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คำนำ 
 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 
2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร 
จัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลัง 
ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2562 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามหลักเกณฑ์นี้  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผล 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเส่ียง อันจะทำให้เกิดความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ 
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 1 บทนำ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ

จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และ
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้  

การบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ท่ีสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีจะช่วยให้
การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงานล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็น
ความไม่แน่นอนท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงโดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์
ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความ
เส่ียงเพื่อลดความสูญเสียและโอกาสท่ีจะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้
เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุท่ีจะทำให้เกิด
ความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ  ควบคุมและ
ตรวจสอบได้  

 

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
๑. เพื่อให้ผู ้บริหารและพนักงานส่วนตำบลเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ  
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบข้ันตอนและกระบวนการในการบริหารความเส่ียง  
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ อย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง  
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ  
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ  
 

๓. เป้าหมาย  
๑. ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเส่ียง เพื่อนำไปใช้ในการ

ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนด ไว้  
๒. ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ  

เส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเส่ียงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้  
๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การ 

บริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ 
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๔. นิยามความเสี่ยง  
ความเส่ียง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย 

ททำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีองค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จท้ังในด้านกลยุทธ์ การเงิน การ
ดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม 
รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความ  
เสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงลดลงอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้  

การตอบสนองความเส่ียง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการท่ีควรกระทำเพื่อจัดการกับความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดขึ ้นตามผลการประเมินความเสี ่ยง ซึ ่งต้องพิจารณาโอกาสที ่จะเกิดและผลกระทบที ่จะเกิดขึ ้น  โดย
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
วิธีการท่ีใช้ในปัจจุบัน คือ  

1. การหลีกเล่ียงความเส่ียง คือการหลีกเล่ียงหรือหยุดการกระทำท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง เช่น งานส่วน
ใดท่ีองค์กรไม่ถนัดอาจหลีกเล่ียงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน  

2. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบหรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดใหม้ี
ระบบการควบคุมต่างๆ เพื่อป้องกันหรือค้นพบความเส่ียงอย่างเหมาะสมทันเวลา  

3. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วนโดยการหาผู้
ร่วมรับผิดชอบความเส่ียง เช่น การทำประกันต่างๆ  

4. การยอมรับความเส่ียง คือการไม่ต้องทำส่ิงใดเพิ่มเติม เนื่องจากมีความเห็นว่าความเส่ียงมีโอกาสท่ี 
จะเกิดขึ้นน้อยและผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย 
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บทท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ 
 

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1.1 ด้านกายภาพ 

 ท่ีต้ัง อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอไพรบึง ระยะทางห่างจากอำเภอไพรบึง 12 กิโลเมตร มีพื้นท่ีจำนวน 32 
ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 17,137 ไร ่
  - ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหนองค้าและตำบลพรหมสวัสด์ิ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 
  - ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
  - ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
  - ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นท่ีท่ัวไปมีลักษณะเป็นท่ีราบลุ่ม เหมาะสำหรับทำการเกษตรและเล้ียงสัตว์ 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ มีสามฤดู ได้แก่ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน 
1.4 ลักษณะดิน ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย 
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ มีลำน้ำสำคัญ 2 สาย สำหรับใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง คือ ห้วยทาและห้วยแฮด 
1.6 ด้านการเมืองการปกครอง  

 - เขตการปกครอง 
 ตำบลสุขสวัสด์ิ ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน 
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1.7 ข้อมูลประชากร มีประชากรท้ังส้ิน 5,577 คน แยกเป็น ชาย 2,737 คน หญิง 2,840 คน จำนวน 

1,281 ครัวเรือน มีความหนาแน่น 176 คน/ตารางกิโลเมตร 
2. วิสัยทัศน์ 

“ชุมชนน่าอยู่ ส่งเสริมการกีฬา ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ การคมนาคมเช่ือมต่อทุกหมู่บ้าน สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” 
3. พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน มีความสะดวกและเพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชน  

๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง  
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ  
๔. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 

4. ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการบ้านเมืองและการบริการประชาชน 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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5. โครงสร้างส่วนราชการภายใน 

 
 

อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้ 
 

ส่วนราชการ อำนาจหน้าที ่
สำนักงานปลัด - มีหัวหนาสํานักปลัดเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนอัตรา 
กําลัง งานกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน งานบรรจุแตงต้ังการเล่ือนระดับ งานโอน 
ยาย งานทะเบียนประวัติและบัตร งานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานประเมินผล
การปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ งานดําเนินการทางวินัย งานเกี่ยวกับการ
ออกจากราชการ งานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณและประกาศเกียรติคุณ งานธุรการ 
งานสารบรรณกลาง งานรัฐพิธี พิธีการตาง ๆ งานประชาสัมพันธหนวยงาน งานรับรอง 
งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยสถานที่ราชการ งานด านนิติการ และ 
ดําเนินคดี งานเกี่ยวกับตราขอบัญญัติระเบียบของหนวยงาน งานเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร 
งานเกี่ยวกับเรื ่องราวรองทุกข งานเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน ทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ งานเกี่ยวกับการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล งานเกี่ยวกับการประชุม
กรรมการตาง ๆ งานสิทธิสวัสดิการ ทะเบียนประวัติการพัฒนาอบรมสมาชิกสภาองค
การบริหารส วนตําบล งานส งเสร ิมการมีส วนร วมของประชาชน งานส งเสริม



 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวสัดิ ์อำเภอไพรบึง จงัหวัดศรีสะเกษ  หน้า 3 

ประชาธิปไตย งานเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล งานจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล งานจัดทําระบบขอ 
มูล (ศูนยขอมูล) งานจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป/รายจายเพิ่มเติม 
งานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนตาง ๆ งานโครงการตามพระราชดําริ งานการจัดการ 
สิ่งแวดลอม งานประสานหนวยงานตาง ๆ ราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวน
ราชการใด งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของและไดรับมอบหมาย 

กองคลัง - มีผูอํานวยการกองคลังองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชา และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลังองคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเบิกจาย รับ นําสง เก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน 
งานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายและอนุมัติฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน   
คาจาง คาตอบแทนและเงินอื่น ๆ งานคําขอเบิกเงินสวัสดิการตาง ๆ งานจัดทําบัญชี
งานทะเบียนคุมรายไดรายจายทุกประเภทและจัดทําทะเบียนคุมเงิน งานจัดทํางบ
ทดลอง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพยสิน งบหนี ้สิน-เจาหนี ้และเงินสะสม 
ประจําเดือนประจําป งานจัดทําขอมูลสถิติการคลัง งานควบคุมการเบิกจายเงิน
งบประมาณ งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ าง จัดหาพัสดุงานเกี่ยวกับการซอมแซม 
บํารุงรักษาพัสดุ งานจําหนายพัสดุครุภัณฑหรือทรัพยสิน งานการควบคุมรับ จาย พัสดุ
งานตรวจสอบการรับ จายพัสดุประจําป งานเกี่ยวของกับทรัพยสิน งานจัดเก็บภาษี 
งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของและไดรับมอบหมาย 

กองช่าง - มีผูอํานวยการกองชางองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชา และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองโยธาองคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสํารวจและจัดทําโครงการ งานออกแบบและเขียนแบบ งาน
ตรวจสอบการกอสราง งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการตาง ๆ งานการควบคุม
อาคาร งานจัดทําแผนที่และแผนผังตาง ๆ งานประมาณการโครงการตาง ๆ งาน
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธเกี่ยวกับผลงานของกองชาง งานกําหนดราคากลางของวัสดุ
และงานตาง ๆ ของทองถิ่น งานวางแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง งาน
ควบคุมการกอสราง งานคุมการซอมแซมและบํารุงรักษาพัสดุและทรัพยสิน งาน
เกี่ยวกับการสาธารณูปโภค งานเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งาน
ระบายน้ำ งานสนามกีฬาองคการบริหารสวนตําบล งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและไดรับ
มอบหมาย 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

- นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เปนผูบังคับ
บัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี
หนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสงเสริมการกีฬา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ        
ปญญาทองถิ่น งานสงเสริมการศึกษา งานสังคมสงเคราะห งานหองสมุดประชาชน งาน
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของและไดรับมอบหมาย 
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บทท่ี 3 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
 

1. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย  
๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ  
๒) ระบุปัจจัยเส่ียง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเส่ียง  
๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเส่ียง  
๔) จัดทำแผนการบริหารความเส่ียงของปัจจัยเส่ียงท่ีอยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเส่ียงท่ีอยู่ในระดับ

ปานกลาง  
5) ส่ือสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเส่ียงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ

ทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้  
6) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง  
๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน  
๑) ทบทวนแผนการบริหารความเส่ียงปีท่ีผ่านมา  
๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียงสำหรับความเส่ียงแต่ละประเภท  
๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กร  
๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเส่ียง 

๒. คณะท างานบริหารความเส่ียง  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหอย แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง โดยมี องค์ประกอบและอ 

านาจหน้าท่ี ดังนี้  
๑) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ     ประธานกรรมการ  
2) ผู้อำนวยการกองคลัง        กรรมการ  
3) ผู้อำนวยการกองช่าง        กรรมการ  
4) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    กรรมการ  
5) หัวหน้าสำนักปลัด        กรรมการและเลขานุการ  
ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังมีหน้าท่ีความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงสำหรับหน่วยงาน 

ของรัฐ ดังนี้  
1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงในองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ กำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินการ
บริหารความเส่ียง กำหนดวัฒนธรรของหน่วยงานท่ีส่งเสริมการบริหารจัดการความเส่ียง 
  2. จัดทำแผนบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ 
  3. ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแผนการบริหารความเส่ียง 
  4. ประเมินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ตามองค์ประกอบของ
ควบคุมภายใน 
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  5. รายงานการบริหารจัดการความเส่ียงของหน่วยงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
  6. พิจารณานำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้การ
บริหารจัดการความเส่ียงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทท่ี 4 การบริหารจัดการความเสี่ยง  
 

กระบวนการบริหารความเส่ียง เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเส่ียงท่ีมี 
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดย
กำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต ำบล      
สุขสวัสด์ิ มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเส่ียง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้  

1. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ  ท้ังที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้อง
ระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร  

2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ ประเมิน
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์ มาตรฐานที่ได้
กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเส่ียงเป็นไปอย่างเหมาะสม  

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และ
สูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าใน ด้านค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนท่ีต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ท่ีจะได้รับด้วย  

4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้
ดำเนินการท้ังหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ  

5. ประเมินผลการบริหารความเส่ียง เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมี
การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไก  ความเสี่ยงท่ี
ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเส่ียงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัว
ควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหาร
ความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง  

6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง ในทุก
ขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น  

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ 

 
1. การระบุความเสี่ยง  

1.ระบคุวาม
เส่ียง

2. ประเมิน
ความเส่ียง

3. จดัการความ
เส่ียง

4. รายงานและ
ติดตามผล

5. ประเมินผล
การบรหิาร
ความเส่ียง

6. ทบทวนการ
บรหิารความ

เส่ียง
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เป็นกระบวนการท่ีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเส่ียงและปัจจัยเส่ียง โดยต้องคำนึงถึงความเส่ียงท่ี
มีสาเหตุมาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ขององค์กร หรือ
ผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามี  เหตุการณ์ใดหรือ
กิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุ  วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจใน ความหมายของ “ความเสี่ยง” 
“ปัจจัยเส่ียง” และ “ประเภทความเส่ียง” ก่อนท่ีจะดำเนินการระบุความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม  

1.1 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะ
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กรและเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน  

1.2 ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ท้ังนี้ สาเหตุของความเส่ียงท่ีระบุ
ควรเป็นสาเหตุท่ีแท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเส่ียงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเส่ียง
แบ่งได้ 2 ด้าน คือ  

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎ  
ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ  

๒) ปัจจัยเสี ่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ 
ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์  

1.3 ประเภทความเส่ียง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย 

พันธกิจ ขององค์กร ท่ีอาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  
๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น

ปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น 
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุม
ทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การ  เบิกจ่าย
งบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การ
ทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบ
ทักท้วงจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง  

4) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเส่ียงท่ี
เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมาย 
หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบท่ีมีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

การระบุความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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องค์การบริหารส่วนตำบสุขสวัสด์ิ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย 

