
1 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มรการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐ
กำหนดไว้ 
  การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วย
ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี ่ยง     
ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของ
หน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนด
แนวทางในการจัดการความเส่ียง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสท่ีจะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้
เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้
เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม 
และตรวจสอบได้ 
  

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๑.  เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนตำบลอาฮี 
  ๒.  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบข้ันตอน และกระบวนการในการบริหารความเส่ียง 
  ๓.  เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮีอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 
  ๔.  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี 
  ๕.  เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี 
 

๓.  เป้าหมาย 
  ๑.  ผู ้บริหารและพนักงาน  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
  ๒.  ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง ประเมินความเส่ียง และจัดการความ
เส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
  ๓.  สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเส่ียงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
  ๔.  การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การ
บริหารส่วนตำบลอาฮี

บทท่ี ๑  บทนำ 
 



2 
 

๔.  นิยามความเสี่ยง 
  ความเสี่ยง  หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความ
เสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ 
การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความ
เสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงลดลงอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ 
  การตอบสนองความเส่ียง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการท่ีควรกระทำเพื่อจัดการกับความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิด ขึ ้นตามผลการประเมินความเสี ่ยง ซึ ่งต้องพิจารณาโอกาสที ่จะเก ิดและผลกระทบที ่จะเก ิดขึ้น                 
โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเ สี ่ยง        
ท่ีเหลืออยู่วิธีการท่ีใช้ในปัจจุบัน คือ 

1. การหลีกเล่ียงความเส่ียงคือการหลีกเล่ียงหรือหยุดการกระทำท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง เช่น งานส่วน
ใดท่ีองค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเล่ียงหรือหยุดการทำงานในส่วนนัน้ และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน 

2. การลดความเส่ียง คือการลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดท้ังสองส่วน โดยการจัดให้
มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเส่ียงอย่างเหมาะสมทันเวลา 

3. การแบ่งความเส่ียงคือการลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดท้ังสองส่วน โดยการหาผู้
ร่วมรับผิดชอบความเส่ียง เช่น การทำประกันต่างๆ 

4. การยอมรับความเส่ียงคือการไม่ต้องทำส่ิงใดเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเส่ียงมีโอกาสท่ี 
จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย 
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ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล  
มีเนื้อที ่ประมาณ  172 ตารางกิโลเมตร  โดยแยกเป็น 
  1. ตำบลอาฮี เนื้อที ่ 57     ตารางกิโลเมตร  35,625  ไร่ 
  2. ตำบลน้ำทูน เนื้อที ่ 115   ตารางกิโลเมตร  71,875  ไร่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  มีเขตการปกครอง ท้ังหมด 2 ตำบล ตำบลน้ำทูนและตำบลอาฮี 
รวมทั้งหมด  จำนวน  11  หมู่บ้าน   

2. อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และตำบล  
                     หนองผือ 

  ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลลาดค่าง และตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลท่าล่ี 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. อาฮี  มีทั้งหมด  11 หมู่บ้าน คือ 
  ตำบลอาฮ ี     ตำบลน้ำทูน 
  1. บ้านอาฮี หมู่ท่ี 1      1. บ้านน้ำมี  หมู่ท่ี 1  

2. บ้านห้วยคัง หมู่ท่ี 2      2. บ้านหนองบง หมู่ท่ี  2 
  3. บ้านน้ำพาน หมู่ท่ี 3       3. บ้านห้วยเด่ือ  หมู่ท่ี  3 
  4. บ้านนากระเซ็ง หมู่ท่ี 4     4. บ้านแก่งม่วง  หมู่ท่ี  4 
  5. บ้านหนองปกติ หมู่ท่ี 5      5. บ้านวังเป่ง  หมู่ท่ี  5 
  6. บ้านอาฮี หมู่ท่ี 6   
 

   

 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๒ 
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ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 

จำนวนประชากร
(คน) รวม 

จำนวน
ครัวเรือน 

(หลัง) 

ผู้นำหมู่บ้าน 

ชาย หญิง 

 

1 

ตำบลอาฮ ี

บ้านอาฮี 

 

368 

 

690 

 

1,058 

 

539 

 

นางธีระวรรณ  สุวันนัง 

2 บ้านห้วยคัง 157 159 316 316 นายคำพลอย  วังคีรี 

3 บ้านน้ำพาน 335 312 647 228 นางบาหยัน  ขันทะคีรี 

4 บ้านนากระเซ็ง 512 549 1,070 514 นายทองดี  วรินทรา 

5 บ้านหนองปกติ 136 124 260 78 นายจำรัส    ตัญญาภักดิ์ 

6 บ้านอาฮี 472 476 948 455 นายสุริทัศน์  วรรณสาร ** 

รวม 1,989 2,310 4,299 1,904  

 

1 

ตำบลน้ำทูน 

บ้านน้ำมี 

 

