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ค าน า 

 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 
2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด และกระทรวงการคลัง
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม 2562 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตาม
หลักเกณฑ์นี้ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเส่ียง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมท้ังการรายงานผล
เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเส่ียง อันจะท าให้เกิดความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ท่ีเกี่ ยวข้องทุกฝ่าย และ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

         องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 
กุมภาพันธ์  2565 
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 ๑.  หลักการและเหตุผล 
 ๒.  วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเส่ียง 
 ๓.  เป้าหมาย 
 ๔.  นิยามความเส่ียง 
บทที่ 2  การบริหารจัดการความเสี่ยง         3 
 ๑.  การระบุความเส่ียง 
 ๒.  การประเมินความเส่ียง 
 ๓.  การตอบสนองความเส่ียง 
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๑.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มรการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ท่ี
หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ 
  การบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีจะช่วย
ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการด าเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเส่ียง ซึ่ง
เป็นความไม่แน่นอนท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการความเส่ียง โดยการระบุความเส่ียงว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน 
วิเคราะห์ความเส่ียงจากโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเส่ียง ก าหนดแนวทางในการ
จัดการความเส่ียง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงจึงได้จัดท าแบบรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
ประจ าปี 2565 ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการด าเนินงาน
ต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุท่ีจะท าให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ใน
ระดับท่ีสามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้ 
  

๒.  วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๑.  เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเส่ียงของ
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 
  ๒.  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบข้ันตอน และกระบวนการในการบริหารความเส่ียง 
  ๓.  เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  ๔.  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 
  ๕.  เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  
 

๓.  เป้าหมาย 
  ๑.  ผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิน่ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเส่ียง เพื่อน าไปใช้
ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด
ไว้ 
  ๒.  ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง ประเมินความเส่ียง และจัดการความ
เส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
  ๓.  สามารถน าแผนการบริหารจัดการความเส่ียงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
  ๔.  การบริหารจัดการความเส่ียงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การ
บริหารส่วนต าบลชุมพวง 

บทที่ ๑  บทน า 
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๔.  นิยามความเสี่ยง 
  ความเส่ียง  หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจท าให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความ
เสียหาย ท าให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีองค์กรก าหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลส าเร็จ ท้ังในด้านกลยุทธ์ 
การเงิน การด าเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
  การบริหารความเส่ียง หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม
รวมท้ังกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงลดลง หรือผลกระทบของความ
เสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงลดลงอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ 
  การตอบสนองความเส่ียง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการท่ีควรกระท าเพื่อจัดการกับความเส่ียง
ท่ีอาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเส่ียง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น โดย
เปรียบเทียบระดับความเส่ียงท่ีเกิดกับระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเส่ียงท่ี
เหลืออยู่ วธิีการท่ีใช้ในปัจจุบัน คือ 

1. การหลีกเล่ียงความเส่ียง คือการหลีกเล่ียงหรือหยุดการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง เช่น งาน
ส่วนใดท่ีองค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเล่ียงหรือหยุดการท างานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน 

2. การลดความเส่ียง คือการลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดท้ังสองส่วน โดยการจัด
ให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเส่ียงอย่างเหมาะสมทันเวลา 

3. การแบ่งความเส่ียง คือการลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดท้ังสองส่วน โดยการหา
ผู้ร่วมรับผิดชอบความเส่ียง เช่น การท าประกันต่างๆ 

4. การยอมรับความเส่ียง คือการไม่ต้องท าส่ิงใดเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเส่ียงมีโอกาส
ท่ี จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย 
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  การประเมินความเส่ียงเป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด
ระดับความเส่ียง ท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลชุม
พวง ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1  การก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง 
ได้แก่ ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเส่ียง โดยคณะท างาน
บริหารความเส่ียงได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
 
ประเด็นที่พิจารณา ระดับคะแนน 

1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์
หรื อ ข้อผิ ดพล าด ในการ
ปฏิบัติงาน(ครั้ง) 

5 ปี/ครั้ง 2-3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 1-6 เดือน/ครั้ง 
ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี 

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยที่สุด 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 

ร าคาญ 
บาดเจ็บ 
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ 
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ขององค์กร 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             การประเมินความเสี่ยง 
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ส่วนระดับของความเส่ียง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและ
ผลกระทบต่อความเส่ียงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเส่ียงในระดับใด โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูง
มาก สูง ปานกลาง และต่ า 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

5  
 

    

สูงมาก 
4  

 
    