ที่จะเกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหตุ 

ประเภทความ
เสี่ยง 

1. การใช้ดุลพินิจของผู้มี 
อำนาจในการอนุญาต อนุมัติ 
ต่างๆ 

หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลัก 
ความถูกต้อง ย่อมเกิด 
ความไม่เป็นธรรมต่อ 
พนักงานส่วนตำบล 

ปัจจัยภายใน  
- การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ใน
การปฏิบัติราชการ  
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานส่วนตำบล  
- ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจ
ในการตัดสินใจ ส่ังการ 

ความเส่ียงด้าน 
การปฏิบัติงาน 
(O) 

2. ความผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายท่ีนำไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่ 
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหา 
กับหน่วยตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก  
- กฎหมาย ระเบียบท่ีออกมา ไม่
มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ ก่อน
การบังคับใช้ ปัจจัยภายใน  
- พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจ 
อ่านระเบียบ กฎหมาย  
- ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์
ความรู้ในหน่วยงาน 

ความเส่ียงด้าน 
การปฏิบัติตาม 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ (C) 

3. การทุจริตในการเบิกจ่าย 
ต่างๆ 

ราชการได้รับความ 
เสียหายจากเงินท่ีถูกทุจริต 

ปัจจัยภายใน  
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด  
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม
พอท่ีจะปิดช่องว่างการทุจริต 

ความเส่ียงด้าน 
การเงิน (F) 

4. วางแผนการพัฒนาไม่ 
ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้อง 
กับปัญหาและความต้องการ 
ของประชาชน 

ปัญหาความเดือดร้อน 
ไม่ได้รับการแก้ไข มีการ 
ประท้วง ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน  
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนา โดยยึด
จากความต้องการของตนเอง 
พรรคพวก ฐานเสียงและ
ผลประโยชน์ท่ีตนเองจะได้รับ 

ความเส่ียงเชิง 
ยุทธศาสตร์ (S) 
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ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย 

ที่จะเกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหตุ 

ประเภทความ
เสี่ยง 

5. การจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ 
ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบียบ  
- ได้วัสดุครุภัณฑ์ท่ีไม่มี 
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ 
ต้องการใช้งาน  
- มีการทุจริตงบประมาณ 
ของทางราชการเสียหาย 

ปัจจัยภายนอก  
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่
ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก  
- มีการปรับเปล่ียน ระเบียบ 
กฎหมาย ตลอดเวลา  
ปัจจัยภายใน  
- การขาดความรู้ความเข้าใจของ
ผู้ปฏิบัติ  
- พนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง
ทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขาย 
ผู้รับจ้าง 

ความเส่ียงด้าน
การปฏิบัติตาม 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ (C) 

6. การนำทรัพย์สินของทาง 
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ 
ส้ินเปลืองโดยท่ีราชการ 
ไม่ได้รับประโยชน ์

ปัจจัยภายใน  
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเคร่งครัด  
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

ความเส่ียงด้าน 
การเงิน (F) 

7. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 

- ราชการได้รับความ 
เสียหายจากการปฏิบัติ 
หรือละเว้นการปฏิบัติ  
- ประชาชนได้รับความ 
เดือดร้อน เสียหาย 

ปัจจัยภายใน  
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด  
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม 
พอท่ีจะปิดช่องว่างการทุจริต  
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็น
ข้าราชการท่ีดี 

ความเส่ียงด้าน
การ ปฏิบัติงาน 
(O) 

8. โครงการก่อสร้างพื้นฐาน
ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 

ส้ินเปลืองและสูญเสีย 
งบประมาณในการ 
ก่อสร้าง การซ่อมแซม 

ปัจจัยภายใน  
- ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึง 
ประโยชน์ของทางราชการ 

ความเส่ียงด้าน
การ ปฏิบัติงาน 
(O) 

9. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่
ถูกต้อง ตามระเบียบ 
กฎหมาย 

งบประมาณท่ีต้องจ่ายไป 
ให้กับผู้ท่ีไม่มีสิทธิ์ได้รับ 

ปัจจัยภายใน  
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับ
เบ้ียยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

ความเส่ียงด้าน 
การเงิน (F) 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย 

ที่จะเกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหตุ 

ประเภทความ
เสี่ยง 
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10. เกิดสาธารณภัยในพื้นท่ี บ้านเรือนประชาชนได้รับ 
ความเสียหาย เกิดการ 
สูญเสียทรัพย์สินและชีวิต 
ของประชาชน 