225 

 

195 

 

420 

 

110 

 

นายอุเทือง  ประสมทรัพย์* 

2 บ้านหนองบง 248 221 469 133 นายสุวรรณ  วันทองสุข 

3 บ้านห้วยเด่ือ 120 114 234 67 นายสุพัฒน์  ธัญญารักษ์ 

4 บ้านแก่งม่วง 216 198 414 144 นางจันทกานต์  โพธิชัย 

5 บ้านวังเป่ง 136 136 272 74 นายสรายุทธ  ประวันทา 

รวม 945 864 1,809 429  

 

ข้อมูล  ณ  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 :  ระบบสถิติทางการทะเบียน official  Statistics  Registration 
Systems สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  

*  กำนันตำบลน้ำทูน     **  กำนันตำบลอาฮี 
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๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

ตำบลอาฮ ี

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปี 18 11 29 1 ปี 16 20 36 

2 ปี 11 20 31 3 ปี 16 18 34 

4 ปี 21 14 35 5 ปี 28 20 48 

6 ปี 30 20 50 7 ปี 29 24 53 

8 ปี 22 18 40 9 ปี 14 20 34 

10 ปี 24 23 47 11 ปี 23 15 38 

12 ปี 33 23 56 13 ปี 25 18 43 

14 ปี 38 36 74 15 ปี 30 20 50 

16 ปี 22 19 41 17 ปี 20 19 39 

18 ปี 19 19 38 19 ปี 20 19 39 

20 ปี 20 26 46 21 ปี 22 30 52 

22 ปี 24 31 55 23 ปี 32 25 57 

24 ปี 25 36 61 25 ปี 25 27 52 

26 ปี 28 19 47 27 ปี 48 29 77 

28 ปี 22 19 41 29 ปี 41 26 67 

30 ปี 26 31 57 31 ปี 28 27 55 

32 ปี 27 24 51 33 ปี 24 23 47 

34 ปี 24 22 46 35 ปี 36 26 62 

36 ปี 35 40 75 37 ปี 33 28 61 

38 ปี 30 26 56 39 ปี 31 37 68 

40 ปี 37 21 58 41 ปี 34 28 62 

42 ปี 31 39 70 43 ปี 26 40 66 

44 ปี 35 31 66 45 ปี 31 40 71 

46 ปี 39 41 80 47 ปี 41 31 72 

48 ปี 33 28 61 49 ปี 34 36 70 



6 
 

 

 

 

50 ปี 37 49 86 51 ปี 39 36 75 

52 ปี 36 34 70 53 ปี 29 34 63 

54 ปี 37 36 73 55 ปี 30 35 65 

56 ปี 32 36 68 57 ปี 30 38 68 

58 ปี 31 20 51 59 ปี 32 31 63 

60 ปี 36 37 73 61 ปี 39 28 67 

62 ปี 27 16 43 63 ปี 21 29 50 

64 ปี 17 18 35 65 ปี 24 21 45 

66 ปี 18 26 44 67 ปี 22 19 41 

68 ปี 23 16 39 69 ปี 22 24 46 

70 ปี 15 12 27 71 ปี 23 22 45 

72 ปี 19 18 37 73 ปี 24 16 40 

74 ปี 20 17 37 75 ปี 17 18 35 

76 ปี 17 24 41 77 ปี 11 12 23 

78 ปี 9 8 17 79 ปี 20 17 37 

80 ปี 12 18 30 81 ปี 5 10 15 

82 ปี 7 16 23 83 ปี 6 8 14 

84 ปี 7 6 13 85 ปี 6 9 15 

86 ปี 9 6 15 87 ปี 4 2 6 

88 ปี 2 5 7 89 ปี 5 7 12 

90 ปี 6 3 9 91 ปี 5 4 9 

92 ปี 0 1 1 93 ปี 0 1 1 

94 ปี 1 0 1 95 ปี 0 1 1 

96 ปี 1 0 1 97 ปี 1 1 2 

98 ปี 1 0 1 99 ปี 0 0 0 

100 ปี 0 1 1 มากกว่า 100 ปี 0 0 0 
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ตำบลน้ำทูน 
อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปี 8 11 19 1 ปี 8 13 21 

