


 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลคุระ 
เรื่อง  ประกาศแผนการบริหารจดัการความเส่ียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

........................................... 

  ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให           
หนวยของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0409.4/
ว 23 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานรัฐ พ.ศ. 2562  นั้น 

  เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานรัฐ พ.ศ. 2562 ขอ 2.6 หนวยงานของรัฐตองจัดทําแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงอยางนอยปละหนึ่งครั้งและตองมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผูท่ีเก่ียวของทุก
ฝาย จึงประกาศแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เปนกรอบหรือแนวทาง
พ้ืนฐานในการดําเนินงานอันจะทําใหเกิดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลตอผูเก่ียวของทุกฝายและสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

         ประกาศ ณ วันท่ี  17  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64 

  
                   (นางสาวจิราพร  คงแกว) 
           รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน 
       ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี 
             นายกองคการบริหารสวนตําบลคุระ 
 
 
   



คํานํา 
 
  ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี         
20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด และกระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการบริหารสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม 2562 โดยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินถือเปนหนวยงานของรัฐตามหลักเกณฑนี้ 

  องคการบริหารสวนตําบลคุระ จึงไดจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใชเปนกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการติดตามประเมินผล รวมท้ังการรายงาน
ผลเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทําใหเกิดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลตอผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย 
และการบริหารงานของเทศบาลตําบลแครายสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
องคการบริหารสวนตําบลคุระ 
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ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให
หนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ซ่ึงกระทรวงการคลังไดกําหนด
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ข้ึน เพ่ือใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือใหการ
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตามยุทธศาสตรท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไว 

  การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธท่ีสําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
ท่ีจะชวยใหการบริหารงานและการตัดสินใจดานตางๆ เพราะภายใตสภาวะการดําเนินงานทุกหนวยงาน 
ลวนมีความเสี่ยง ซ่ึงเปนความไมแนนอนท่ีอาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมายของ
หนวยงาน จึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงวามีปจจัยใดบางท่ีกระทบตอ
การดําเนินงานหรือเปาหมายของหนวยงาน วิเคราะหความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง กําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดความสูญเสียและ
โอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายแกหนวยงาน 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลคุระจึงไดจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงข้ึน 
สําหรับใชเปนแนวทางในการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพ่ือ
ลดมูลเหตุท่ีจะทําใหเกิดความเสียหาย ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูใน
ระดับท่ีสามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได 
  

๒.  วัตถุประสงคของแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
  ๑.  เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานสวนตําบล เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลคุระ 
  ๒.  เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบข้ันตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 
  ๓.  เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบล   
คุระอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
  ๔.  เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลคุระ 
  ๕.  เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับองคการบริหารสวนตําบลคุระ 
 

๓.  เปาหมาย 
  ๑.  ผูบริหารและพนักงานสวนตําบล มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง           
เพ่ือนําไปใชในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานประจําป ใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายท่ีกําหนดไว 
  ๒.  ผูปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ
จัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
  ๓.  สามารถนําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใชในการปฏิบัติงานได 
  ๔.  การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกําหนดข้ึนอยางเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมใน
องคการบริหารสวนตําบลคุระ 
 

บทที่ ๑  บทนํา 
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๔.  นิยามความเส่ียง 
  ความเส่ียง  หมายถึง โอกาสหรือเหตุไมพึงประสงคอาจทําใหอนาคตสงผลกระทบใหเกิด
ความเสียหาย ทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีองคกรกําหนดไวเบี่ยงเบนไปหรือไมประสบผลสําเร็จ ท้ังใน
ดานกลยุทธ การเงิน การดําเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
  การบริหารความเส่ียง หมายถึง กระบวนการท่ีใชในการบริหารจัดการปจจัย และควบคุม
กิจกรรมรวมท้ังกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพ่ือใหโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือ
ผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได 
  การตอบสนองความเส่ียง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการท่ีควรกระทําเพ่ือจัดการกับ
ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิด ข้ึนตามผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงตองพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบท่ี
จะเกิดข้ึน โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงท่ีเกิดกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได และความคุมคาในการ
บริหารความเสี่ยงท่ีเหลืออยู วิธีการท่ีใชในปจจุบัน คือ 

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทําท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง 
เชน งานสวนใดท่ีองคกรไมถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทํางานในสวนนั้น และอาจใชการจางงาน
ภายนอกแทน 

2. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดท้ังสองสวน โดย
การจัดใหมีระบบการควบคุมตางๆเพ่ือปองกัน หรือคนพบความเสี่ยงอยางเหมาะสมทันเวลา 

3. การแบงความเสี่ยง คือการลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดท้ังสองสวน 
โดยการหาผูรวมรับผิดชอบความเสี่ยง เชน การทําประกันตางๆ 

4. การยอมรับความเสี่ยง คือการไมตองทําสิ่งใดเพ่ิมเติมเนื่องจากมีความเห็นวาความเสี่ยง
มีโอกาสท่ี จะเกิดข้ึนนอย และผลกระทบจากการเกิดก็นอยดวย 
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๑.  สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

องคการบริหารสวนตําบลคุระ เปนองคการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบองคการบริหาร
สวนตําบล ซ่ึงเปนหนึ่งในสี่ขององคการบริหารสวนตําบลท้ังหมดท่ีมีอยูในอําเภอคุระบุรี จัดตั้งข้ึนตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2539 ต้ังอยู ณ เลขท่ี 120/43 หมูท่ี 1 ตําบลคุระ 
อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต  
องคการบริหารสวนตําบลคุระต้ังอยูทางทิศเหนือของอําเภอคุระบุรี มีเนื้อท่ีท้ังหมด 

194,935 ไร  หรือ 311.896 ตารางกิโลเมตร อยูห างจากศาลากลางจังหวัดพังงา ประมาณ             
124 กิโลเมตร  

ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอสุขสําราญ  จังหวัดระนอง 
ทิศใต  ติดตอกับเทศบาลตําบลคุระบุรี อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอพนม  จังหวัดสุราษฎรธานี 
ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และทะเลอันดามัน 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.  วิสัยทัศน 

“สังคมผสมผสาน  กลมกลืนทางการศึกษาและวัฒนธรรม  กาวหนาประชาธิปไตยใสใจการปกครอง 
มุงอุตสาหกรรมแปรรูป อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เช่ือมโยงคุณภาพชีวิต มุงสูไทยแลนด 4.0” 
 
 

บทที่ 2 
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3. ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต สังคม และการกีฬา 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

๕.  โครงสรางสวนราชการภายใน 
 

โครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลคุระ ประเภทสามัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) 

1. ฝายบริหารงานการศึกษา 
    1.1 งานธุรการ 
    1.2 งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
2. งานการศาสนา จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และ
วัฒนธรรม 
3. งานสงเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 
   

1. ฝายแบบแผนและกอสราง 
    1.1 งานออกแบบและเขียน
แบบ 
    1.2 งานประมาณราคา 
2. งานควบคุมอาคาร 
3. งานผังเมือง 
4. งานสาธารณูปโภค 

1. ฝายการเงินและบัญช ี
    1.1 งานการเงินและบัญชี 
    1 . 2  ง า น พั ส ดุ แ ล ะ
ทรัพยสิน 
2. งานพัฒนารายได 
3 .  ง า น แ ผ น ที่ ภ า ษี แ ล ะ
ทะเบียนทรัพยสิน 

1. ฝายอํานวยการ 
    1.1 งานธุรการ 
    1.2 งานกจิการสภา 
2. งานการบริหารงานบุคคล 
3. งานนิติการ 
4. งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
5. งานพัฒนาชุมชน 
6. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
7. งานสงเสริมการทองเที่ยว 
8. งานบริหารงานสาธารณสุข 

สํานักปลัด  กองคลัง กองชาง กองการศึกษา   

 

  
  

 

  
 

 

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน) 

หนวยตรวจสอบภายใน 
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก) 

หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

ผูอํานวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 
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อํานาจหนาท่ีของสวนราชการตางๆ มีดังนี้ 

 
สวนราชการ อํานาจหนาท่ี 

สํานักปลัด มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ งานราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล 

งานเลขานุการของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร

สวนตําบล และเลขานุการนายกฯ งานกิจการสภา งานการบริหารงานบุคคล

ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง งานสวัสดิการสังคม 

งานสังคมสงเคราะห งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผูสูงอายุ และ

ผูดอยโอกาส งานกิจการขนสง งานสงเสริมการทองเท่ียว งานสงเสริม

การเกษตร งานการพาณิชย งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบรอย งานจราจร งาน

วิเทศสัมพันธ งานประชาสัมพันธ งานสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานนิติการ งานคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งาน

สิ่งแวดลอม งานบริหารสาธารณสุข งานวิเคราะหนโยบายและแผน งานพัฒนา

ชุมชน และราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง สํานัก หรือสวนราชการ

ใดในองคการบริหารสวนตําบลเปนการเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการ

ปฏิบัติราชการของสวนราชการฯ ใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ

ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือ

ใหคําแนะนําทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

กองคลัง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานการจายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 
คาธรรมเนียมและการพัฒนารายได  งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี 
คาธรรมเนียม งานนําสงเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการ
ตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทําบัญชี งานตรวจสอบบัญชี
ทุกประเภท งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอ่ืนๆ งานจัดทําหรือชวยจัดทํางบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
งานเก่ียวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินตางๆ งานทะเบียนคุม
เงินรายไดและรายจายตางๆ งานควบคุมการเบิกจายเงิน งานทํางบทดลอง
ประจําเดือนและประจําป งานเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจาง จัดหา งานทะเบียน
คุม งานการจําหนาย พัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆ  งานเก่ียวกับเงิน
ประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทาง
วิชาการดานการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพยสิน งานอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
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สวนราชการ อํานาจหนาท่ี 

กองชาง มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานสํารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งาน

ประมาณราคา งานจัดทําราคากลาง งานจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรมตางๆ 

งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทําทะเบียนประวัติโครงสราง

พ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหลงน้ํา งานติดตั้งซอมบํารุงระบบไฟฟาสอง

สวางและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุ งภู มิ ทัศน  งานผัง เ มืองตาม

พระราชบัญญัติ การผังเมืองตามพระราชบัญญัติ งานการควบคุมอาคารตาม

ระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการกอสราง งานจัดทําแผนปฏิบัติงานการ

กอสรางและซอมบํารุงประจําป งานควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งาน

จัดทําประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทําทะเบียน

ประวัติการใช เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบํารุงรักษา

เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับการประปา งานเก่ียวกับการชาง

สุขาภิบาล งานชวยเหลือสนับสนุนดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

งานจัดทําทะเบียนควบคุมการจัดซ้ือจัดจาง เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ 

อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง งานบริการขอมูลสถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนํา

ทางวิชาการดานวิศวกรรมตางๆ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา 
ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษา
ตามอัธยาศัย เชน การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการดานการศึกษา งานโรงเรียน 
งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งาน
ฝกและสงเสริมอาชีพ งานหองสมุด งานพิพิธภัณฑ งานและนวัตกรรมทาง
การศึกษา งานการศาสนา งานบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็ก 
เยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานสงเสริม
สวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของ
พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และพนักงานจางสังกัดสถานศึกษา
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กกรณียังไมไดจัดตั้งกองการเจาหนาท่ี งานบริการขอมูล 
สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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สวนราชการ อํานาจหนาท่ี 

หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป 

งานการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของเอกสารการเงิน การบัญชี 

เอกสารการรับ การจายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐาน

การเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพยสิน การเก็บรักษา

พัสดุและทรัพยสิน งานตรวจสอบการทําประโยชนจากทรัพยสินของ อบต. 

งานตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การดําเนินการตามแผนงาน โครงการ

ให เปนไปตามนโยบาย วัตถุประสงค  และเปาหมายท่ี กําหนดอยางมี

ประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคาในการใชทรัพยากรของสวนราชการตางๆ งาน

ประเมินการควบคุมภายในของหนวยงานรับตรวจ งานรายงานผลการ

ตรวจสอบภายใน งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือใหคําแนะนําแนวทางแกไข 

ปรับปรุงการปฏิบัติงานแกหนวยงานรับตรวจและผูเก่ียวของ งานอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
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๑.  แนวทางการบริหารความเส่ียง  
    แนวทางการดําเนินการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลคุระ แบงออกเปน 2 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะท่ี 1 การเริ่มตนและพัฒนา ประกอบดวย 
  ๑)  กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลคุระ 
  ๒)  ระบุปจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปจจัยเสี่ยง 
   ๓)  วิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 
  ๔)  จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงท่ีอยูในระดับสูง และสูงมาก รวมท้ัง
ปจจัยเสี่ยงท่ีอยูในระดับปานกลาง 
  5)  สื่อสารทําความเขาใจเก่ียวกับแผนบริหารความเสี่ยงใหผูปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลคุระทราบ และสามารถนําไปปฏิบัติได 
  6)  รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ๗)  รายงานสรุปการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ระยะท่ี ๒ การพัฒนาสูความยั่งยืน 

๑)  ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปท่ีผานมา 
  ๒)  พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงแตละประเภท 
  ๓)  ผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร 
  ๔)  พัฒนาขีดความสามารถพนักงานสวนตําบลในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
๒.  คณะทํางานบริหารความเส่ียง 
  องคการบริหารสวนตําบลคุระ แตงต้ังคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีองคประกอบ
และอํานาจหนาท่ี ดังนี้  

๑) นายกองคการบริหารสวนตําบลคุระ       ประธานกรรมการ 
  2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคุระ           กรรมการ 
  3) รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคุระ           กรรมการ 

4) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคุระ       กรรมการ 
  5) ผูอํานวยการกองคลัง             กรรมการ 
  6) หัวหนาฝายอํานวยการ             กรรมการ 
  7) หัวหนาฝายบริหารการศึกษา           กรรมการ 
  8)นักวิเคราะหนโยบายและแผน     กรรมการ/เลขานุการ 
   

  ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ  ดังนี้ 

๑)  จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อยางนอยปละ ๒ ครั้ง 
๓) จัดทํารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
 

บทที่ ๓  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการท่ีใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และ
จัดลําดับความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงานขององคกร รวมท้ังการจัดทํา
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับได ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลคุระ มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ข้ันตอนหลัก 
ดังนี้ 

1.  การระบุความเสี่ยง เปนการระบุเหตุการณใด ๆ ท้ังท่ีมีผลดีและผลเสียตอการบรรลุ
วัตถุประสงค โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดข้ึนท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนไดอยางไร 
  2.  ประเมินความเสี่ยง เปนการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง โดย
อาศัยเกณฑมาตรฐานท่ีไดกําหนดไว ทําใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม 
  ๓.  จัดการความเสี่ยง เปนการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุม
ความเสี่ยงท่ีสูง และสูงมาก ใหลดลงอยูในระดับท่ียอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง และควรตองพิจารณาถึง
ความคุมคาในดานคาใชจายและตนทุนท่ีตองใชลงทุนในการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับ
ประโยชนท่ีจะไดรับดวย 
  4.  รายงานและติดตามผล เปนการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงท่ีไดดําเนินการท้ังหมดใหฝายบริหารรับทราบ 
  5.  ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจําป 
เพ่ือใหม่ันใจวาองคกรมีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล 
มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงท่ีดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจริงและอยูในระดับท่ี
ยอมรับได หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือใหความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูมีการจัดการให
อยูในระดับท่ียอมรับได และใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 
  6.  ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงในทุกข้ันตอน เพ่ือพัฒนาระบบใหดียิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๔  การบริหารจัดการความเสี่ยง 
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กระบวนการบริหารความเส่ียงขององคการบริหารสวนตําบลคุระ 

 
1.  การระบุความเส่ียง 
  เปนกระบวนการท่ีผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง โดย
ตองคํานึงถึงความเสี่ยงท่ีมีสาเหตุมาจากปจจัยท้ังภายในและภายนอก ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอ
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร หรือผลการปฏิบัติงานท้ังในระดับองคกรและระดับกิจกรรม ในการ
ระบุปจจัยเสี่ยงจะตองพิจารณาวามีเหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย และไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด รวมท้ังมีทรัพยสินใดท่ีจําเปนตองไดรับการดูแล
ปองกันรักษา ดังนั้น จึงตองเขาใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความ
เสี่ยง” กอนท่ีจะดําเนินการระบุความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม 
  1.1  ความเส่ียง หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใต
สถานการณท่ีไมแนนอนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน หรือ
กอใหเกิดความลมเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายตามภารกิจขององคกร และเปาหมายตาม
แผนการปฏิบัติงาน 
  1.2  ปจจัยเส่ียง หมายถึง ตนเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ท่ีจะทําใหไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด เกิดข้ึนไดอยางไร และ
ทําไม ท้ังนี้ สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง เพ่ือจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงภายหลังไดอยางถูกตอง โดยปจจัยเสี่ยงแบงได 2 ดาน คือ 
  ๑)  ปจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงท่ีไมสามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน นโยบาย
รัฐบาล กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ 
  ๒)  ปจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงท่ีสามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน กฎระเบียบ
ขอบังคับภายในองคกร วัฒนธรรมองคกร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน 
ขอมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ  
  1.3  ประเภทความเส่ียง แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 
  ๑)  ความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับกล
ยุทธ เปาหมาย พันธกิจ ขององคกร ท่ีอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไมบรรลุผลตามเปาหมายใน
แตละประเด็นยุทธศาสตร 