3  
 

    
สูง 

2  
 

    
ปานกลาง 

1  
 

    
ต่ า 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  

 
  2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการน าความเส่ียงและปัจจัยเส่ียงแต่
ละปัจจัยท่ีระบุไว้มาประเมินโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเส่ียง เพื่อให้เห็นระดับความเส่ียงท่ีแตกต่างกัน ท าให้สามารถ
ก าหนดการควบคุมความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้
งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาท่ีมีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการ 
ดังนี้ 
  ๑)  พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดขึ้นมากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 
  ๒)  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเส่ียง ท่ีมีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง 
หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 
  2.3  การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง และ
ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว ให้น าผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิด
ความเส่ียง และผลกระทบความเส่ียง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใด 
  ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง
จัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเส่ียง แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
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4  
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4 6 8 10 ปานกลาง 

1  

1 
 

2 3 4 5 ต่ า 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  

 
1) ระดับความเส่ียงต่ า คือ คะแนนระดับความเส่ียง 1-5 คะแนน โดยท่ัวไปความเส่ียงในระดับนี้

ให้ถือว่าเป็นความเส่ียงท่ีไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติม 

2)  ระดับความเส่ียงปานกลาง คะแนนระดับความเส่ียง 6-10 คะแนน เป็นความเส่ียงท่ียอมรับได้ 
แต่ต้องมีแผนควบคุมความเส่ียง ความเส่ียงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเส่ียงท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

3)  ระดับความเส่ียงสูง คะแนนระดับความเส่ียง 11-16 คะแนน ต้องมีแผนลดความเส่ียง เพื่อให้
ความเส่ียงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

4)  ระดับความเส่ียงสูงมาก คะแนนระดับความเส่ียง 17-25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเส่ียง
และประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเส่ียง 
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การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  อ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดข้ึน 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถ่ี 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

1. การใช้ดุลพินิจของผู้มี
อ านาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ต่างๆ 

หากผู้มีอ านาจไม่ยึดหลัก
ความถูกต้อง ย่อมเกิด
ความไม่เป็นธรรมต่อ
พนักงานส่วนต าบล 

ปัจจัยภายใน 
- การน าระบบอุปถัมภ์มาใช้ใน
การปฏิบัติราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานส่วนต าบล 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

2.  ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เน่ืองจากขาดรู้
ความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายที่น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย อันน าไปสู่ปัญหา
กับหน่วยตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมา
ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
- หน่วยงานที่ออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อน
การบังคับใช ้
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนต าบลไม่สนใจ
อ่านระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดท าหรือรวบรวม
องค์ความรู้ในหน่วยงาน 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
(C) 

     

3.  การทุจริตในการ
เบิกจ่ายต่างๆ 

ราชการได้รับความเสียหาย
จากเงินที่ถูกทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถ่ี 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

4.  วางแผนการพัฒนาไม่
ถูกต้อง เหมาะสม 
สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน 

ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้
รับการแก้ไข มีการประท้วง 
ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดย
ยึดจากความต้องการของ
ตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง 
และผลประโยชน์ที่ตนเองจะ
ได้รับ 

ความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร์ (S) 

     

5.  การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ เป็นไป
อย่างไม่ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบียบ 
- ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มี
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน 
- มีการทุจริต งบประมาณ
ของทางราชการเสียหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่
ออกมาบังคับใช้จ านวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรู้ความเข้าใจ
ของผู้ปฏิบัติ 
- พนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดซื้อจัด
จ้างทุจริต รับผลประโยชน์
จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 

     

6.  การน าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใชป้ระโยชน์
ส่วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไม่ได้
รับประโยชน์ 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถ่ี 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้ 
รับผิดชอบ 

7.  การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิ
ชอบหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

- ราชการได้รับความ
เสียหายจากการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติ 
- ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน เสียหาย 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกในการ
เป็นข้าราชการที่ดี 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

8.  โครงการก่อสร้าง
พ้ืนฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 

สิ้นเปลืองและสูญเสีย
งบประมาณในการก่อสร้าง 
การซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์
ในงานที่ท า 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

9.  การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

งบประมาณท่ีต้องจ่ายไป
ให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธ์ิได้รับ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F) 

     

10.  เกิดสาธารณภัยใน
พ้ืนที่ 

บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ความเสียหาย เกิดการ
สูญเสียทรัพย์สินและชีวิต
ของประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
กระแสไฟฟ้า 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 
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สรุปผลการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ

ความส าคัญของ
ความเสี่ยง 

แนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
1. การใช้ดุลพินิจ
ของผู้มีอ านาจใน
การอนุญาต อนุมัติ 
ต่างๆ 