2 ปี 8 3 11 3 ปี 11 11 22 

4 ปี 10 12 22 5 ปี 14 7 21 

6 ปี 15 5 20 7 ปี 10 17 27 

8 ปี 11 10 21 9 ปี 9 5 14 

10 ปี 12 4 16 11 ปี 13 14 27 

12 ปี 17 9 26 13 ปี 9 7 16 

14 ปี 17 5 22 15 ปี 8 19 27 

16 ปี 7 7 14 17 ปี 13 14 27 

18 ปี 15 16 31 19 ปี 17 10 27 

20 ปี 12 15 27 21 ปี 10 15 25 

22 ปี 18 20 38 23 ปี 12 14 26 

24 ปี 8 15 23 25 ปี 12 11 23 

26 ปี 19 15 34 27 ปี 14 15 29 

28 ปี 13 17 30 29 ปี 13 4 17 

30 ปี 16 8 24 31 ปี 16 9 25 

32 ปี 11 10 21 33 ปี 11 16 27 

34 ปี 9 9 18 35 ปี 11 9 20 

36 ปี 18 13 31 37 ปี 18 16 34 

38 ปี 10 10 20 39 ปี 11 13 24 

40 ปี 14 10 24 41 ปี 19 17 36 

42 ปี 18 14 32 43 ปี 20 9 29 

44 ปี 15 7 22 45 ปี 16 10 26 

46 ปี 9 12 21 47 ปี 15 15 30 

48 ปี 14 16 30 49 ปี 17 12 29 

50 ปี 17 13 30 51 ปี 7 6 13 

52 ปี 15 8 23 53 ปี 11 10 21 

54 ปี 13 14 27 55 ปี 15 9 24 

56 ปี 12 6 18 57 ปี 19 12 31 
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58 ปี 8 6 14 59 ปี 10 8 18 

60 ปี 10 12 22 61 ปี 8 3 11 

62 ปี 6 6 12 63 ปี 8 3 11 

64 ปี 4 11 15 65 ปี 5 5 10 

66 ปี 9 7 16 67 ปี 10 2 12 

68 ปี 5 6 11 69 ปี 4 2 6 

70 ปี 3 6 9 71 ปี 5 2 7 

72 ปี 3 5 8 73 ปี 5 2 7 

74 ปี 1 2 3 75 ปี 4 2 6 

76 ปี 2 5 7 77 ปี 2 3 5 

78 ปี 0 1 1 79 ปี 2 5 7 

80 ปี 1 2 3 81 ปี 2 3 5 

82 ปี 1 5 6 83 ปี 3 7 10 

84 ปี 0 1 1 85 ปี 0 1 1 

86 ปี 2 3 5 87 ปี 0 0 0 

88 ปี 2 1 3 89 ปี 4 0 4 

90 ปี 0 1 1 91 ปี 0 0 0 

92 ปี 0 0 0 93 ปี 0 0 0 

94 ปี 0 2 2 95 ปี 0 0 0 

96 ปี 0 0 0 97 ปี 0 0 0 

98 ปี 0 0 0 99 ปี 0 0 0 

100 ปี 0 0 0 มากกวา่ 100 ปี 0 0 0 

 

ข้อมูล  ณ  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 :  ระบบสถิติทางการทะเบียน official  Statistics  Registration 
Systems สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา     7     แห่ง 

ตำบลอาฮ ี

-  บ้านนากระเซ็ง หมู่ท่ี 4 โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง 
-  บ้านหนองปกติ หมู่ท่ี 5 โรงเรียนบ้านหนองปกติ 
-  บ้านอาฮี  หมู่ท่ี 6 โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี (ขยายโอกาส) 
-  บ้านอาฮี  หมู่ท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี 
ตำบลน้ำทูน 

-  บ้านน้ำมี  หมู่ท่ี 1 โรงเรียนบ้านน้ำมี 
-  บ้านหนองบง  หมู่ท่ี 2 โรงเรียนบ้านหนองบง 
-  บ้านห้วยเด่ือ  หมู่ท่ี 3 โรงเรียนบ้านห้วยเด่ือ  

 ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล  (ศรช.)  2      แห่ง 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  2      แห่ง 
          ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้าน            10    แห่ง 

4.2 สาธารณสุข 
            โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน  4  แห่ง 
   1.  โรงพยาบาลส่วนตำบลบ้านอาฮี  1   แห่ง 
   2.  โรงพยาบาลส่วนตำบลบ้านนากระเซ็ง   1   แห่ง 
   3.  โรงพยาบาลส่วนตำบลบ้านหนองบง  1   แห่ง 
   4.  โรงพยาบาลส่วนตำบลบ้านแก่งม่วง  1   แห่ง 
      -  คลินิกเอกชน  จำนวน  1  แห่ง  
วิสัยทัศน์ 

     “ กล้าหาญ  งานโปร่งใส  จริงใจ  พัฒนาอาสาชุมชน” 

ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   1.1  แผนงานการพัฒนา  แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค  บริโภค 
   1.2  แผนงานการพัฒนา  พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สะดวก 
   1.3  แผนงานการพัฒนา  ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
   1.4  แผนงานการพัฒนา  ระบบรางระบายน้ำ 

1.5  แผนงานการพัฒนา  ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนในหมู่บ้านและถนนเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน 
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1.6  แผนงานการพัฒนา  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 
1.7  แผนงานการพัฒนา  ด้านระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.8  แผนงานการพัฒนา  ด้านแผนงานการพัฒนาส่ิงสาธารณะประโยชน์อื่นๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ด้านพัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