1. ระบุความ
เสี่ยง 

2. ประเมิน
ความเสี่ยง 

3. จดัการ
ความเสี่ยง 

4. รายงาน
และติดตาม

ผล 

5. ประเมินผล
การบริหาร
ความเสี่ยง 

6. ทบทวน
การบริหาร
ความเสี่ยง 
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  ๒)  ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ี
เก่ียวของกับประเด็นปญหาการปฏิบัติงานประจําวัน หรือการดําเนินงานปกติท่ีองคกรตองเผชิญ เพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เชน การปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไมมีผังการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจน ไมมีการมอบหมายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เปนตน 
  3)  ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk) เปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
และควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล ท้ังจากปจจัยภายใน 
เชน การเบิกจายงบประมาณไมถูกตอง เบิกจายไมเปนไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไมเหมาะสม
สอดคลองกับการดําเนินงาน การทุจริตในการเบิกจาย และจากผลกระทบของปจจัยภายนอก เชน การโอน
จัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได ขอบังคับเก่ียวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ 
กฎหมาย ท่ีไมชัดเจน อันนําไปสูการตรวจสอบทักทวงจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง 
  4)  ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk) 
เปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ เชน ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไมสามารถปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของได หรือกฎหมาย ระเบียบท่ีมีอยู ไมเหมาะสม หรือ
เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน เปนตน 
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การระบุความเส่ียง (ปงบประมาณ 2565) 
องคการบริหารสวนตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา 

 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย 

ท่ีจะเกิดขึ้น 
ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

1. การใชดุลพินิจของผูมีอํานาจใน
การอนุญาต อนุมัติ ตางๆ 

หากผูมี อํานาจไมยึดหลัก
ความถูกตอง ยอมเกิดความ
ไมเปนธรรมตอพนักงานสวน
ตําบล 

ปจจัยภายใน 
- การนําระบบอุปถัมภมาใช
ในการปฏิบัติราชการ 
- การแบงพรรคแบงพวกของ
พนักงานสวนตําบล 
-  ความไมยุติธรรมของผูมี
อํานาจในการตัดสินใจ สั่ง
การ 

ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน (O) 

2.ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
เ น่ืองจากขาดรูความเขาใจใน
ระเบียบ กฎหมายท่ีนําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิ บั ติ ง านผิ ดพลาด  ไ ม
เ ป น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ 
กฎหมาย อันนําไปสูปญหา
กับหนวยตรวจสอบ 

ปจจัยภายนอก 
- ก ฎห ม าย  ร ะ เ บี ยบ  ท่ี
ออกมาไมมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติ 
- หนวยงานท่ีออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไมมีการใหความรู
กอนการบังคับใช 
ปจจัยภายใน 
- พนักงานส วนตํ าบลไม
สนใจอานระเบียบ กฎหมาย 
- ไมมีการจัดทําหรือรวบรวม
องคความรูในหนวยงาน 

ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ 
(C) 

3.  การทุจริตในการเบิกจายตางๆ ราชการไดรับความเสียหาย
จากเงินท่ีถูกทุจริต 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อยางเขมงวด 
- ระบบตรวจสอบไมรัดกุม
พอท่ีจะปดชองวางการทุจริต 

ค ว า ม เ สี่ ย ง ด า น
การเงิน (F) 

4.  วางแผนการพัฒนาไมถูกตอง 
เหมาะสม สอดคลองกับปญหา
และความตองการของประชาชน 

ปญหาความเดือดรอนไมได
รับการแกไข มีการประทวง 
รองเรียน 

ปจจัยภายใน 
- ผูบริหารวางแผนพัฒนา
โดยยึดจากความตองการ
ของตนเอง พรรคพวก ฐาน
เสียง และผลประโยชน ท่ี
ตนเองจะไดรับ 

ค ว า ม เ สี่ ย ง เ ชิ ง
ยุทธศาสตร (S) 
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ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย 

ท่ีจะเกิดขึ้น 
ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

5.  การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุ เปนไปอยางไมถูกตอง 

- จัดซื้อผิดระเบียบ 
- ไ ด วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ ท่ี ไ ม มี
คุณภาพ ไมตรงตามความ
ตองการใชงาน 
- มีการทุจริต งบประมาณ
ของทางราชการเสียหาย 

ปจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม
ออกมาบังคับใชจํานวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปจจัยภายใน 
- การขาดความรูความเขาใจ
ของผูปฏิบัติ 
- พนักงานผูมีหนาท่ีจัดซื้อจัด
จางทุจริต รับผลประโยชน
จากผูขาย ผูรับจาง 

ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ © 

6.  การ นําทรัพยสิ นของทาง
ราชการไปใชประโยชนสวนตัว 

เ กิดการทุจริต เ กิดความ
สิ้นเปลืองโดยท่ีราชการไมได
รับประโยชน 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อยางเครงครัด 
- ผูปฏิบัติทุจริต 

ค ว า ม เ สี่ ย ง ด า น
การเงิน (F) 

7.  การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี 

-ราชการไดรับความเสียหาย
จากการปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติ 
-ป ร ะ ช า ช น ไ ด รั บ ค ว า ม
เดือดรอน เสียหาย 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อยางเขมงวด 
- ระบบตรวจสอบไมรัดกุม
พอท่ีจะปดชองวางการทุจริต 
- ผูปฏิ บัติขาดจิตสํานึกใน
การเปนขาราชการท่ีดี 

ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน (O) 

