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ค ำน ำ 
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดความแล้วจะมีผลกระทบทางลบ  ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ  ที่

ค้นหาต้นตอได้ยาก  ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ  การป้องกันการทุจริต  คือ การแก้ไขปัญหาทุจริตที่ยั่งยืน  ซ่ึง
เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  อันเป็นวาระเร่งด่วน
ของรัฐบาล การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร  จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการด าเนินการ
ขององค์กรจะไม่มีการทุจริต  หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด  โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น  หรือ
หากเกิดความเสียหายเกิดข้ึน  ก็จะเป็นการนเกิดความเสี่ยหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือการประเมินความ
เสี่ยงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา  ซึ่งไม่
ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างงใด  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  ต าบลบุ่งหวาย  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพ่ือลดปัญหาการทุจริตของรัฐ  ตามค าสั่งรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้  
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย จึงจัดท าการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  
ประกอบด้วย ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง  ตลอดถึงมาตรการ
และการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วย  ให้การ
บริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิการวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม  และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และลดการสูญเสียและโอกาสที่ท าให้
เกิดความเสียหายแก่องค์กร  ภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่
อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น  อย่างเป็น
ระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างท่ีกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของ  องค์กร วิเคราะห์ความ
เสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง  ก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และ
ต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ.2561 ตามมาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการจัดการบริหาร
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด และประกอบกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยการ
จัดท าการประเมิน ITAS ซึ่งปรากฏอยู่ใน OIT (Open Data Integrity and Transparency) ด้านการประเมินและการ
บริหารความเสี่ยงไว้ด้วย  ดังนั้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบล     บุ่งหวาย  จึงได้จัดท า  แผน
บริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น ส าหรับใช้เป็นแนวทางใน
การ บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่  จะท าให้เกิด
ความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับที่  สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม 
และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 

 

2. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง  
1) เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ  องค์การบริหารส่วน

ต าบลบุ่งหวาย 
2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง  
3) เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
4) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
5) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง  กับกลยุทธ์ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
6) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร 
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3. เป้าหมาย  

1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ก าหนดไว้  

2) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

3) สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ  
4) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง   
5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง  องค์กร  
6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 

4. ประโยชน์ของแผนบริหารความเสี่ยง 
 การด าเนินบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงานได้ดีมากยิ่งขึ้น 
และท าให้องค์กรสามารถจัดการปัญหาและอุปสรรคที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อีกทั้ง
ยังเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และบรรลุตามเป้าหมายของการ
ปฏิบัติงาน  
 ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง  มีดังนี้ 

1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  แผนบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้คณะท างานบริหาร
ความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนึกถึงความเสี่ยงที่ส าคัญ และสามารถท าหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร  การบริหารความเสี่ยงจะเป็น
แหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ  ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการ
ตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวม ของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด  การบริหารความเสี่ยงจะท าให้
บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญท่ีส่งผล
กระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลด้วย 

4) เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถม่ันใจได้
ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและ
การตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวายเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งสามารถปกป้อง
ผลประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร 

5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับ
การปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน  

6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การจัดสรร
ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือก ให้มาตรการในการบริหาร
ความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการ
เลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 

 



 
 

  

นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 
  ความเสี่ยง ( Risk) คือ เหตุการณ์หรือโอกาสที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความ
สูญเปล่า หรือเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และมีผลกระทบหรือท าให้เกิดความเสียหาย(ทั้งท่ี
ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ก่อให้เกิดความล้มเหลวในการด าเนินงาน ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ได้วางไว้ ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการปฎิบัติงาน รวมถึงทางด้านการเงินและด้านการบริหารด้วย 
  
 การประเมินความเสี่ยง ( Risk Management) คือ กระบวนการด าเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง ใน
การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ในการวิเคราะห์การประเมิน การจัดการ การ
ติดตามประเมินผล และการสื่อสารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม หน่วยงานหรือกระบวนการด าเนินงานขององค์กร 
เพ่ือช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหาย
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการ
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ 
 ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) คือ ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดย
ค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตาม กฎระเบียบการเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ โดย
ได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือ ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้น ๆ จะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด หรืออย่างไร ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยง ที่
ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์และก าหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
บทท่ี 2 

ขอ้มูลพ้ืนฐานองค์การบริหารส่วนต าบลบุง่หวายขอ้มูลพ้ืนฐานองค์การบริหารส่วนต าบลบุง่หวาย  
                 