  2.1  แผนงานการพัฒนา  แผนงานการพัฒนาเด็ก 
  2.2  แผนงานการพัฒนา  แผนงานการพัฒนาสตรี 
  2.3  แผนงานการพัฒนา  แผนงานการพัฒนาเยาวชน 
  2.4  แผนงานการพัฒนา  แผนงานการพัฒนาผู้สูงอายุ 
  2.5 แผนงานการพัฒนา  แผนงานการพัฒนาผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
  2.6 แผนงานการพัฒนา  แผนงานการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  ด้านพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะ 

แก่ประชาชน 
   3.1 แผนงานการพัฒนา  พัฒนาประสิทธิภาพผู้นำท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล  ผู ้นำ
หมู่บ้านในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
   3.2 แผนงานการพัฒนา  พัฒนาสำนึกท่ีดีอย่างต่อเนื่องในการทำงานแบบมีส่วนร่วม 
   3.3 แผนงานการพัฒนา  พัฒนาด้านอาคาร  สถานท่ีและการบริการจัดการท่ีดี 
   3.4 แผนงานการพัฒนา  พัฒนาแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ด้านพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 
   4.1 แผนงานการพัฒนา  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสถานท่ีท่องเท่ียว 
   4.2 แผนงานการพัฒนา  ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  ด้านพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
   5.1   แผนงานการพัฒนา  ส่งเสริมให้การศึกษาแก่ประชาชน  เยาวชน  นักเรียนท้ังในและ
นอกระบบตามอัธยาศัย 
   5.2   แผนงานการพัฒนา  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้าน การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6.1   แผนงานการพัฒนา  ลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติ 
   6.2   แผนงานการพัฒนา  สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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รองนายก อบต.อาฮี                                  รองนายก อบต.อาฮ ี

เลขานุการนายก 

ปลัด อบต.อาฮ ี

โครงสร้างการบริหารงานและภาระหน้าที่ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮ ี
 

 

                นายก อบต.อาฮ ี
 

                                                                                                                                 

                                                                       

 
                                 
 
 
 

                                                                         สำนักปลัดฯ                                              กองคลัง                     กองช่าง 
 

งานบริหารทั่วไป 
งานสวัสดิการและพฒันา 

ชุมชน 
งานบริหารการศึกษา 

งานอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

งานการเงิน งานก่อสร้าง 

งานนโยบายและแผน งานสังคมสงเคราะห ์
งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 
งานส่งเสริมสุขภาพและ   

สาธารณสุข 
งานบัญชี งานออกแบบและควบคุม 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนา

สตรี 
 งานบริการสาธารณสุข งานจัดเก็บรายได้ งานสาธารณูปโภค 

งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

  งานควบคุมโรค 
งานทะเบียนทรัพย์สินและ

พัสดุ 
งานผังเมือง 

งานธุรการ                              
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อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้ 

ส่วนราชการ 

 

อำนาจหน้าที ่

สำนักงานปลัด -  งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางและ
งานธุรการ  งานด้านการเงิน  งบประมาณ  งานด้านพัสดุ  งานด้านอาคารสถานที่ใน
ค ว า ม ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ แล ะ ค วบ ค ุ ม ก า ร ใ ช ้ ย า นพ า ห นะ ส ่ ว นก ล า ง   ต ิ ด ต่ อ
ประสานงาน  วางแผน   ควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่างๆ  เก็บรักษาเอกสารและ
เอกสารสำคัญของส่วนราชการ  การดำเนินงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ กำหนดนโยบาย
และจัดทำแผนงานของส่วนราชการ   จ ัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ให้
คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที ่และแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย  
-  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  สรุปรายงาน
เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ  เช่น  การจัดทำแผนอัตรากำลังของ
เทศบาล  การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  การจัดระบบงาน  การสรร
หา   การจ ัดสอบ   และการบรรจ ุแต ่ งต ั ้ ง   การโอน   การย ้าย   การเล ื ่อนข้ัน
เงินเดือน  การเลื่อนตำแหน่ง  การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ  การ
ดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน  การจัดทำทะเบียนประวัติ  แก้ไข
เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติการรับราชการ   
-  งานเลขานุการสภา  มีหน้าที ่ร ับผิดชอบเกี ่ยวกับงานเลขานุการการประชุม
ต่างๆ  การติดต่อ  ประสานงาน  ดูแลความเรียบร้อยการจัดการประชุม  การรวบรวม
ข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร บันทึกรายงานการประชุม   
-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที ่ร ับผิดชอบเกี ่ยวกับการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป   ลด
อันตรายและความเสียหายที ่เก ิดเพลิงไหม้   ป้องกันและบรรเทาอันตรายจาก
อุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผู ้ประสบภัยและทรัพย์ส ิน   ช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย  
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ส่วนราชการ 

 