8.  โครงการกอสรางพ้ืนฐานไมมี
คุณภาพ ไมไดใชประโยชน 

สิ้ น เ ป ลื อ ง แ ล ะ สู ญ เ สี ย
งบประมาณในการกอสราง 
การซอมแซมบํารุงรักษา 

ปจจัยภายใน 
- ผูปฏิ บัติ งานไมคํา นึงถึง
ประโยชนของทางราชการ 
- ผูปฏิบัติงานมีผลประโยชน
ในงานท่ีทํา 

ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน (O) 

9.  การจายเบ้ียยังชีพไมถูกตอง
ตามระเบียบ กฎหมาย 

งบประมาณท่ีตองจายไป
ใหกับผูท่ีไมมีสิทธ์ิไดรับ 

ปจจัยภายใน 
- ผูปฏิบัติงานบกพรอง ไม
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู
ขอรับเบ้ียยังชีพใหเปนไป
ตามระเบียบ กฎหมาย 

ค ว า ม เ สี่ ย ง ด า น
การเงิน (F) 

10.  เกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี บานเรือนประชาชนไดรับ
คว าม เ สี ยห าย  เ กิ ด ก า ร
สูญเสียทรัพยสินและชีวิต
ของประชาชน 

ปจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟา อากาศ 
ปจจัยภายใน 
- อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช 
กระแสไฟฟา 

ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน (O) 
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๒.  การประเมินความเส่ียง 
  การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการท่ีประกอบดวย การวิเคราะห การประเมิน และ
การจัดระดับความเสี่ยง ท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของเทศบาลตําบล
แคราย ซ่ึงประกอบดวย ๔ ข้ันตอน ดังนี้ 
  2.1  การกําหนดเกณฑการประเมิน เปนการกําหนดเกณฑท่ีจะใชในการประเมินความ
เสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง 
โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยงไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว 5 ระดับ คือ นอยมาก นอย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
 

ประเด็นท่ีพิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 = นอยท่ีสุด 2 = นอย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
ค ว า ม ถ่ี ใ น ก า ร เ กิ ด
เหตุการณหรือขอผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน(ครั้ง) 

5 ป/ครั้ง 2-3 ป/ครั้ง 1 ป/ครั้ง 1-6 เดือน/ครั้ง 
ไมเกิน 5 ครั้ง/
ป 

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกวา 

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงและผลกระทบ 
มูลคาความเสียหาย น อ ย ก ว า 

10,000 บาท 
1 0 , 0 0 0 -
50,000 บาท 

5 0 , 0 0 0  – 
1 0 0 , 0 0 0 
บาท 

100,000 – 
5 0 0 , 0 0 0 
บาท 

ม า ก ก ว า 
5 0 0 , 0 0 0 
บาท 

อันตรายตอชีวิต เดือดรอน 
รําคาญ 

บาดเจ็บ 
เล็กนอย 

บาดเจ็บ 
ตองรกัษา 

บาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต 

ผลกระทบตอภาพลักษณ
ขององคกร 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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สวนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบตอ
ความเสี่ยงขององคกร วาจะกอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง 
ปานกลาง และต่ํา 
 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

5  
 

    

สูงมาก 
4  

 
    

3  
 

    
สูง 

2  
 

    
ปานกลาง 

1  
 

    
ต่ํา 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  

 
  2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง  เปนการนําความเสี่ยงและ
ปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยท่ีระบุไวมาประเมินโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ และประเมินระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลคาความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือใหเห็นระดับความเสี่ยงท่ีแตกตางกัน 
ทําใหสามารถกําหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซ่ึงจะชวยใหวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได
อยางถูกตองภายใตงบประมาณ กําลังคน หรือเวลาท่ีมีจํากัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวขางตน 
ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑)  พิจารณาโอกาส/ความถ่ีในการเกิดเหตุการณตาง ๆ วามีโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดข้ึน
มากนอยเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
  ๒)  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ท่ีมีผลตอหนวยงานวามีระดับความ
รุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
  2.3  การวิเคราะหความเส่ียง เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยง 
และความรุนแรงของผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวาง
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง วากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
  ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ 
ซ่ึงจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปนแผนภูมิความเสี่ยง แบงพ้ืนท่ีเปน 4 สวน ซ่ึงใชเกณฑในการ
จัดแบง ดังนี้ 
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คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

5  

5 
 

10 15 20 25 
สูงมาก 

4  

4 
 

8 12 16 20 

3  

3 
 

6 9 12 15 สูง 

2  

2 
 

4 6 8 10 ปานกลาง 

1  

1 
 

2 3 4 5 ต่ํา 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  

 
1) ระดับความเสี่ยงต่ํา คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-5 คะแนน โดยท่ัวไปความเสี่ยงใน

ระดับนี้ใหถือวาเปนความเสี่ยงท่ีไมมีนัยสําคัญตอการดําเนินงาน ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนนั้นสามารถยอมรับได
ภายใตการควบคุมท่ีมีอยูในปจจุบัน ซ่ึงไมตองดําเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม 

2)  ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6-10 คะแนน เปนความเสี่ยงท่ี
ยอมรับได แตตองมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ใหถือวาเปนความเสี่ยงท่ียอมรับได แตตอง
มีการจัดการเพ่ิมเติม 

3)  ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16 คะแนน ตองมีแผนลดความ
เสี่ยง เพ่ือใหความเสี่ยงนั้นลดลงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

4)  ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ตองมีแผนลดความ
เสี่ยงและประเมินซํ้า หรืออาจตองถายโอนความเสี่ยง 
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การประเมินความเส่ียง (ปงบประมาณ 2565) 
องคการบริหารสวนตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา 

 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย
ท่ีจะเกิดขึ้น 

ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

ผู 
รับผิดชอบ 

1. การใชดุลพินิจของผูมี
อํานาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ตางๆ 

หากผูมีอํานาจไมยึดหลัก
ความถูกตอง ยอมเกิด
ความไมเปนธรรมตอ
พนักงานสวนตําบล 

ปจจัยภายใน 
- การนําระบบอุปถัมภมาใชในการปฏิบัติ
ราชการ 
- การแบงพรรคแบงพวกของพนักงาน
สวนตําบล 
-  ความไมยุติธรรมของผูมีอํานาจในการ
ตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