 
ข้อมูลทั่วไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านโนนน้อย ต าบลบุ่งหวาย  อ าเภอวารินช าราบ   
จังหวัดอุบลราชธานี    เนื้อที่ของต าบลบุ่งหวาย  มี พ้ืนที่ทั้งหมด  27,500  ไร่   หรือ  44 ตารางกิโลเมตร    อยู่ห่างจาก
ที่ว่าการอ าเภอวารินช าราบ  12   กิโลเมตร  มีอาณาเขตปกครอง จ านวน 20 หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่ / ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านโนนน้อย 213 360 368 708 
2 บ้านทุ่งบอน 118 200 238 438 
3 บ้านดอนชาด 224 440 410 850 
4 บ้านสถานี 209 266 333 599 
5 บ้านวังยาง 144 263 258 521 
6 บ้านท่างอย 198 363 351 714 
7 บ้านบุ่งหวายตก 248 223 217 440 
8 บ้านบุ่งหวายออก 198 311 345 656 
9 บ้านห่องชัน 178 328 298 626 
10 บ้านโนนบอนออก 113 216 215 431 
11 บ้านโนนสวน 181 279 316 595 
12 บ้านท่าขอนไม้ยูง 122 277 261 538 
13 บ้านโนนบอนตก 126 235 230 465 
14 บ้านโนนสว่าง 106 242 224 466 
15 บ้านท่างอยตก 91 182 181 363 
16 บ้านทุ่งบอนเหนือ 187 348 358 706 
17 บ้านวังยางตก 140 309 291 600 
18 บ้านบุ่งหวายเหนือ 120 183 207 390 
19 บ้านบุ่งหวายกลาง 260 330 336 666 
20 บ้านโนนบอนกลาง 133 223 232 455 

รวม 3,309 5,568 5,659 11,227 
***ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  มีจ านวนผู้บริหาร  4  คน ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน  

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  2  คน  และเลขานุการ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  1  คน     มีจ านวนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  40  คน  มาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2  คน  จ านวน  20  หมู่บ้าน 

ด้านการศึกษา 
มีโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ต าบลบุ่งหวาย  จ านวน  6  โรงเรียน  อยู่ในเขตความรับผิดชอบเขตพื้นที่

การศึกษา 
ประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต  4   

ระดับประถมศึกษา  จ านวน  6  โรงเรียน  ประกอบด้วย 
-  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 
-  โรงเรียนบ้านโนนบอน 
-  โรงเรียนบ้านห่องชัน 
-  โรงเรียนบ้านดอนชาด 
- โรงเรียนบ้านวังยาง 
- โรงเรียนบ้านท่างอย 

โรงเรียนขยายโอกาส  จ านวน  2  โรงเรียน 
- โรงเรียนบ้านวังยาง 
- โรงเรียนบ้านโนนบอน 

ด้านสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนน้อย 
- โรงพยาบาลส่องเสริมสุขภาพทุ่งบอน 
- รถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน  จ านวน  1  คัน 

สถานพยาบาลเอกชน   2  แห่ง 
ภารกิจและอ านาจหน้าที่ 

1. พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
2. มีหน้าที่ต้องท าตามมาตรา 67 ดังนี้ 

(1) จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
(2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
(7) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 
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3. มีหน้าที่ที่อาจท ากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้ 
(1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 

(2) ให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(12) การท่องเที่ยว 
(13) การผังเมือง 

 
 
 



 
 

  

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง

อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น)(1) 
 
1.งานการเงิน 
2.งานบัญชี 
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
4.งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่างอ านวยการ

ท้องถิ่นระดับต้น)(1) 
 

1.งานก่อสร้าง 
2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.งานประสานสาธารณูปโภค 
  

ส านักงานปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไปอ านวยการ

ท้องถิ่นระดับต้น)(1) 
1.งานบริหารงานท่ัวไป 
2.งานนโยบายและแผน 
3.งานกฎหมายและคด ี
4.งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
5.งานส่งเสริมสุขภาพ 
6.งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
7.งานส่งเสริมการเกษตร 

กองการศึกษาฯ 
(นักบริหารงานการศึกษา

อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น)(1) 
 

1.งานบริหารงานการศึกษา 
2.งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
 
  

กองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น)(1) 

1.งานสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาชุมชน 
2.งานสังคมสงเคราะห์ 
3.งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพและ
พัฒนาสตรี 
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ปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)(1) 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)(1) 

 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน(1) 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561 – 2563 
(ตามระบบจ าแนกต าแหน่ง  ในระบบแท่ง) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 



 
 

  

 

งานบริหารทั่วไป 
 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น (1) 

 
 

งานกฎหมายและคดี 
 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 

งานนโยบายและแผน 
 

-7- 
โครงสร้างส านักงานปลัด  อบต.บุ่งหวาย  

 
 

 

 

 

 
1.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (1)   1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (1)      1.นิติกรปฏิบัติการ (1)     1.นักป้องกันและบรรเทาสา 
 2.นักประชาสัมพันธ์ ปก/ชก (1)       2.คนงานทั่วไป (1)     ธารณภัยปฏิบัติการ(1) 
3.นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (1)                      2.จพง.ป้องกันและบรรเทาสา 
4.เจ้าพนักงานธุรการ (ลจ.) (1)                  ธารณภัย ปง.(1) 
5.นักการภารโรง (1)               3. พนักงานดับเพลิง (1) 
6.คนสวน (1)                            4.พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ า)(1) 
7.คนงานเกษตร (1)                     5.พนักงานขับรถยนต์(รถกู้ชีพ) (1) 
8.พนักงานขับรถยนต์  (2) 
9.คนงานทั่วไป  (ช่วยงานธุรการ) (1) 
10.คนงานทั่วไป (ช่วยงานบันทึกข้อมูล) (1) 
11.คนงานทั่วไป (1) 
12.ผช.นักวิชาการเกษตร (1) 
 