ปัจจัยภายนอก  
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ  
ปัจจัยภายใน  
- อุบกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
กระแสไฟฟ้า 

ความเส่ียงด้าน
การปฏิบัติงาน 
(O) 

 
๒. การประเมินความเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ ซึ่ง
ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้  

2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความ
เส่ียงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และระดับความรุนแรงของผลกระทบไว้ 5 ระดับ 
คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 

 

ประเด็นที่พิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 
3 = ปาน

กลาง 
4 = สูง 5 = สูงที่สุด 

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
ความถ่ีในการเกิด
เหตุการณ์หรือข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน (ครั้ง) 

5 ปี/ครั้ง 
 

2-3 ปี/ครั้ง 
 

1 ปี/ครั้ง 
1-6 เดือน/

ครั้ง ไม่เกิน 5
ครั้ง/ปี 

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงและผลกระทบ 
มูลค่าความเสียหาย น้อยกว่า 

10,000 บาท 
10,000-
50,000 
บาท 

50,000-
100,000 
บาท 

100,000-
500,000 
บาท 

มากกว่า 
500,000 บาท 

อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อน 
รำคาญ 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย 

บาดเจ็บต้อง
รักษา 

บาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ขององค์กร 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 
ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อ

ความเสี่ยงขององค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง 
และต่ำ 
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สูง 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ต่ำ 

5      

4      

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
                        โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 

2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยท่ี
ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่า
ความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มี
จำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

 ๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามี โอกาส/ความถี่ที ่จะเกิดขึ้นมากน้อย 
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด  

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยงที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง  หรือมี
ความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด 

2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง และความรุนแรงของ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี ่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบความเส่ียงว่าก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใด 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ  ซึ่ง จัดแบ่งเป็น 4 
ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเส่ียง แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

คว
าม

รุน
แร

ง
ขอ

ง
ผล

กร
ะ

ทบ
       สูงมาก 
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ปานกลาง 
 
 

ต่ำ 
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1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
                        โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 

1) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ ให้
ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มี
อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม  

2) ระดับความเส่ียงปานกลาง คะแนนระดับความเส่ียง 6-10 คะแนน เป็นความเส่ียงท่ียอมรับได้ แต่
ต้องมีแผนควบคุมความเส่ียง ความเส่ียงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเส่ียงท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม  

3) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ 
ความเส่ียงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  

4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและ
ประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเส่ียง 
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การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ อำเภอไพรบงึ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความ

เสียหายที่จะเกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหตุ 

ประเภทความ
เสี่ยง 

โอกาส
/

ความถ่ี 

ผลกระทบ
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิด
ชอบ 

1. การใช้ดุลพินิจ
ของผู้มี อำนาจใน
การอนุญาต อนุมัติ 
ต่างๆ 

หากผู้มีอำนาจไม่ยึด
หลัก ความถูกต้อง 
ย่อมเกิด ความไม่เป็น
ธรรมต่อ พนักงาน
ส่วนตำบล 

ปัจจัยภายใน  
- การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ใน
การปฏิบัติราชการ  
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานส่วนตำบล  
- ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจ
ในการตัดสินใจ ส่ังการ 

ความเส่ียง
ด้าน การ
ปฏิบัติงาน 
(O) 

     

2. ความผิดพลาด
ในการ ปฏิบัติงาน 
เนื่องจากขาดรู้ 
ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมาย
ท่ีนำไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผิดพลาด 
ไม่ เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
อันนำไปสู่ปัญหา กับ
หน่วยตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก  
- กฎหมาย ระเบียบท่ีออกมา ไม่
มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ ก่อน
การบังคับใช้ ปัจจัยภายใน  
- พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจ 
อ่านระเบียบ กฎหมาย  
- ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์
ความรู้ในหน่วยงาน 

ความเส่ียง
ด้าน การ
ปฏิบัติตาม 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ (C) 
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ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความ

เสียหายที่จะเกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหตุ 

ประเภทความ
เสี่ยง 

โอกาส
/

ความถ่ี 

ผลกระทบ
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิด
ชอบ 

3. การทุจริตในการ
เบิกจ่าย ต่างๆ 

ราชการได้รับความ 
เสียหายจากเงินท่ีถูก
ทุจริต 

ปัจจัยภายใน  
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด  
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม
พอท่ีจะปิดช่องว่างการทุจริต 