2.  ความผดิพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เน่ืองจากขาดรู
ความเขาใจในระเบียบ 
กฎหมายท่ีนําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผดิพลาด ไม
เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย อันนําไปสูปญหา
กับหนวยตรวจสอบ 

ปจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมาไมมคีวาม
ชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หนวยงานท่ีออกกฎหมาย ระเบียบ ไมมี
การใหความรูกอนการบังคับใช 
ปจจัยภายใน 
- พนักงานสวนตําบลไมสนใจอาน
ระเบียบ กฎหมาย 
- ไมมีการจัดทําหรือรวบรวมองคความรู
ในหนวยงาน 

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ 
(C) 

     

3.  การทุจรติในการ
เบิกจายตางๆ 

ราชการไดรับความเสียหาย
จากเงินท่ีถูกทุจริต 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยาง
เขมงวด 
- ระบบตรวจสอบไมรดักุมพอท่ีจะปด
ชองวางการทุจริต 

ความเสีย่งดาน
การเงิน (F) 
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ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี

จะเกิดขึ้น 
ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

ผู 
รับผิดชอบ 

4.  วางแผนการพัฒนาไม
ถูกตอง เหมาะสม 
สอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของประชาชน 

ปญหาความเดือดรอนไมได
รับการแกไข มีการประทวง 
รองเรียน 

ปจจัยภายใน 
- ผูบริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจาก
ความตองการของตนเอง พรรคพวก 
ฐานเสียง และผลประโยชนท่ีตนเองจะ
ไดรับ 

ความเสีย่งเชิง
ยุทธศาสตร (S) 

     

5.  การจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุ เปนไป
อยางไมถูกตอง 

- จัดซื้อผิดระเบียบ 
- ไดวัสดุครุภณัฑท่ีไมมี
คุณภาพ ไมตรงตามความ
ตองการใชงาน 
- มีการทุจริต งบประมาณ
ของทางราชการเสียหาย 

ปจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหมออกมา
บังคับใชจํานวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมาย
ตลอดเวลา 
ปจจัยภายใน 
- การขาดความรูความเขาใจของผู
ปฏิบัต ิ
- พนักงานผูมีหนาท่ีจัดซื้อจัดจางทุจริต 
รับผลประโยชนจากผูขาย ผูรับจาง 

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ © 

     

6.  การนําทรัพยสินของทาง
ราชการไปใชประโยชน
สวนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยท่ีราชการไมได
รับประโยชน 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยาง
เครงครดั 
- ผูปฏิบัติทุจริต 

ความเสีย่งดาน
การเงิน (F) 

     

 
  



แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี จงัหวัดพังงา 

 

-19- 
 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี

จะเกิดขึ้น 
ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

ผู 
รับผิดชอบ 

7.  การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ
ชอบหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ี 

- ราชการไดรับความ
เสียหายจากการปฏิบัตหิรือ
ละเวนการปฏิบัต ิ
- ประชาชนไดรับความ
เดือดรอน เสียหาย 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยาง
เขมงวด 
- ระบบตรวจสอบไมรดักุมพอท่ีจะ
ปดชองวางการทุจริต 
- ผูปฏิบัติขาดจิตสํานึกในการเปน
ขาราชการท่ีด ี

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

8.  โครงการกอสราง
พ้ืนฐานไมมีคณุภาพ ไมไดใช
ประโยชน 

สิ้นเปลืองและสญูเสีย
งบประมาณในการกอสราง 
การซอมแซมบํารุงรักษา 

ปจจัยภายใน 
- ผูปฏิบัติงานไมคํานึงถึงประโยชน
ของทางราชการ 
- ผูปฏิบัติงานมผีลประโยชนในงาน
ท่ีทํา 

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

9.  การจายเบ้ียยังชีพไม
ถูกตองตามระเบียบ 
กฎหมาย 

งบประมาณท่ีตองจายไป
ใหกับผูท่ีไมมีสิทธ์ิไดรับ 

ปจจัยภายใน 
- ผูปฏิบัติงานบกพรอง ไมตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูขอรับเบ้ียยังชีพให
เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 

ความเสีย่งดาน
การเงิน (F) 

     

10.  เกิดสาธารณภัยใน
พ้ืนท่ี 

บานเรือนประชาชนไดรับ
ความเสยีหาย เกิดการ
สูญเสียทรัพยสินและชีวิต
ของประชาชน 

ปจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟา อากาศ 
ปจจัยภายใน 
- อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช 
กระแสไฟฟา 

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติงาน (O) 
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๓.  การจัดการความเส่ียง 
  เปนการกําหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซ่ึงมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกับสถานการณ ข้ึนอยูกับดุลพินิจของผูรับผิดชอบ แตวิธีการจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลด
ระดับผลกระทบท่ีเกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบดวย              
4 แนวทางหลัก คือ 
  ๑)  การยอมรับ หมายถึง การท่ีความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมท่ีมีอยู 
ซ่ึงไมตองดําเนินการใด ๆ เชน กรณีท่ีมีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาท่ีจะดําเนินการใด ๆ ใหขอ
อนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไวและไมดําเนินการใด ๆ แตควรมีมาตรการติดตามอยางใกลชิดเพ่ือรองรับผล
ท่ีจะเกิดข้ึน 
  2)  การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน หรือลดความ
เสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงข้ันตอนบางสวนของกิจกรรมหรือโครงการท่ีนําไปสู
เหตุการณท่ีเปนความเสี่ยง เพ่ือใหมีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม เชน การปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการทํางาน และการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 
  3)  การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงท่ีไมสามารถยอมรับและตอง
จัดการใหความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเหนือจากเง่ือนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุมนี้ 
เชน การหยุดหรือยกเลิกการดําเนินงานหรือกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงนั้น 
  4)  การถายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงท่ีสามารถโอนไปใหผูอ่ืนได เชน การทํา
ประกันภัย ประกันทรพัยสิน กับบริษัทประกัน การจางบุคคลภายนอกหรือการจางบริษัทภายนอกมาจัดการ
ในงานบางอยางแทน เชน งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสรางตางๆ 
 