 
 



 
 

  

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)(1) 
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                  โครงสร้างกองคลัง  อบต.บุ่งหวาย 
 

 

 

  

 

 

 

 

  - นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (1)         - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ(1)       -  นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ  (1) 
- คนงานทั่วไป (ช่วยงานการเงินและบัญชี)  (1)         - จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน (1)    -  คนงานทั่วไป (ช่วยงานพัสดุ) (1)        

 -  คนงานทั่วไป (1)                                         - คนงานทั่วไป (ช่วยงานจัดเก็บรายได้)  (1)                    
 

 

 

 

 

 
งานการเงิน 

 

 
งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 

 

 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 

 
งานบัญชี 

 



 
 

  

 

งานก่อสร้าง 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 

 

งานประสานสาธารณูปโภค 
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โครงสร้างกองช่าง  อบต.บุ่งหวาย  
 
 

 
  
 

                     
 
 
 
                                                                                  
        -  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  (1)         -    พนักงานสูบน้ า (ลูกจ้างประจ า) (1) 
  -  นายช่างโยธา ปง/ชง (1)         -    พนักงานสูบน้ า (พนง.ภารกิจ)    (1) 

-  ผู้ช่วยช่างโยธา (ภารกิจ) (1)         -    พนักงานสูบน้ า (ทั่วไป)  (2) 
-  คนงานทั่วไป  (4)         

 

 

 

 

 



 
 

  

 
งานบริหารการศึกษา 

 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น)(1) 

 

 
งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
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            โครงสร้างกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  อบต.บุ่งหวาย 

 
 
 
 

 
  
 

                                 
             
 
        -  นักวิชาการศึกษาช านาญการ (1)           - นักสันทนาการ ปก/ชก  (1) 
 -  คนงานทั่วไป  (ช่วยงานธุรการ)  (1)          -  คร ู(คศ.1)  (2) 
               -  ครูผู้ดูแลเด็ก (2)  
               -  ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก  (ผู้ดูแลเด็ก)  (6) 
 
 

 
 
 
 



 
 

  

 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 

 

งานสังคมสงเคราะห์ 
 

 

งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาสตรี 
 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)(1) 
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              โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม  อบต.บุ่งหวาย  

 
 

 
  
 

                     
 
 
 
                                                                                   
                                             
      -  นักพัฒนาชุมชน ปก/ชก (1)        
    -  คนงานทั่วไป (ช่วยงานพัฒนาชุมชน) (1)             
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อ านาจหน้าที่ของส านัก/กอง/ฝ่าย 

ส านัก/กอง/ฝ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด  มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย 
งานบริหารทั่วไป 
งานนโยบายและแผน  
งานกฎหมายและคดี 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและ
เอกสารทางการเงิน การตรวจใบส าคัญ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน 
การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และ
รายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งาน
เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 
งานการเงินและบัญชี 
งานพัสดุและทรัพย์สิน 
งานพัฒนารายได้ 
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

กองช่าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบ การจัดข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบ และเขียนแบบ การ
ตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานซ่อม
บ ารุง งานบริการสาธารณะ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 
งานก าหนดราคากลาง 
งานส ารวจ ออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้าง 
งานสาธารณูปโภค 
งานไฟฟ้าสาธารณะ  
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ส านัก/กอง/ฝ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบ 

กองการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่นการจัด
การศึกษาปฐมวัย งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ 
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และงานอื่นที่เก่ียวข้องที่ได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วย 
งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งานการศึกษาปฐมวัย 
งานโรงเรียน 

 กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมอาชีพ งานด้านสังคมสงเคราะห์ต่าง 
ๆ งานกองทุนเศรษฐกิจชุมชน งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม 
งานสังคมสงเคราะห์ 
งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาสตรี 

หน่วยตรวจสอบภายใน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงิน 
เอกสารการจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การด้านพัสดุ งานตรวจสอบทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล งานแนะแนว แนะน า ให้ค าปรึกษา การปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ก าหนด เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น ให้การปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง ครบถ้วน คุ้มค่า และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

บทที่ 3 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

แนวทางด าเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง 

1. แนวทางด าเนินงานในการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย แบบเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา 

1) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
2) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาส และผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
3) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
4) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) 

รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยส าคัญ 
5) สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบุ่งหวายรับทราบและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
6) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
7) รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

1) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา 
2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
3) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง  

 
2. กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 

2.1) ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้ 
 1) แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไป  
2.2) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ด าเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง คือ  
 1) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 2) รายงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 3) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานต่อไปในอนาคต 
2.3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 1) สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
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กลไกบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ/อนุมัติ 

คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
ความเส่ียง 

ประธาน
กรรมการบริหาร
จัดการความเส่ียง 

1. ก าหนดนโยบายหรือ
แนวทางในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
2. ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมิน
โอกาสและผลกระทบ 
3. วิเคราะห์และจัดล าดับ 
ความส าคัญ 
4. จัดท าแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง  

ผู้ปฏิบัติงาน 
สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

พิจารณา/
เสนอแนะ 

7.ทบทวนแผน
บริหารความเสี่ยง 

6.รายงาน/
ประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง 

5. สื่อสาร ท าความ
เข้าใจกับผู้ปฏิบัติ 
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3. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง 

 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย การก ากับดูแล การตัดสินใจ การจัดท าแผน การด าเนินการ 
การติดตามประเมินผล และการสอบทาน  ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอ านาจหน้าที่ดังนี้  

1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(1.1) จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
(1.2)  ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(1.3) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(1.4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

2) ผู้อ านวยการส านัก/กอง 
(2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 
(2.2) ดูแลพัฒนาบริหารจัดการความเสี่ยง และส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบการบริหารความ
เสี่ยง 
(2.3) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ผู้อ านวยการส านัก/กอง 

คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

ผู้ปฏิบัติงาน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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3) หน่วยตรวจสอบภายใน 
(3.1) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
(3.2) น าเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบและให้
ข้อเสนอแนะ 

4) คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
(4.1) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร  
(4.2) ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามาตรการลดและควบคุมความ
เสี่ยง 
(4.3) รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือพิจารณา 

5) ผู้ปฏิบัติงาน 
(5.1) สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับคณะท างานบริหารความเสี่ยง 
(5.2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

บทท่ี 4 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับ  

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผนบริหาร  ความ
เสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งหวาย มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้  

1. ระบุความเสี่ยง  เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร  

2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ  
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์  
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม  

3. จัดการความเสี่ยง  เป็นการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม  
ความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง  และ
ควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือ  แผนปฏิบัติ
การนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย  

4. รายงานและติดตามผล  เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ  
เสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผนบริหาร  ความ
เสี่ยง  

5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้มั่นใจ  
ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือ  กลไกการ
ควบคุมความเสี่ยง ( Control Activity) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้  จริงและอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยัง  เหลืออยู่หลังมีการ
จัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่าง  ต่อเนื่อง 6. ทบทวน
การบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยงใน  ทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบ
ให้ดียิ่งขึ้น 
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 กระบวนการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
 

 
1. การระบุความเสี่ยง  

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้อง
ค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ  
เป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยง  จะต้อง
พิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความ  เสียหายและไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเข้าใจ
ในความหมายของ “ความเสี่ยง ( Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง ( Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง ” ก่อนที่จะ
ด าเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  

1.1 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ี
ไม่แน่นอนและจะส่งผล  กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลว หรือลดโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 

1.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้อง  ระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และ
ท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่  ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความ
เสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้2 ด้าน ดังนี้  

1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ  
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

 

1. ระบุ
ความเสี่ยง

2. ประเมิน
ความเสี่ยง

3. จัดการ
ความเสี่ยง

4. รายงาน
และติดตาม

ผล

5. ประเมิน
การบริหาร
ความเสี่ยง

6. ทบทวน
การบริหาร
ความเสี่ยง
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2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิกฎระเบียบ  

ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของ  บุคลากร 
กระบวนการท างาน ข้อมูล/ ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/ อุปกรณ ์ 

1.3 ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์(Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ  กลยุทธ์ 

เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตาม  เป้าหมายในแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร  

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ( Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ  
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติท่ีองค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  เชิงกล
ยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่  ชัดเจน หรือไม่มี
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารและ  
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่เกิดจาก  ปัจจัย
ภายนอก อาทิข้อบังคับเก่ียวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง  ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม  

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ( Compliance Risk) เป็น
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน  ได้เสีย การ
ป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ  การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงาน
นั้นๆ ท าให้เกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน  การหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถ
ด าเนินการได้หลายวิธีอาทิ  จากการวิเคราะห์กระบวนการท างาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
การประชุมเชิง ปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์แบบสอบถาม 
 
2. การประเมินความเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด
ระดับ ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือขององค์กร  ซ่ึง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  

2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  เป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความ
เสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) และระดับ
ของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก 
น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 

 
 
 
 
 



 
 

  

 
-21- 

 
ประเด็นที่พิจารณา ระดับคะแนน 

1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์  หรือ
ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : 
ปี ครั้ง) 

     

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์  น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงของผลกระทบ 
มูลค่าความเสียหาย น้อยกว่า 1 

หมื่นบาท 
1-5 หมื่นบาท 5 หมื่น -       

2 แสนบาท 
2 แสน -       
1 ล้าน
บาท 

มากกว่า 
1 ล้าน
บาท 

อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อน
ร าคาญ 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย 

บาดเจ็บต้อง
รักษา 

บาดเจ็บ
สาหัส 

อันตราย
ถึงชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ /การ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 
 
ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิด  

ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้ก าหนดเกณฑ์  ไว้ 4 
ระดับ ได้แก่สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 

 
 

     

     

         

     

     

ความรุนแรงของผลกระทบ 
 

    โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
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สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

ต่ า 



 
 

  

-22- 
2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  

เป็นการนาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส  (Likelihood) ที่จะ
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย  (Impact) จาก
ความเสี่ยง  เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน  ทาให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ  กาลังคน หรือเวลา
ที่มีจากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนดาเนินการ ดังนี้  

1) พิจารณาโอกาส  ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ท่ีจะเกิด
นั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง  (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
เมื่อพิจารณาโอกาส  ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  (Likelihood) และความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว  ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด  

ระดับความเสี่ยง  = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  
(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง  (Risk Profile) แบ่งพ้ืนที่เป็น 
4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้  

1) ระดับความเสี่ยงต่ า  (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง  1 – 5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงใน
ระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการดาเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ
ควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดาเนินการใดๆเพ่ิมเติม  

2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 – 10 คะแนน ยอมรับความ
เสี่ยงได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง  

3) ระดับความเสี่ยงสูง  (High) คะแนนระดับความเสี่ยง  11 – 16 คะแนน ต้องมีแผนลดความ
เสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก  (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง  17 – 25 คะแนน ต้องมีแผนลด
ความเสี่ยงและประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง  

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
 5 10 15 20 25 

 4 8 12 16 20 

 3   6 9 12 15 

 2 4 6 8 10 

 1 2 3 4 5 

 
 

    โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
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ความรุนแรงของผลกระทบ 
 



 
 

  

 
บทที่ 5  

แผนบริหารความเสี่ยง 
 
 ในปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจากรายงานผลการ
ควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ 2563 ที่ได้รวบรวมจากส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ง
หวาย รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และได้ท าการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 
ผลกระทบจากการเกิดความเสี่ยงนั้น แล้วคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูง
มาก เพื่อก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme)และ (High) ให้
ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือปราศจากความเสี่ยงเลย ส าหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มี
มาตรการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งการ
ด าเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้กับประโยชน์ที่
จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย มี
องค์ประกอบส าคัญ ประกอบด้วย 

1. วิธีการด าเนินงาน (กิจกรรมควบคุมจัดการความเสี่ยง) 
2. ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 
4. ก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแผนนั้น 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

หน่วยรับตรวจ    ส านักงานปลัด 
 

ที ่                            ปจัจยัเสีย่ง       
                             และเกณฑ์ 
                              ความเสี่ยง 

กิจกรรม 

ด้าน 
กลยุทธ์ 

(S) 

ด้าน
การ

ปฏิบัติ 
งาน 
(O) 

ด้าน
การ 
เงิน 
(F) 

ด้าน
กฎระเบียบ

และ
ข้อบังคับ 

(C) 

ด้าน
การ

บริหาร
ความรู้ 

(K) 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

(เฉลี่ย) 

1 การพัฒนาบุคลากร 1 2 1 2 2 1.6 
2 การจัดท าแผนอัตราก าลัง 1 2 1 2 2 1.6 
3 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 1 2 1 2 2 1.6 
4 การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ 1 2 1 2 2 1.6 
5 การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 1 2 1 2 2 1.6 
6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 2 1 2 2 1.6 
7 การด าเนินกู้ชีพฉุกเฉิน 3 3 2 2 2 2.4 
8 การใช้และดูแลรถส่วนกลาง 1 2 1 2 2 1.6 
9 การควบคุมภายในระดับย่อย 1 1 1 1 2 1.2 

10 การด าเนินศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ 1 2 1 2 2 1.6 
11 การรับ-ส่งหนังสือ 2 2 1 2 2 1.8 
12 การเบิกและจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง 1 2 1 2 2 1.6 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
หน่วยรับตรวจ    กองคลัง 

 
ที ่                            ปจัจยัเสีย่ง       

                             และเกณฑ์ 
                              ความเสี่ยง 

กิจกรรม 

ด้าน 
กลยุทธ์ 

(S) 

ด้าน
การ

ปฏิบัติ 
งาน 
(O) 

ด้าน
การ 
เงิน 
(F) 

ด้าน
กฎระเบียบ

และ
ข้อบังคับ 

(C) 

ด้าน
การ

บริหาร
ความรู้ 

(K) 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

(เฉลี่ย) 

1 การจัดท ารายงานสถานะการเงินประจ าวัน 
ประจ าเดือน และงบแสดงฐานะทางการเงิน
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

1 2 1 2 2 1.6 

2 การจัดท าเช็คสั่งจ่าย 2 1 1 2 1 1.4 
3 การจัดท าใบสรุปน าส่งเงิน 1 1 2 2 1 1.4 
4 การบันทึกบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ  2 1 1 2 1 1.4 
5 การจัดท างบทรัพย์สิน 1 2 1 2 1 1.4 
6 การเบิกเงินสวัสดิการต่าง ๆ 2 1 1 2 1 1.4 
7 การเบิกจ่ายใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 2 1 2 2 1 1.6 
8 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 2 1 1 2 1 1.4 
9 การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2 1 1 2 1 1.4 

