ 
  ๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบาย
รัฐบาล กฎระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ 
  ๒)  ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ
ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล 
ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ 
  ๑.๓  ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 
  ๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์
เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อกับ
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารและ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การ
เบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการ
ด าเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ 
การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน 
อันน าไปสู่การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด 
กรมบัญชีกลาง  
 
 



 
-๙- 

 
  ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็น
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

 
ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความ

เสียหายท่ีจะเกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มี
อ านาจในการอนุญาต 
อนุมัติต่าง ๆ 

หากผู้มีอ านาจไม่ยึดหลัก
ความถูกต้อง ย่อมเกิด
ความไม่เป็นธรรมต่อ
พนักงานส่วนต าบล 

ปัจจัยภายใน 
- การน าระบบอุปถัมภ์มาใช้ใน
การปฏิบัติราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานส่วนต าบล 
- ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอ านาจ
ในการตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

๒. ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่
น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่
เป็นไปตามระเบียบ  
กฎหมายอันน าไปสู่
ปัญหากับหน่วย
ตรวจสอบ 

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

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ (C) 

๓. การทุจริตในการ
เบิกจ่ายต่าง ๆ  

ราชการได้รับความ
เสียหายจากเงินที่ถูก
ทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(F) 

๔. วางแผนการพัฒนาไม่
ถูกต้องเหมาะสม 
สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน 

ปัญหาความเดือดร้อน
ไม่ได้รับการแก้ไข มีการ
ประท้วงร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึด
จากความต้องการของตนเอง 
พรรคพวกฐานเสียง และ
ผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ 

ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ 
(S) 



 
-๑๐- 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความ
เสียหายท่ีจะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

๕. การจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุ เป็นไป
อย่างไม่ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบียบ 
- ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มี
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน 
- มีการทุจริต 
งบประมาณของทาง
ราชการเสียหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออก
บังคับใช้จ านวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ
กฎหมายตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้
ปฏิบัติ 
- พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
ทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขายผู้
รับจ้าง 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 

๖. การน าทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการ
ไม่ได้รับประโยชน์ 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง
เคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 
 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(F) 

๗. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่  

- ราชการได้รับความ
เสียหายจากการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติ 
- ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน เสียหาย 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะ
ปิดช่องว่างการทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกในการเป็น
ข้าราชการที่ดี 

ความเสี่ยงด้านการ 
ปฏิบัติงาน (O) 

๘. โครงการก่อสร้าง
พ้ืนฐานไม่มีคุณภาพ 
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

สิ้นเปลืองและสูญเสีย 
งบประมาณในการ
ก่อสร้างการซ่อมแซม
บ ารุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึงประโยชน์
ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงาน
ที่ท า 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

งบประมาณท่ีต้องจ่ายไป
ให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับเบี้ยยัง
ชีพให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(F) 

๑๐. เกิดสาธารณภัยใน
พ้ืนที่ 

บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ความเสียหาย เกิดการ
สูญเสียทรัพย์สินและชีวิต
ของประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 



กระแสไฟฟ้า 
-๑๑- 

 
๒.  การประเมินความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการ
จัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหลุบคา ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
  ๒.๑  การก าหนดเกณฑ์การประเมิน  เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดย
คณะท างานบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความ
รุนแรงของผลกระทบไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
 

ประเด็นที่พิจารณา ระดับคะแนน 
๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ในการเกิด
เหตุการณ์หรือ
ข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน (ครั้ง) 

๕ ปี/ครั้ง ๒-๓ ปี/ครั้ง ๑ ปี/ครั้ง ๑-๖ เดือน/ครั้ง 
ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี 

๑ เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ความรุนแรงและผลกระทบ 
มูลค่าความเสียหาย น้อยกว่า 

๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๐,๐๐๐ – 

๕๐,๐๐๐ บาท 
๕๐,๐๐๐ – 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๐๐,๐๐๐ – 

๕๐๐,๐๐๐ บาท 
มากกว่า 

๕๐๐,๐๐๐ บาท 
อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อน 

ร าคาญ 
บาดเจ็บ 
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ 
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต 

ผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



-๑๒- 

  ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ 
ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 

   
   

   
 ค

วา
มร

ุนแ
รง

ขอ
งผ

ลก
ระ

ทบ
 ๕      

 