ปัจจัยภายใน 
- การน าระบบ
อุปถัมภ์มาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่ง
พวกของพนักงาน
ส่วนต าบล 
-  ความไม่ยุติธรรม
ของผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ สั่งการ 

3 3 9 ระดับความเสี่ยง
ต่ า = 9 

จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานแก่ คณะผู้
บริการ สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 

2.  ความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน 
เน่ืองจากขาดรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายที่น าไปใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ที่
ออกมาไม่มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติ 
- หน่วยงานที่ออก
กฎหมาย ระเบียบ ไม่
มีการให้ความรู้ก่อน
การบังคับใช ้
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนต าบล
ไม่สนใจอ่านระเบียบ 
กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดท าหรือ
รวบรวมองค์ความรู้ใน
หน่วยงาน 

4 4 16 ระดับความเสี่ยง 
ปานกลาง = 16 

1. ส่งเสริมให้พนักงานเข้า
อบรมเพิ่มพูนความรู้ให้ทัน
ต่อระเบียบและกฎหมาย 
2. จัดท าหรือรวบรวมองค์
ความรู้ในหน่วยงาน 

3.  การทุจริตในการ
เบิกจ่ายต่างๆ 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม 
ตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่
รัดกุมพอที่จะปิด
ช่องว่างการทุจริต 

2 3 6 ระดับความเสี่ยง
ต่ า = 6 

-ตรวจสอบทุกข้ันตอนอย่าง
เข้มงวด 
-ด าเนินการตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ
ความส าคัญของ

ความเสี่ยง 

แนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
4.  วางแผนการ
พัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม 
สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการ
ของประชาชน 

ปัจจัยภายใน 
- ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการ
ประชาคมจัดท าแผน 

3 4 12 ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง = 12 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบถึงความส าคัญของการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

5.  การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุ เป็นไปอย่างไม่
ถูกต้อง 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมาย
ฉบับใหม่ออกมาบังคับ
ใช้จ านวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยน
ระเบียบ กฎหมาย
ตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรู้ความ
เข้าใจของผู้ปฏิบัติ 
- พนักงานผู้มีหน้าท่ี
จัดซื้อจัดจ้างทุจริต รับ
ผลประโยชน์จากผู้ขาย 
ผู้รับจ้าง 

4 4 16 ระดับความเสี่ยง 
ปานกลาง = 16 

1. ส่งเสริมให้พนักงานเข้า
อบรมเพิ่มพูนความรู้ให้ทัน
ต่อระเบียบและกฎหมาย 
2. จัดท าหรือรวบรวมองค์
ความรู้ในหน่วยงาน 

6.  การน าทรัพย์สิน
ของทางราชการไป
ใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม 
ตรวจสอบอย่าง
เคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

3 3 9 ระดับความเสี่ยง
ต่ า = 9 

1.จัดท าบัญชีคุมทรัพย์สิน
บัญชียืมของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด 
2.ตรวจสอบบัญชีอย่าง
สม่ าเสมอ 

7.  การปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยมิชอบ
หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม 
ตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่
รัดกุมพอที่จะปิด
ช่องว่างการทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาด
จิตส านึกในการเป็น
ข้าราชการที่ดี 

3 4 12 ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง = 12 

1. ปลูกจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานและการเป็น
ข้าราชการที่ดีให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
2.จัดอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นประจ าทุกป ี

8.  โครงการ
ก่อสร้างพ้ืนฐานไม่มี
คุณภาพ ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่
ค านึงถึงประโยชน์ของ
ทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมีผล 
ประโยชน์ในงานที่ท า 

3 4 12 ระดับความเสี่ยง
ปานกลาง = 12 

1.ตรวจสอบโครงการทุก
โครงการอย่างเข้มงวดให้
เป็นไปตามแบบโครงการ และ
ระเบียบกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
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ประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ล าดับ

ความส าคัญของ
ความเสี่ยง 

แนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
9.  การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง 
ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพ
ให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

3 3 9 ระดับความเสี่ยง
ต่ า = 9 

1.แต่งต้ังผู้ตรวจสอบเอกสาร 
2.หัวหน้าก าชับเจ้าหน้าท่ีให้
ด าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบันมิให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ 

10.  เกิดสาธารณ
ภัยในพ้ืนที่ 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
โรคระบาด 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า 

4 4 16 ระดับความเสี่ยง 
ปานกลาง = 16 

1. เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ ให้ทันต่อเหตุการณ์ที่
จะเกิดข้ึน 
2. อบรม ทบทวนการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
3.เตรียมความพร้อมของ
บุคลากรในฝ่ายป้องกันภัย 
4.ให้ความช่วยเหลือให้
ทันท่วงที อย่างทั่วถึง 
 

 
 