อำนาจหน้าที ่

กองคลัง -  งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท จัดทำเช็คและเอกสารการเบิก
จ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย จัดทำบัญชี จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน 
ประจำปี จัดทำสถิติรายรับ-รายจ่าย จัดทำบัญชีรายจ่ายเงินสะสม จัดทำบัญชีรายจ่ายเงิน
อุดหนุน จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ รายงานสถิติการคลังและให้บริการ
ข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง  
-  งานพัสดุและทรัพย์สิน การจัดซื ้อจัดจ้างการซ่อมบำรุงและรักษา จัดทำทะเบียนพัสดุ 
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ จำหน่ายพัสดุ  
-  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บ
ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื ่นๆ วางแผนการจัดเก็บรายได้ พิจารณา
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีอากร ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการ
ชำระภาษีอากร จัดทำหนังสือแจ้งการชำระภาษี ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ไม่ยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สิน รายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆภายในกำหนด จัดทำหนังสือ
แจ้งเตือนการชำระภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภายในกำหนด ประสานกับ
งานนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการยึด อายัด 
และขายทอดตลาดทรัพย์สิน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้  
-  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน คัดลอกข้อมูลที่ดิน ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ สำรวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม ปรับปรุงจัดเก็บ ดูแลรักษาข้อมูล
ทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์
งานจัดเก็บภาษีต่างๆ 

กองช่าง  -  งานสาธารณูปโภค มีหน้าทีเ่ก่ียวกับงานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน ทางเท้า และสิ่งติดต้ัง
อื่น ๆงานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ถนน ทางเท้า
งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษงานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบ
เก่ียวกับงานก่อสร้างงานควบคุมพัสดุด้านโยธางานซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปการงานอื่นที่
เก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
- งานวิศวกรรม มีหน้าทีเ่ก่ียวกับออกแบบ คำนวณด้านวิศวกรรมถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้าง
อื่น ๆงานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนน งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น 
ๆงานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเก่ียวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆงานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้าง
อื่น ๆงานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชนงานสำรวจข้อมูลรายละเอียด เพ่ือ
คำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิง่ก่อสร้างอื่น ๆงานประมาณ
ราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆงานควบคุมการ
ก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสรา้งอื่น ๆ 
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กองช่าง(ต่อ) -  งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที ่เกี ่ยวกับงานควบคุมดูแลอาคาร
สถานที่งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะงานวางแผนการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำงานในการติดตั ้ง  ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง 
บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้างานเบิกจ่ายจัดเก็บ
รักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
-  งานธุรการ มีหน้าที่เก่ียวกับงานสารบรรณงานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่อง
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆงานสารณกุศล และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมืองานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองช่าง รวมถึง
การรายงานผลการปฏิบัติงานงานตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสำคัญของทาง
ราชการงานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองช่างงานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียนงาน
พัสดุและทรัพย์สินของกองช่างงานการเงินและบัญชีของกองช่าง 

งานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบ
และประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งาน
กิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษา การ
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน 
การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา จัด
สถานที่เพ่ือการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศลิปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณีท้องถ่ิน วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การ
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
-  งานบริหารการศึกษางานบริหารงานบุคคลงานบริหารทั่วไปงานบริหารการศึกษางาน
วางแผนและสถิติงานการเงินและบัญชี 
-  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมงานกิจการศาสนางานส่งเสริมประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมงานกิจการเด็กและเยาวชนงานกีฬาและนันทนาการ 
-  งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานจัดการศึกษางานพลศึกษางาน
ทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียนงานบริการและบำรุงสถานศึกษางานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



15 
 

งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

-  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลทั่วไปงานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการงานอาชีวอนามัยงานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมงานส่งเสริม 
เผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมงานควบคุมมลพิษงาน
ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมงานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
งานธุรการประจำส่วนสาธารณสุข 
-  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐานงานสุข
ศึกษางานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำงานรักษาแลพยาบาล 
-งานรักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ
งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยงานกำจัดมูลฝอยและน้ำ
เสีย 
-  งานควบคุมโรค งานเฝ้าระวังโรคระบาดงานระบาดวิทยางานป้องกันและระงับ
โรคติดต่องานเก่ียวกับการป้องกันรักษาโรคเอดส์งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้าน
การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์งานสงเคราะห์ประชาชน ผู ้ท ุกข์ยาก ขาดแคลน ไร ้ที ่พึ ่งงาน
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆงานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพงาน
สงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัวงานส่งเสริม
และสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคประชาชนงานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคม
ต่างๆงานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์สตรีบางประเภทงานประสานและร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคม
สงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ 
-งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหา
ความเดือดร้อนต่างๆงานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ถูกทอดทิ้งงาน
สงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญางานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก
และเยาวชนงานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ 
-  งานพัฒนาชุมชน งานสำรวจและจัดต้ังคณะกรรมการชุมชน เพ่ือรับผิดชอบในการ
ปรับปรุงชุมชนของตนเองงานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนงาน
จัดระเบียบชุมชนงานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือนำบริการข้ันพ้ืนฐาน
ไปบริการแก่ชุมชนงานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชนงานดำเนินการ
พัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม 
-งานส่งเสริมอาชีพและพฒันาสตรี งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนงาน
เก่ียวกับการส่งเสริมพัฒนาสตรี 
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๑.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  แนวทางการดำเนินการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
ดังนี ้
  ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑)  กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี 
  ๒)  ระบุปัจจัยเส่ียง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเส่ียง 
  ๓)  วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเส่ียง 
  ๔)  จัดทำแผนการบริหารความเส่ียงของปัจจัยเส่ียงท่ีอยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมท้ังปัจจัยเส่ียงท่ี
อยู่ในระดับปานกลาง 
  5)  ส่ือสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเส่ียงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลอาฮีทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ 
  6)  รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
  ๗)  รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 
  ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