10 การด าเนินการเก่ียวกับใบเสร็จรับเงิน 2 1 1 2 1 1.4 
11 การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน 2 1 1 2 1 1.4 
12 การจัดซื้อจัดจ้าง 2 2 2 2 1 1.8 
13 การเบิกและจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง 2 1 1 2 1 1.4 
14 การควบคุมภายในระดับย่อย 2 1 1 2 1 1.4 
15 การจ าหน่ายพัสดุ 2 1 1 2 1 1.4 
16 ทะเบียนคุมเงินมัดจ าประกันสัญญา 2 2 1 2 1 1.4 
17 ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ 2 2 3 2 2 2.2 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

หน่วยรับตรวจ    กองช่าง 
 

ที ่                            ปจัจยัเสีย่ง       
                             และเกณฑ์ 
                              ความเสี่ยง 

กิจกรรม 

ด้าน 
กลยุทธ์ 

(S) 

ด้าน
การ

ปฏิบัติ 
งาน 
(O) 

ด้าน
การ 
เงิน 
(F) 

ด้าน
กฎระเบียบ

และ
ข้อบังคับ 

(C) 

ด้าน
การ

บริหาร
ความรู้ 

(K) 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

(เฉลี่ย) 

1 การก่อสร้าง ส ารวจ ออกแบบ งานก่อสร้าง 1 2 1 2 2 1.6 
2 การก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง 2 2 3 2 1 2.2 
3 การควบคุมงานก่อสร้าง 1 2 1 2 2 1.6 
4 การขออนุญาตก่อสร้างต่าง ๆ   1 1 1 1 1 1.1 
5 การขอบ้านเลขท่ี 1 1 1 1 1 1.1 
6 การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 1 2 1 2 2 1.6 
7 การควบคุมภายในระดับย่อย 1 2 1 2 2 1.6 
8 การควบคุมการใช้วัสดุสิ้นเปลือง 3 3 3 2 2 2.6 

 
 
 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
หน่วยรับตรวจ    กองสวัสดิการสังคม 

 
ที ่                            ปจัจยัเสีย่ง       

                             และเกณฑ์ 
                              ความเสี่ยง 

กิจกรรม 

ด้าน 
กลยุทธ์ 

(S) 

ด้าน
การ

ปฏิบัติ 
งาน 
(O) 

ด้าน
การ 
เงิน 
(F) 

ด้าน
กฎระเบียบ

และ
ข้อบังคับ 

(C) 

ด้าน
การ

บริหาร
ความรู้ 

(K) 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

(เฉลี่ย) 

1 การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ 1 2 1 2 2 1.6 
2 การข้ึนทะเบียนเงินสงเคราะห์ 1 1 1 1 1 1.0 
3 การส่งเสริมการฝึกอาชีพ 1 2 1 2 2 1.6 
4 การควบคุมกองทุนเงินเศรษฐกิจชุมชน  2 3 3 3 2 2.6 
4 การควบคุมภายในระดับย่อย  1 2 1 2 2 1.6 
4 การควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง  1 2 1 2 2 1.6 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

หน่วยรับตรวจ   กองการศึกษา 
 

ที ่                            ปจัจยัเสีย่ง       
                             และเกณฑ์ 
                              ความเสี่ยง 

กิจกรรม 

ด้าน 
กลยุทธ์ 

(S) 

ด้าน
การ

ปฏิบัติ 
งาน 
(O) 

ด้าน
การ 
เงิน 
(F) 

ด้าน
กฎระเบียบ

และ
ข้อบังคับ 

(C) 

ด้าน
การ

บริหาร
ความรู้ 

(K) 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

(เฉลี่ย) 

1 การด าเนินการเก่ียวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 3 3 2 2 2.6 
2 การลงระบบข้อมูลสารสนเทศเด็กนักเรียน 1 2 1 2 2 1.6 
3 การขอรับเงินอุดหนุนประจ าปี 1 2 1 2 2 1.6 
4 การกีฬาและนันทนาการ   2 2 1 2 2 1.8 
5 การด าเนินการโครงการอาหารกลางวัน/

อาหารเสริม(นม) 
1 2 1 2 2 1.6 

6 การควบคุมภายในระดับย่อย 1 2 1 2 2 1.6 
7 การควบคุมการใช้วัสดุสิ้นเปลือง 2 3 2 2 3 2.4 

 
 
ตารางแปลงค่าคะแนนความเสี่ยงเป็นระดับความเสี่ยง 
 

คะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 
2.33 – 3.00 สูง (3) 
1.68 – 2.32 ปานกลาง (2) 
1.0 – 1.67 ต่ า (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

  

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

(1) ความเสี่ยงจากการไม่
สามารถติดตามเร่งรัดลูกหนี้
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนจาก
กลุ่มได้ 