สูงมาก 
๔      

๓      สูง 

๒      ปานกลาง 

๑      ต่ า 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

  ๒.๒  การประเมินโอกาสและผลกระบบของความเสี่ยง  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัย
เสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรง
ของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถ
ก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง
ภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการ
ด าเนินการดังนี้ 
  ๑)  พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดขึ้นมาก
น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

  ๒)  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง
หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

  ๒.๓  การวิเคราะห์ความเสี่ยง  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

  ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึง
จัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง 
ดังนี้ 

 

 

 

 



-๑๓- 

 
   

   
   

 ค
วา

มร
ุนแ

รง
ขอ

งผ
ลก

ระ
ทบ

 ๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕  

สูงมาก ๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ สูง 

๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ปานกลาง 

๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ต่ า 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕  

 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
 

๑)  ระดับความเสี่ยงต่ า คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงใน
ระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนนั้นสามารถยอมรับได้
ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม 

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ 
ยอมรับได้แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมี
การจัดการเพ่ิมเติม 

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความ
เสี่ยงและประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๔- 

การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึน 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

๑. การใช้ดุลพินิจของผู้
มีอ านาจในการอนุญาต 
อนุมัติต่าง ๆ 

หากผู้มีอ านาจไม่ยึดหลักความ
ถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็น
ธรรมต่อพนักงานส่วนต าบล 

ปัจจัยภายใน 
- การน าระบบอุปถัมภ์มาใช้ใน
การปฏิบัติราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานส่วนต าบล 
- ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอ านาจ
ในการตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

๒. ความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน
เนื่องจากขาดความรู้
ความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายที่น าไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไป
ตามระเบียบ  กฎหมายอันน าไปสู่
ปัญหากับหน่วยตรวจสอบ 

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

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ 
(C) 

     

 



-๑๕- 
 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึน 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

๓. การทุจริตในการ
เบิกจ่ายต่าง ๆ 

ราชการได้รับความเสียหายจาก
เงินที่ถูกทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F) 

     

๔. วางแผนการพัฒนา
ไม่ถูกต้องเหมาะสม 
สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของ
ประชาชน 

ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับ
การแก้ไข มีการประท้วงร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึด
จากความต้องการของตนเอง 
พรรคพวกฐานเสียง และ
ผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ 

ความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร์ (S) 

     

๕. การจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุ 
เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบียบ 
- ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ 
ไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน 
- มีการทุจริต งบประมาณของ
ทางราชการเสียหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออก
บังคับใช้จ านวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบยีบกฎหมาย
ตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรูค้วามเข้าใจของผู้
ปฏิบัต ิ
- พนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง
ทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขายผู้
รับจ้าง 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
(C) 

     

 



-๑๖- 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึน 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

๖. การน าทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไม่ได้รับ
ประโยชน์ 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F) 

     

๗. การปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ 

- ราชการได้รับความเสียหายจาก
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ 
- ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
เสียหาย 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกในการเป็น
ข้าราชการที่ดี 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

๘. โครงการก่อสร้าง
พ้ืนฐานไม่มีคุณภาพ 
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

สิ้นเปลืองและสูญเสีย 
งบประมาณในการก่อสร้างการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ใน
งานที่ท า 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

งบประมาณท่ีต้องจ่ายไปให้กับผู้ที่
ไม่มีสิทธิ์ได้รับ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับเบี้ย
ยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F) 

     



-๑๗- 

 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึน 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

๑๐. เกิดสาธารณภัยใน
พ้ืนที่ 

บ้านเรือนประชาชนได้รับความ
เสียหาย เกิดการสูญเสียทรัพย์สิน
และชีวิตของประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
กระแสไฟฟ้า 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๘- 

๓.  การจัดการความเสี่ยง 

  เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับปเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลด
ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้ วย ๔ แนวทาง
หลัก คือ 

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่ง
ไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรอบรับผลที่จะ
เกิดข้ึน 

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดข้ึน หรือลดความเสียหาย 
โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่
เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน การจัด
อบรมเพ่ิมทักษะในการท างาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการ
ให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การ
หยุดหรือยกเลิกการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น 

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การท า
ประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการใน
งานบางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  

                    ๔)  การรายงานและติดตาม 

  หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงาน
และติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี
เป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง 
รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความ
เสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้
ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงดีควรปรับเปลี่ยน  และน าผลการติดตามไปรายงานให้
ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่กล่าวไว้ข้างต้น  ทั้งนี้  กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้อง
ติดตาม  พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล  โดยสามารถติดตามผลได้ใน  ๒  ลักษณะ  คือ 