๑)  ทบทวนแผนการบริหารความเส่ียงปีท่ีผ่านมา 
  ๒)  พัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียงสำหรับความเส่ียงแต่ละประเภท 
  ๓)  ผลักดันให้มีการบริหารความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กร 
  ๔)  พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเส่ียง 
๒.  คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
  เทศบาลตำบลอาฮี แต่งต้ังคณะทำงานบริหารความเส่ียงโดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 

๑)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี   ประธานกรรมการ 
  2)  หัวหน้าสำนักปลัด      กรรมการ 
  3)  ผู้อำนวยการกองคลัง      กรรมการ 
  4)  ผู้อำนวยการกองช่าง      กรรมการ 
  5)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการและเลขานุการ 
  

  ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังมีหน้าท่ีความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ  ดังนี้ 

๑)  จัดทำแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 

บทที่ ๓  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
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กระบวนการบริหารความเส่ียง เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเส่ียง  
ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล
อาฮ ีมีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเส่ียง 6 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 

1.  การระบุความเส่ียง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ท้ังท่ีมีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
  2.  ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐาน
ท่ีได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเส่ียงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
  ๓.  จัดการความเส่ียง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเส่ียง
ท่ีสูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้าน
ค่าใช้จ่ายและต้นทุนท่ีต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ท่ีจะได้รับด้วย 
  4.  รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง
ท่ีได้ดำเนินการท้ังหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ 
  5.  ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจ
ว่าองค์กรมีการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความ
เส่ียงท่ีดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการ
หรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และให้องค์กรมีการ
บริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง 
  6.  ทบทวนการบริหารความเส่ียง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเส่ียง
ในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮ ี

 

1. ระบุความ
เสี่ยง

2. ประเมิน
ความเสี่ยง

3. จัดการ
ความเสี่ยง

4. รายงานและ
ติดตามผล

5. ประเมินผล
การบริหาร
ความเสี่ยง

6. ทบทวนการ
บริหารความ

เสี่ยง

บทที่ ๔  การบริหารจัดการความเสี่ยง 
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1.  การระบุความเสี่ยง 
  เป็นกระบวนการท่ีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเส่ียงและปัจจัยเส่ียง โดยต้องคำนึงถึง
ความเส่ียงท่ีมีสาเหตุมาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี ่ยงจะต้องพิจารณาว่ามี
เหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที ่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีกำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดท่ีจำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมาย
ของ “ความเส่ียง” “ปัจจัยเส่ียง” และ “ประเภทความเส่ียง” ก่อนท่ีจะดำเนินการระบุความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม 
  1.1  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ี        
ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 
หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 
  1.2  ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียง ท่ีจะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ท้ังนี้ สาเหตุของความ
เสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง    
โดยปัจจัยเส่ียงแบ่งได้ 2 ด้าน คือ 
  ๑)  ปัจจัยเสี ่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล     
กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ 
  ๒)  ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับ
ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์  
  1.3  ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
  ๑)  ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องกับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
  ๒)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติท่ีองค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  3)  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุม
ทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ าย
งบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การ
ทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ท่ีไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบ
ทักท้วงจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง 
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  4)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)เป็นความ
เส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ
กฎหมาย หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบท่ีมีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 

การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2564) 
 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

1. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจใน
การอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ 

หากผ ู ้ม ีอำนาจไม ่ย ึดหลัก
ความถูกต้อง ย่อมเกิดความ
ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วน
ตำบล 

ปัจจัยภายใน 
- การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้
ในการปฏิบัติราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานส่วนตำบล 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู ้มี
อำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ 