4.  การรายงานและติดตามผล 
  หลังจากจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดําเนินงานตามแผนแลว จะตองมีการ
รายงานและติดตามผลเปนระยะ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการดําเนินงานไปอยางถูกตองและเหมาะสม 
โดยมีเปาหมายในการติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความ
เสี่ยง รวมท้ังติดตามผลการจัดการความเสี่ยงท่ีไดมีการดําเนินการไปแลววาบรรลุวัตถุประสงคของการ
บริหารความเสี่ยงหรือไม โดยหนวยงานตองสอบทานดูวา วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพ
ดีก็ใหดําเนินการตอไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงดึควรปรับเปลี่ยน และนําผลการติดตามไป
รายงานใหฝายบริหารทราบตามแบบรายงานท่ีไดกลาวไวขางตน ท้ังนี้ กระบวนการสอบทานอาจกําหนด
ขอมูลท่ีตองติดตาม พรอมท้ังความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลไดใน 2 ลักษณะ คือ  
  1)  การติดตามผลเปนรายครั้ง เปนการติดตามตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด เชน ทุก      
3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 9 เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน 
  2)  การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน เปนการติดตามท่ีรวมอยูในการดําเนินงาน
ตางๆ ตามปกติของหนวยงาน 
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5.  การประเมินผลการบริหารความเส่ียง 
  คณะทํางานบริหารความเสี่ยง จะตองทําสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงประจําปตอนายกองคการบริหารสวนตําบลคุระ เพ่ือใหม่ันใจวาองคการบริหารสวนตําบลคุระ มีการ
บริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุม
ความเสี่ยงท่ีดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนไดจริงและอยูในระดับท่ียอมรับได หรือ
ตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือใหความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูหลังมีการจัดการ อยูในระดับท่ี
ยอมรับได และใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
6.  การทบทวนการบริหารความเส่ียง 
  การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร
ความเสี่ยงในทุกข้ันตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงใหทันสมัยและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเปนประจาํทุกป 
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 ในปงบประมาณ 2565 องคการบริหารสวนตําบลคุระ ไดดําเนินการวิเคราะหและจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากภารกิจ 
อํานาจหนาท่ี ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
พ.ศ. 2542 และระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ท่ีกําหนดใหเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา นํามาคัดเลือกความเสี่ยงเพ่ือกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพ่ือปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอเปาหมายการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลคุระ โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจําป 2565 ขององคการบริหาร
สวนตําบลคุระ มีองคประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1.  ความเสี่ยง 
2.  ระดับความเสี่ยง 
3.  กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง 
4.  วัตถุประสงค 
5.  ระยะเวลาดําเนินการ 
6.  ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 
7.  งบประมาณ 
8.  ผูรับผิดชอบ  
9.  ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 

บทที่ ๕  แผนบริหารความเสี่ยง 
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แผนการบริหารความเส่ียง ปงบประมาณ 2565 

องคการบริหารสวนตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
 

ความเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังดําเนินการจัดการความ

เสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
1. การใชดุลพินิจของผูมี
อํานาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ตางๆ 

10 การพิจารณาอนุญาต 
อนุมัติ ยึดหลัก
กฎหมาย ระเบียบ 
อยางเครงครัด 

เพ่ือใหเกิดความเปน
ธรรม และความถูก
ตอง 

ต.ค.2564-
ก.ย.2565 

การพิจารณาอนุญาต 
อนุมัติ มีความ
รวดเร็ว ถูกตอง 

- ทุกกอง 1 5 5 

๒.  การปฏิบัติหนาท่ีโดย
มิชอบหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

10 กํากับดูแล ควบคุม
การปฏิบัติงาน ให
ถูกตองตามกฎหมาย 

- เพ่ือใหองคกรปลอด
การทุจริต  
- เพ่ือใหประชาชน
ไดรับบริการท่ีด ี

ต.ค.2564-
ก.ย.2565 

การปฏิบัติงาน
โปรงใส ตรวจสอบได 

- ทุกกอง 1 5 5 

3.  โครงการกอสราง
พ้ืนฐานไมมีคณุภาพ ไมได
ใชประโยชน 

10 ตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจาง 

เพ่ือใหโครงการ
กอสรางทุกโครงการ
ใชประโยชนอยาง
คุมคา 

ต.ค.2564-
ก.ย.2565 

โครงการกอสรางทุก
โครงการไดใช
ประโยชน และแกไข
ปญหาของประชาชน
ได 

- กองชาง 1 5 5 

4.  เกิดสาธารณภัยใน
พ้ืนท่ี 

10 - จัดทําแผนปองกัน
บรรเทาสาธารณภยั 
- จัดตั้งศูนยชวยเหลือ
ประชาชน 

เพ่ือชวยเหลือ
ประชาชนไดทันที 

ต.ค.2564-
ก.ย.2565 

ประชาชนท่ีประสบ
เหตุไดรับความ
ชวยเหลือ 

200,000 สํานักปลดั 2 4 8 
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ความเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังดําเนินการจัดการความ

เสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk) 
5.  ความผดิพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เน่ืองจากขาดรู
ความเขาใจในระเบียบ 
กฎหมายท่ีนําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 

15 สงพนักงานเขารับการ
อบรม 

เพ่ือใหปฏิบัติงานได
ถูกตอง 

ต.ค.2564-
ก.ย.2565 

ไมเกิดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน 

100,000 ทุกกอง 1 5 5 

6.  การจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุ เปนไป
อยางไมถูกตอง 