                      ๑)  การติดตามผลเป็นรายครั้ง  เป็นการติดตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  เช่น  ทุก  ๓  
เดือน  ทุก  ๖  เดือน  ทุก  ๙  เดือน  หรือทุกสิ้นปีเป็นต้น 
                      ๒)  การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน  เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการด าเนินงาน
ต่างๆตามปกติของหน่วยงาน 

 

 



-๑๙- 

๕.  การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

                     คณะท างานบริหารความเสี่ยงจะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงประจ าปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคาเพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา มีการ
บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม  พอเพียง  ถูกต้อง  และมีประสิทธิผล  มาตรการหรื อกลไกลการ
ควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม  เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ  อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 

๖. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 

                     การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร
ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน  เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  ๕  แผนบริหารความเสี่ยง 

ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา  ได้ด าเนินการวิเคราะห์และ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  โดยพิจารณาจาก
ภารกิจอ านาจหน้าที่  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลและที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
พระราชบัญญัติก าหนอแผลและขั้นตอนการกระจ่ายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
และระเบียบ  กฎหมายต่าง  ๆ  ที่ก าหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาน ามาคัดเลือกความเสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการหรื อแผนที่
ปฏิบัติการในการจัดการและคุมความเสี่ยงเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา   โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี  ๒๕๖๕  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหลุบคา มีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยง 

๒. ระดับความเสี่ยง 

๓. กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง 

๔. วัตถุประสงค์ 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

๖. ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

๗. งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบ 

๙. ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการบริหารความเสี่ยง  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 
ความเสี่ยง ระดับ

ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลัง

ด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  (Opertionaj  Risk) 
๑.การใช้ดุลพินิจ
ของผู้มีอ านาจ
การอนุญาต
อนุมัติ ต่างๆ 

๑๐ การพิจารณาขอ
อนุญาต อนุมัติ ยึด
หลัก กฎหมาย 
ระเบียบ อย่างเคร่งคัด 

เพ่ือให้เกิดความ
เป็นธรรม และ
ความถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย. 
๒๕๖๕ 

การพิจารณาอนุญาต 
อนุมัติ มีความรวดเร็ว
ถูกต้อง 

- ทุกกอง ๑ ๕ ๕ 

๒.การปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ
หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

๑๐ ก ากับดูแลควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

- เพ่ือให้องค์กร
ปลอดการทุจริต 

-เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
บริการที่ดี 

ม.ค.-ก.ย. 
๒๕๖๕ 

การปฏิบัติงานโปร่งใส่ 
ตรวจสอบได้ 

- ทุกกอง ๑ ๕ ๕ 

๓.โครงการ
ก่อสร้างพ้ืนฐาน
ไม่มีคุณภาพไม่ได้
ใช้ประโยชน์ 

๑๐ ตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 

เพ่ือให้โครงการ
ก่อสร้างทุก
โครงการใช้
ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 

ม.ค.-ก.ย. 
๒๕๖๕ 

โครงการก่อสร้างทุก
โครงการได้ใช้ประโยชน์ 
และ แก้ไขปัญหาของ
ประชาชนได้ 

- กองช่าง ๑ ๕ ๕ 

๔.เกิดสาธารณภัย
ในพ้ืนที่ 

๑๐ -จัดท าแผนป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 

-จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนได้
ทันที 

ม.ค.-ก.ย. 
๒๕๖๕ 

ประชาชนที่ประสบเหตุ
ได้รับความช่วยเหลือ 

๒๐๐,๐๐๐ สป. ๒ ๔ ๘ 



ความเสี่ยง ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลัง

ด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  (Compjiance  Risk) 
๕.ความผิดพลาด
ในการปฏิบัติ 
เนื่องจากขาด
ความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายที่
น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๑๕ ส่งพนักงานเข้ารับการ
อบรม 

เพ่ือให้
ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย. 
๒๕๖๕ 

ไม่เกิดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 

๑๗๐,๐๐๐ ทุกกอง ๑ ๕ ๕ 

๖.การจัดชื้อจัด
จ้างและการ
บริหารพัสดุ
เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง 