ความเส ี ่ยงด ้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

2.  ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
เน ื ่องจากขาดร ู ้ความ เข ้ า ใจ ใน
ระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย อัน
นำ ไปส ู ่ ป ั ญหาก ั บหน ่ วย
ตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมา
ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
- หน่วยงานที ่ออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้
ก่อนการบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจ
อ่านระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวม
องค์ความรู้ในหน่วยงาน 

ความเส ี ่ยงด ้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 

3.  การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ ราชการได้รับความเสียหาย
จากเงินที่ถูกทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่ร ัดกุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 

ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง ด ้ า น
การเงิน (F) 

4.  วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน 

ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับ
การแก ้ ไข ม ีการประท ้วง 
ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดย
ย ึดจากความต ้องการของ
ตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง 
และผลประโยชน์ที่ตนเองจะ
ได้รับ 

ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์ (S) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

5.  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบียบ 
-  ได ้ว ัสด ุคร ุภ ัณฑ ์ท ี ่ ไม ่ มี
ค ุณภาพ ไม ่ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน 
- มีการทุจริต งบประมาณของ
ทางราชการเสียหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่
ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก 
- มีการปรับเปลี ่ยนระเบียบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรู้ความเข้าใจ 
- พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัด
จ้างทุจร ิต ร ับผลประโยชน์
จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง 

ความเส ี ่ยงด ้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 

6.  การนำทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

เก ิดการท ุจร ิต เก ิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไม่ได้
รับประโยชน์ 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง ด ้ า น
การเงิน (F) 

7.  การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 

- ราชการได้รับความเสียหาย
จากการปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติ 
-  ป ร ะช าชนได ้ ร ั บค วาม
เดือดร้อน เสียหาย 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่ร ัดกุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการ
เป็นข้าราชการที่ดี 

ความเส ี ่ยงด ้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

8.  โครงการก่อสร้างพื ้นฐานไม่มี
คุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

ส ิ ้ น เ ป ล ื อ ง แ ล ะ ส ู ญ เ สี ย
งบประมาณในการก่อสร้าง 
การซ่อมแซมบำรุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานไม ่คำนึง ถึง
ประโยชน์ของทางราชการ 

ความเส ี ่ยงด ้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

9.  การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

งบประมาณท ี ่ต ้องจ ่ายไป
ให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธ์ิได้รับ 

ปัจจัยภายใน 
- ผ ู ้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่
ตรวจสอบค ุณสมบัต ิของผู้
ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง ด ้ า น
การเงิน (F) 

10.  เกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ บ้านเร ือนประชาชนได ้รับ
ความเสียหาย เกิดการสูญเสีย
ท ร ั พ ย ์ ส ิ น แ ละ ช ี ว ิ ตขอ ง
ประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุบกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
กระแสไฟฟ้า 

ความเส ี ่ยงด ้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 
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๒.  การประเมินความเสี่ยง 
  การประเมินความเส่ียงเป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ
ความเส่ียง ท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของเทศบาลตำบลแคราย ซึ่งประกอบด้วย 
๔ ข้ันตอน ดังนี้ 
  2.1  การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหาร
ความเส่ียงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ 5 
ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
 
ประเด็นที่พิจารณา ระดับคะแนน 

1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
หร ื อข ้ อผ ิดพลาดในการ
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 

รำคาญ 

บาดเจ็บ 

เล็กน้อย 

บาดเจ็บ 

ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ขององค์กร 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อความเส่ียงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเส่ียงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ 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  

 โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  

 
  2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเส่ียงและปัจจัยเส่ียงแต่ละ
ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ
หรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุม
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน 
หรือเวลาท่ีมีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนการดำเนินการ ดังนี้ 
  ๑)  พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที ่จะเกิดขึ้นมากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด 
  ๒)  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเส่ียง ท่ีมีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือ
มีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด 
  2.3  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง และความ
รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เส่ียง และผลกระทบความเส่ียง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใด 
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  ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่ง
เป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเส่ียง แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
 

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  

 โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  

 
1) ระดับความเส่ียงต่ำ คือ คะแนนระดับความเส่ียง 1-5 คะแนน โดยท่ัวไปความเส่ียงในระดับนี้ให้

ถือว่าเป็นความเส่ียงท่ีไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด 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 ต้องมีแผนลดความเส่ียงและ
ประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเส่ียง 
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การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2564) 
 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดข้ึน 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 

ความถ่ี 

ผลกระทบ 

ความรุนแรง 

คะแนน 

ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู ้

รับผิดชอบ 

1. การใช้ดุลพินิจของผู ้มี
อำนาจในการอนุญาต อนุมัติ 
ต่างๆ 

หากผู ้มีอำนาจไม่ยึดหลัก
ความถูกต้อง ย่อมเกิดความ
ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน
ส่วนตำบล 

ปัจจัยภายใน 
- การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ใน
การปฏิบัติราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานส่วนตำบล 
-  ความไม ่ย ุต ิธรรมของผ ู ้มี
อำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสี ่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