ความเส่ียง
ด้าน การเงิน 
(F) 

     

4. วางแผนการ
พัฒนาไม่ ถูกต้อง 
เหมาะสม 
สอดคล้อง กับ
ปัญหาและความ
ต้องการ ของ
ประชาชน 

ปัญหาความ
เดือดร้อน ไม่ได้รับ
การแก้ไข มีการ 
ประท้วง ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน  
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนา โดยยึด
จากความต้องการของตนเอง 
พรรคพวก ฐานเสียงและ
ผลประโยชน์ท่ีตนเองจะได้รับ 

ความเส่ียงเชิง 
ยุทธศาสตร์ 
(S) 

     

5. การจัดซื้อจัด
จ้างและการ 
บริหารพัสดุ เป็นไป
อย่างไม่ ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบียบ  
- ได้วัสดุครุภัณฑ์ท่ีไม่
มี คุณภาพ ไม่ตรง
ตามความ ต้องการใช้
งาน  
- มีการทุจริต
งบประมาณ ของทาง
ราชการเสียหาย 

ปัจจัยภายนอก  
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมา
บังคับใชจ้ำนวนมาก  
- มีการปรับเปลี่ยน ระเบียบ กฎหมาย 
ตลอดเวลา  
ปัจจัยภายใน  
- การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้
ปฏิบัติ  
- พนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดซื้อ จัดจ้าง
ทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับ
จ้าง 

ความเส่ียง
ด้านการ
ปฏิบัติตาม 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ (C) 
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ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความ

เสียหายที่จะเกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหตุ 

ประเภทความ
เสี่ยง 

โอกาส
/

ความถ่ี 

ผลกระทบ
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิด
ชอบ 

6. การนำทรัพย์สิน
ของทาง ราชการไป
ใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิด
ความ ส้ินเปลืองโดย
ท่ีราชการ ไม่ได้รับ
ประโยชน์ 

ปัจจัยภายใน  
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเคร่งครัด  
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

ความเส่ียง
ด้าน การเงิน 
(F) 

     

7. การปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยมิชอบ 
หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

- ราชการได้รับความ 
เสียหายจากการ
ปฏิบัติ หรือละเว้น
การปฏิบัติ  
- ประชาชนได้รับ
ความ เดือดร้อน 
เสียหาย 

ปัจจัยภายใน  
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด  
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม 
พอท่ีจะปิดช่องว่างการทุจริต  
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็น
ข้าราชการท่ีดี 

ความเส่ียง
ด้านการ 
ปฏิบัติงาน 
(O) 

     

8. โครงการ
ก่อสร้างพื้นฐานไม่
มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 

ส้ินเปลืองและสูญเสีย 
งบประมาณในการ 
ก่อสร้าง การ
ซ่อมแซม 

ปัจจัยภายใน  
- ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึง 
ประโยชน์ของทางราชการ 

ความเส่ียง
ด้านการ 
ปฏิบัติงาน 
(O) 

     

9. การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพไม่ถูกต้อง ตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

งบประมาณท่ีต้อง
จ่ายไป ให้กับผู้ท่ีไม่มี
สิทธิ์ได้รับ 

ปัจจัยภายใน  
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับ
เบ้ียยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 

ความเส่ียง
ด้าน การเงิน 
(F) 
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ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความ

เสียหายที่จะเกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหตุ 

ประเภทความ
เสี่ยง 

โอกาส
/

ความถ่ี 

ผลกระทบ
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิด
ชอบ 

10. เกิดสาธารณ
ภัยในพื้นท่ี 

บ้านเรือนประชาชน
ได้รับ ความเสียหาย 
เกิดการ สูญเสีย
ทรัพย์สินและชีวิต 
ของประชาชน 

ปัจจัยภายนอก  
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ  
ปัจจัยภายใน  
- อุบกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
กระแสไฟฟ้า 

ความเส่ียง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(O) 
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3. การจัดการความเสี่ยง 
 เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี ่ยง ซึ ่งมีหลายวิธ ีและสามารถปรับเปลี ่ยนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิด
จากความเส่ียงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเส่ียงประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ  