๑๕ ส่งพนักงานเข้ารับการ
อบรม 

เพ่ือให้
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย. 
๒๕๖๕ 

ไม่เกิดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 

๕๐,๐๐๐ กองคลัง ๑ ๕ ๕ 

  



ความเสี่ยง ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลัง

ด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเสี่ยงด้านการเงิน  (Financiaj  Risk) 
๗.การทุจริตใน
การเบิกจ่าย 

ต่าง ๆ 

๑๕ มีการตรวจสอบโดย
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

เพ่ือไม่ให้เกิด
การทุจริต 

ม.ค.-ก.ย. 
๒๕๖๕ 

ไม่มีการทุจริตใน
หน่วยงาน 

- กองคลัง ๑ ๕ ๕ 

๘.การน า
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

๑๕ มีการตรวจสอบโดย
งานพัสดุ 

เพ่ือไม่ให้
ราชการเสีย
ประโยชน์ 

ม.ค.-ก.ย. 
๒๕๖๕ 

ไม่มีการน าทรัพย์สิน
ราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว; 

- กองคลัง ๑ ๕ ๕ 

๙.การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพไม่ถูกต้องตาม
ระเบียนกฎหมาย 

๑๖ ตรวจสอบข้อมูลกับ
ฐานข้อมูล
กรมบัญชีกลาง 

เพ่ือไม่ให้
ราชการเสียหาย 

ม.ค.-ก.ย. 
๒๕๖๕ 

การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไป
อย่างถูกต้อง 

- กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๑ ๕ ๕ 

 

  



ความเสี่ยง ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลัง

ด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์  (Strategic  Risk) 
๑๐.วางแผนการ
พัฒนาไม่ถูกต้อง
เหมาะสม
สอดคล้องกับ
ปัญหาและความ
ต้องการของ
ประชาชน 

๑๕ มีการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นทุกปี 

-เพ่ือให้
แผนพัฒนาเป็น
กรอบในการท า
งบประมาณ
รายจ่ายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

-เพ่ือให้ระดับ
ความส าเร็จของ
แผนสูงกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

ม.ค.-ก.ย. 
๒๕๖๕ 

-แผนพัฒนาสามารถใช้
เป็นกรอบในการท า
งบประมาณรายจ่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-ระดับความส าเร็จของ
แผนสูงกว่าร้อยละ ๖๐ 

- ส านักงาน
ปลัด 

๑ ๕ ๕ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 
 

 



แบบประเมินความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบคา  อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 

********************************* 

ค าชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (๑)  ระดับความรุนแรงผลกระทบ  (๒)  ตามระดับดังนี้ 
๑ = น้อยที่สุด  ๒ = น้อย  ๓ = ปานกลาง  ๑ = สูง  ๑ = สูงที่สุด 

ความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(๑) 

ผลกระทบ 
(๒) 

ระดับความเสี่ยง 
(๑)x(๒) =(๓) 

๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มี
อ านาจในการอนุญาต 
อนุมัติต่าง ๆ 

ปัจจัยภายใน 
- การน าระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงาน
ส่วนต าบล 
- ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ สั่งการ 

   

๒. ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่น าไปใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบที่ออกมาไม่มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติ 
- หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบไม่มี
การให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนต าบลไม่สนใจอ่าน
ระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดท าหรือรวบรวมองค์ความรู้
ในหน่วยงาน 

   

๓. การทุจริตในการเบิกจ่าย
ต่าง ๆ  

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิด
ช่องว่างการทุจริต 

   

๔. วางแผนการพัฒนาไม่
ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจาก
ความต้องการของตนเอง พรรคพวกฐาน
เสียง และผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ 

   

 

 

 

 

 



ความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(๑) 

ผลกระทบ 
(๒) 

ระดับความเสี่ยง 
(๑)x(๒) =(๓) 

๕. การจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุ เป็นไป
อย่างไม่ถูกต้อง 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกบังคับ
ใช้จ านวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบกฎหมาย
ตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ 
- พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุจริต 
รับผลประโยชน์จากผู้ขายผู้รับจ้าง 

   

๖. การน าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง
เคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 
 

   

๗. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ 

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

   

๘. โครงการก่อสร้างพ้ืนฐาน
ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึงประโยชน์ของ
ทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ท า 

   

๙. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้รับเบี้ยยังชีพให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย 

   

๑๐. เกิดสาธารณภัยใน
พ้ืนที่ 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้กระแสไฟฟ้า 

   

 