15 สงพนักงานเขารับการ
อบรม 

เพ่ือใหปฏิบัติงานได
ถูกตอง 

ต.ค.2564-
ก.ย.2565 

ไมเกิดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน 

100,000 กองคลัง 1 5 5 

ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) 
7.  การทุจรติในการ
เบิกจายตางๆ 

15 มีการตรวจสอบโดย
หนวยงานตรวจสอบ
ภายใน 

เพ่ือไมใหเกิดการ
ทุจริต 

ต.ค.2564-
ก.ย.2565 

ไมมีการทุจรติใน
หนวยงาน 

- กองคลัง 1 5 5 

8.  การนําทรัพยสินของ
ทางราชการไปใช
ประโยชนสวนตัว 

15 มีการตรวจสอบโดย
งานพัสด ุ

เพ่ือไมใหราชการเสยี
ประโยชน 

ต.ค.2564-
ก.ย.2565 

ไมมีการนําทรัพยสิน
ราชการไปใช
ประโยชนสวนตัว 

- กองคลัง 1 5 5 

9.  การจายเบ้ียยังชีพไม
ถูกตองตามระเบียบ 
กฎหมาย 

16 ตรวจสอบขอมลูกับ
ฐานขอมูล
กรมบัญชีกลาง 

เพ่ือไมใหราชการ
เสียหาย 

ต.ค.2564-
ก.ย.2565 

การจายเบ้ียยังชีพ
เปนไปอยางถูกตอง 

- สํานักปลดั 1 5 5 
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ความเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังดําเนินการจัดการความ

เสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

10.  วางแผนการพัฒนา
ไมถูกตอง เหมาะสม 
สอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของ
ประชาชน 

15 มีการตดิตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินทุกป 

- เพ่ือใหแผนพัฒนา
เปนกรอบในการทํา
งบประมาณรายจาย
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- เพ่ือใหระดับ
ความสําเร็จของแผน
สูงกวารอยละ 60 

ต.ค.2564-
ก.ย.2565 

- แผนพัฒนา
สามารถใชเปนกรอบ
ในการทํางบประมา
รายจายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- ระดับความสําเร็จ
ของแผนสูงกวารอย
ละ 60 

- สํานักปลดั 1 5 5 
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ภาคผนวก 
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แบบประเมินความเส่ียง ประจําปงบประมาณ 2565 
องคการบริหารสวนตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

******************************* 
คําชี้แจง : จงใหคะแนนระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (1) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (2) ตาม
ระดับ ดังนี้ 1 = นอยท่ีสุด  2 = นอย  3 = ปานกลาง  1 = สูง  1 = สูงท่ีสุด   
 

ความเสี่ยง ปจจัย/สาเหตุ 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 

(1)x(2) =(3) 
1. การใชดุลพินิจของผูมีอํานาจใน
การอนุญาต อนุมตัิ ตางๆ 

ปจจัยภายใน 
- การนําระบบอุปถัมภมาใชในการ
ปฏิบัติราชการ 
- การแบงพรรคแบงพวกของพนักงาน
สวนตําบล 
-  ความไมยุติธรรมของผูมีอํานาจใน
การตัดสินใจ สั่งการ 

   

2.  ความผดิพลาดในการปฏิบัติงาน 
เน่ืองจากขาดรูความเขาใจใน
ระเบียบ กฎหมายท่ีนําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 

ปจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมาไมมี
ความชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หนวยงานท่ีออกกฎหมาย ระเบียบ 
ไมมีการใหความรูกอนการบังคับใช 
ปจจัยภายใน 
- พนักงานสวนตําบลไมสนใจอาน
ระเบียบ กฎหมาย 
- ไมมีการจัดทําหรือรวบรวมองค
ความรูในหนวยงาน 

   

3.  การทุจรติในการเบิกจายตางๆ ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยาง
เขมงวด 
- ระบบตรวจสอบไมรดักุมพอท่ีจะปด
ชองวางการทุจริต 

   

4.  วางแผนการพัฒนาไมถูกตอง 
เหมาะสม สอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของประชาชน 

ปจจัยภายใน 
- ผูบริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจาก
ความตองการของตนเอง พรรคพวก 
ฐานเสียง และผลประโยชนท่ีตนเองจะ
ไดรับ 
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ความเสี่ยง ปจจัย/สาเหตุ 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 

(1)x(2) =(3) 
5.  การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุ เปนไปอยางไมถูกตอง 

ปจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหมออกมา
บังคับใชจํานวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปจจัยภายใน 
- การขาดความรูความเขาใจของผู
ปฏิบัต ิ
- พนักงานผูมีหนาท่ีจัดซื้อจัดจาง
ทุจริต รับผลประโยชนจากผูขาย 
ผูรับจาง 

   

6.  การนําทรัพยสินของทางราชการ
ไปใชประโยชนสวนตัว 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยาง
เครงครดั 
- ผูปฏิบัติทุจริต 

   

7.  การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบหรอื
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ี 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยาง
เขมงวด 
- ระบบตรวจสอบไมรดักุมพอท่ีจะ
ปดชองวางการทุจริต 
- ผูปฏิบัติขาดจิตสํานึกในการเปน
ขาราชการท่ีด ี

   

8.  โครงการกอสรางพ้ืนฐานไมมี
คุณภาพ ไมไดใชประโยชน 

ปจจัยภายใน 
- ผูปฏิบัติงานไมคํานึงถึงประโยชน
ของทางราชการ 
- ผูปฏิบัติงานมผีลประโยชนในงานท่ี
ทํา 

   

9.  การจายเบ้ียยังชีพไมถูกตองตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ปจจัยภายใน 
- ผูปฏิบัติงานบกพรอง ไมตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูขอรับเบ้ียยังชีพให
เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 

   

10.  เกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี ปจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟา อากาศ 
ปจจัยภายใน 
- อุบกรณ เครื่องมือเครื่องใช 
กระแสไฟฟา 
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