อาจเกิดความเสียหายต่อ
ราชการเนื่องจากหาก
เกิน 10 ปี จะเกิดลูกหนี้
สูญ 

กลุ่มหรือองค์กร ไม่
ช าระหนี้ เนื่องจาก
เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ติดตาม
เร่งรัดอย่างสม่ าเสมอ 

ด้านการปฏิบัติงาน 5 5 25 สูงมาก กองสวัสดิการสังคม 

(2) ความเสี่ยงจากการใช้
รถยนต์ส่วนกลาง ผิดประเภท
หรือน าไปใช้โดยประโยชน์
ส่วนตน 

 

(1) อาจมีการน า
รถส่วนกลาง  (รถกู้ชีพ) 
ไปใช้งานประเภทอ่ืน ๆ 
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
การบริการประชาชน
โดยตรง 

(2) อาจมีการน า
รถส่วนกลางไม่ใช้
ประโยชน์ส่วนตน 
  

(1) มีการสั่งใช้
พนักงานกู้ชีพหรือรถ
กู้ชีพไปใช้ในงานท่ีไม่
เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพ
ฉุกเฉิน 

(2) มีเจ้าหน้าที่
บางส่วนได้มีการน ารถ
ส่วนกลางไปใช้โดยไม่
มีการเสนอขอขอ
อนุญาตก่อน  

ด้านปฏิบัติงาน 4 4 16 สูง ส านักงานปลัด 

(3) เจ้าหน้าท่ีไม่มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาจ
ท าให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
ก าหนด 

(1) อาจเกิดความ
เสียหายด้านการเงินได้  

(2) เจ้าหน้าท่ีอาจ
ถูกวินัยในการปฎิบัติ
หน้าท่ีไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
ก าหนด 

มีการก ากับดูแลอย่าง
ใกล้ชิดของ กอง
การศึกษาและให้
เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ
อบรมเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถยิ่งขึ้น 

ด้านการเงิน 3 4 12 สูง กองสวัสดิการสังคม 

 
 

แบบ RM1 



 
 

  

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

(4) ความเสี่ยงจากการที่
เจ้าหน้าท่ีไม่ได้จัดท าทะเบียน
คุมและใบเบิกวัสดุสิ้นเปลือง 
และไม่มีสถานท่ีจัดเก็บวัสดุ
สิ้นเปลืองที่ปลอดภัย มั่นคง 
อาจน าไปสู่การน าไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน 

 

เกิดความเสียหายต่อ
หน่วยงาน เนื่องจาก
เจ้าหน้าท่ีมีโอกาสและ
ช่องทางน าวัสดุ
สิ้นเปลืองไปใช้ประโยชน์
ส่วนตนได้โดยง่าย 

ไม่มีสถานท่ีจัดเก็บท่ี
ปลอดภัย และ
เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ควบคุม
ก ากับดูแล การ
เบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง 

ด้านการปฏิบัติงาน 5 5 25 สูงมาก กองช่าง 

(4) ความเสี่ยงจากการ
ไม่สามารถติดตาม การคืนเงิน
ลูกหนี้เงินยืมได้ 

 

การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
ก าหนด 

เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ติดตาม
เร่งรัด กรณีตรวจสอบ
พบว่ามีลูกหนี้ยังไม่ส่ง
ใช้เงินยืม หรือใกล้
ครบระยะเวลาก าหนด
คืนเงินยืม 

ด้านปฏิบัติงาน 3 3 9 ปานกลาง กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

การจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 

ความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกท่ีเหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk) 

    

(1) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถ
ติดตามเร่งรัดลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจ
ชุมชนจากกลุ่มได้ 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุมความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม 

(2) ความเสี่ยงจากการใช้รถยนต์
ส่วนกลาง ผิดประเภทหรือน าไปใช้โดย
ประโยชน์ส่วนตน 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ส านักงานปลัด 

(3) ความเสี่ยงจากการที่เจ้าหน้าท่ีไม่ได้
จัดท าทะเบียนคุมและใบเบิกวัสดุ
สิ้นเปลือง และไม่มีสถานท่ีจัดเก็บวัสดุ
สิ้นเปลืองที่ปลอดภัย มั่นคง อาจน าไปสู่
การน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุมความเสี่ยง กองช่าง 

(4) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถ
ติดตาม การคืนเงินลูกหนี้เงินยืมได้ 

 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุมความเสี่ยง กองคลัง 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน  
(Financial Risk)  

    

(1) เจ้าหน้าท่ีไม่มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการ
บัญชี การจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อาจท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ก าหนด 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุมความเสี่ยง กองการศึกษา 

 

แบบ RM2 



 
 

  

แผนบริหารความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม/การ
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ผลส าเร็จความคาดหวัง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

(1) ความเสี่ยงจากการ
ไม่สามารถติดตามเร่งรัด
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน
จากกลุ่มได ้

ให้เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือ
ติดตามเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ 

เพ่ือให้หน่วยงานมีการเรียก
เก็บเงินจากลูกหนี้เงิน

เศรษฐกิจชุมชนได้ครบถ้วน 
ไม่เป็นหนี้สูญ หรือมีการ
ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