๑) การยอมรับ หมายถึง การท่ีความเส่ียงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมท่ีมีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการ
ใด ๆ เช่น กรณีท่ีมีความเส่ียงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าท่ีจะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเส่ียงไว้
และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลท่ีจะเกิดขึ้น  

2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบ
การควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มี
การควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน 
และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

3) การหยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง หมายถึง ความเส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเส่ียงนั้น
ไปอยู่นอกเหนือจากเงื ่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการ
ดำเนินงานหรือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงนั้น  

4) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู ้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกัน
ทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งาน
ออกแบบถนน อาคาร ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ 

 

4. การรายงานและติดตามผล  
หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผล

เป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล 
คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเส่ียง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเส่ียงท่ี
ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า 
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงควร
ปรับเปล่ียนและนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น ท้ังนี้ กระบวนการ
สอบทานอาจกำหนดข้อมูลท่ีต้องติดตามพร้อมท้ังความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ  

1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนด เช่น ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 
9 เดือน หรือทุกส้ินปี เป็นต้น  

2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของ
หน่วยงาน 
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5. การประเมินผลการบริหารความเสียง 
 คณะทำงานบริหารความเส่ียงจะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเส่ียงประจำปีต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ มีการบริหารความเสี่ยงเปน็ไป
อย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเส่ียงท่ีดำเนินการสามารถลด
และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม 
เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

6. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง  
การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุก

ขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง
เป็นประจำทุกป ี
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แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสด์ิ อำเภอไพรบงึ จังหวัดศรีสะเกษ 

....................................................................... 
คำช้ีแจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (1) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (2) ตามระดับ ดังนี้  
1 = น้อยท่ีสุด  2 = น้อย  3 = ปานกลาง  4 = สูง  5 = สูงท่ีสุด 
 

ความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 

(1)x(2) = (3) 
1. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจ 
ในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ 

ปัจจัยภายใน  
- การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการ ปฏิบัติ
ราชการ  
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ พนักงานส่วน
ตำบล  
- ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจใน การ
ตัดสินใจ ส่ังการ 

   

2. ความผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ความ 
เข้าใจในระเบียบ กฎหมายท่ี 
นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยภายนอก  
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมาไม่มี ความ
ชัดเจนในการปฏิบัติ  
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มี
การให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้  
ปัจจัยภายใน  
- พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่าน ระเบียบ 
กฎหมาย  
- ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ ความรู้ใน
หน่วยงาน 

   

3. การทุจริตในการเบิกจ่าย
ต่างๆ 

ปัจจัยภายใน  
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง เข้มงวด  
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอท่ีจะ ปิด
ช่องว่างการทุจริต 

   

4. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา 
และความต้องการของประชาชน 
 

ปัจจัยภายใน  
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความ
ต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง 
และผลประโยชน์ท่ีตนเองจะได้รับ 

   



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวสัดิ ์อำเภอไพรบึง จงัหวัดศรีสะเกษ หน้า 30 

 

 

ความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 

(1)x(2) = (3) 
5. การจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ 
ถูกต้อง 

ปัจจัยภายนอก  
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับ 
ใช้จำนวนมาก  
- มีการปรับเปล่ียนระเบียบ กฎหมาย 
ตลอดเวลา  
ปัจจัยภายใน  
- การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ  
- พนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างทุจริต รับ
ผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง 

   

6. การนำทรัพย์สินของทาง 
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

ปัจจัยภายใน  
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด  
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

   

7. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 

ปัจจัยภายใน  
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด  
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอท่ีจะปิด 
ช่องว่างการทุจริต  
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็น 
ข้าราชการท่ีดี 

   

8. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มี
คุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน 

ปัจจัยภายใน  
- ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการ  
- ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานท่ีทำ 

   

9. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย 

ปัจจัยภายใน  
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้ขอรับเบ้ียยังชีพให้เป็นไป 
ตามระเบียบ กฎหมาย 

   

10. เกิดสาธารณภัยในพื้นท่ี ปัจจัยภายนอก  
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ  
ปัจจัยภายใน  
- อุบกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า 

   

   