หน่วยงานไม่มีหนี้ค้างช าระ
ของลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจ

ชุมชน 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564 

กองสวัสดิการสังคม 

(2) ความเสี่ยงจากการ
ใช้รถยนต์ส่วนกลาง ผิด
ประเภทหรือน าไปใช้โดย
ประโยชน์ส่วนตน 

(1) ก ากับดูแลและ
ควบคุมการใช้รถส่วนกลาง
ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
ฯ กฎหมายก าหนด 

(2) ให้เจ้าหน้าที่ท่ีมี
ความประสงค์ใช้รถส่วนกลาง
เสนอใบขออนุญาตทุกครั้ง 

เพ่ือให้การใช้รถส่วนกลาง
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมาย ก าหนด และ
หลักฐานการการขออนุญาต

ก่อนการใช้รถส่วนกลาง 
สามารถตรวจสอบได้ 

การใช้รถส่วนกลางถูกต้อง 
ตามระเบียบ กฎหมาย
ก าหนด และมีหลักฐาน
สามารถตรวจสอบการใช้รถ
ส่วนกลาง มีการควบคุมการ
ใช้รถส่วนกลางเป็นปัจจุบัน 

ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 
2563 

ส านักงานปลัด 

(3) ความเสี่ยงจากการที่
เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดท า
ทะเบียนคุมและใบเบิกวัสดุ
สิ้นเปลือง และไม่มีสถานที่
จัดเก็บวัสดุสิ้นเปลืองที่
ปลอดภัย มั่นคง อาจน าไปสู่
การน าไปใช้ประโยชน์ส่วน
ตน 

ให้เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นเจ้าหน้าที่
พัสดุกองช่าง ด าเนินการ
จัดท าทะเบียนคุม และใบ
เบิกวัสดุทุกครั้ง และเป็น
ปัจจุบัน และจัดหาสถานที่
จัดเก็บวัสดุสิ้นเปลืองให้เป็น
สัดส่วน  

เพ่ือให้การควบคุมการ
เบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองของ
กองช่าง ถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน และมีสถานที่
จัดเก็บที่ปลอดภัย ไม่เสี่ยง

ต่อการน าวัสดุสิ้นเปลืองไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

กองช่างมีสถานที่จัดเก็บวัสดุ
สิ้นเปลืองที่เป็นสัดส่วน 

ปลอดภัย และมีการจัดท า
ทะเบียนคุม ใบเบิก ทุกครั้ง

เป็นปัจจุบัน สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564 

กองช่าง 

 

แบบ RM3 



 
 

  

 
ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม/การ

จัดการความเสี่ยง 
วัตถุประสงค์ ผลส าเร็จความคาดหวัง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

(4) เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาจ
ท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย ก าหนด 

มีการก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด
ของ กองการศึกษาและให้
เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
ยิ่งขึ้น 

เพ่ือให้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี และด้าน
พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย ก าหนด  มีเอกสาร
หลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมาย 
ก าหนด 

การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ก าหนด

และมีเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วนถูกต้อง 

ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 
2563 

กองการศึกษา 

(5) ความเสี่ยงจากการไม่
สามารถติดตาม การคืนเงิน
ลูกหนี้เงินยืมได้ 

ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมเป็น
ประจ า หากเห็นว่าใกล้สิ้น
ระยะเวลา ให้ด าเนินการ
ติดตามเร่งรัดลูกหนี้เงินยืม
โดยเร็ว 

เพ่ือให้การส่งใช้เงินยืมของ
หน่วยงาน ถูกต้อง เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย 

ก าหนด 

ไม่มีลูกหนี้เงินยืมส่งใช้เงินยืม
เกินระยะเวลาตามสัญญายืม

เงินก าหนด 

ตุลาคม 2563 – มีนาคม 
2564 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 

บทที่ 6   
การรายงานและติดตามผล 

 
หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดาเนินงานตามแผนแล้ว  จะต้องมีการรายงานและ

ติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการดาเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการ
ติดตามผล  คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง  รวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่  โดย
หน่วยงานต้องสอบทานดูว่า  วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดาเนินการต่อไป  หรือวิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน  และนาผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่
ได้กล่าวไว้ข้างต้น  ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม  หรืออาจทา Check List การติดตาม 
พร้อมทั้งก าหนดความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ  

1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง  (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม  ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด ทุกเดือน 6 เดือน และทุกสิ้นปี  

2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน  (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามท่ีรวมอยู่ใน
การด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน  

 
 

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
คณะท างานบริหารความเสี่ยง  จะต้องทาสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ประจ าปีต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย  เพ่ือให้มั่นใจว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย มีการ
บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม  เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล  มาตรการหรือกลไกการควบคุมความ
เสี่ยงที่ดาเนินการ  สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  หรือต้องจัดหา
มาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ  อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  และให้
องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการด าเนินงาน  

 
การทบทวนการบริหารความเสี่ยง  

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงใน
ทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
จริงเป็นประจาทุกปี 
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