1 1 2 1 สำนักปลัด 

2.  ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เนื ่องจากขาดรู้
ค วาม เข ้ า ใจ ในระ เบ ี ยบ 
กฎหมายที ่นำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบ ัต ิงานผ ิดพลาด ไม่
เ ป ็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ 
กฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหา
กับหน่วยตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมา
ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
- หน่วยงานที ่ออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อน
การบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจ
อ่านระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวม
องค์ความรู้ในหน่วยงาน 

ความเสี ่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
(C) 

2 2 4 1  

3. การทุจริตในการเบิกจ่าย
ต่างๆ 

ราชการได้รับความเสียหาย
จากเงินที่ถูกทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด 
-  ระบบตรวจสอบไม ่ร ัดกุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 

ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง ด ้ า น
การเงิน (F) 

1 1 2 1  
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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) 

1 1 2 1  

5.  การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ เป็นไป
อย่างไม่ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบียบ 
- ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มี
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน 
- มีการทุจริต งบประมาณ
ของทางราชการเสียหาย 

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

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 

1 2 3 1  

6.  การนำทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใชป้ระโยชน์
ส่วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไม่ได้
รับประโยชน์ 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F) 

2 2 4 1  
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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 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการ
เป็นข้าราชการที่ดี 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

2 2 4 1  

8.  โครงการก่อสร้าง
พ้ืนฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 

สิ้นเปลืองและสูญเสีย
งบประมาณในการก่อสร้าง 
การซ่อมแซมบำรุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์
ในงานที่ทำ 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

1 1 2 1  

9.  การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

งบประมาณท่ีต้องจ่ายไป
ให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธ์ิได้รับ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F) 

2 2 4 1  

10.  เกิดสาธารณภัยใน
พ้ืนที่ 

บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ความเสียหาย เกิดการ
สูญเสียทรัพย์สินและชีวิต
ของประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
กระแสไฟฟ้า 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

1 2 3 1  
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๓.  การจัดการความเสี่ยง 
  เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเส่ียงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบท่ี
เกิดจากความเส่ียงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเส่ียงประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ 
  ๑)  การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ทีอยู่ ซึ่งไม่
ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติ
หลักการรับความเส่ียงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลท่ีจะเกิดขึ้น 
  2)  การลดหรือควบคุมความเส่ียง หมายถึง การลดโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดย
การจัดระบบการควบคุม หรือเปล่ียนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการท่ีนำไปสู่เหตุการณ์ท่ีเป็นความ
เส่ียง เพื่อให้มีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะ
ในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  3)  การหยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง หมายถึง ความเส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้
ความเส่ียงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเส่ียงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือ
ยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงนั้น 
  4)  การถ่ายโอนความเส่ียง หมายถึง ความเส่ียงท่ีสามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย 
ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่าง
แทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ 
 
4.  การรายงานและติดตามผล 
  หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการ
ติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเส่ียงท่ีได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงหรือไม่ โดยหน่วยงาน
ต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเส่ียงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถ
ติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ  
  1)  การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก 3 เดือน    
ทุก 6 เดือน ทุก 9 เดือน หรือทุกส้ินปี เป็นต้น 
  2)  การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ 
ตามปกติของหน่วยงาน 
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5.  การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
  คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮีมีการบริหารความ
เสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงท่ี
ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการ
หรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และให้องค์กรมี
การบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 
6.  การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
  การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี 
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  ในปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผน
บริหารความเส่ียงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าท่ี 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบ กฎหมาย
ต่าง ๆ ท่ีกำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา 
นำมาคัดเลือกความเส่ียงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเส่ียง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  โดยแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี มีองค์ประกอบท่ีสำคัญ ดังนี้ 

1.  ความเส่ียง 
2.  ระดับความเส่ียง 
3.  กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเส่ียง 
4.  วัตถุประสงค์ 
5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
6.  ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง 
7.  งบประมาณ 
8.  ผู้รับผิดชอบ  
9.  ระดับความเส่ียงท่ีคาดหวัง 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๕  แผนบริหารความเสี่ยง 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 
 

ความเสี่ยง ระดับ 

ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 

ภายหลังดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง 

โอกาส/ 

ความถ่ี 

ผลกระทบ/ 

ความรุนแรง 

คะแนน 

รวม 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 

1. การใช้ดุลพินิจของผู้
มีอำนาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ต่างๆ 

10 การพิจารณาอนุญาต 
อนุมัติ ยึดหลัก
กฎหมาย ระเบียบ 
อย่างเคร่งครัด 

เพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรม และความถูก
ต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

การพิจารณา
อนุญาต อนุมัติ   
มีความรวดเร็ว 
ถูกต้อง 

- ทุกกอง 1 5 5 

๒.  การปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ี 

10 กำกับดูแล ควบคุม
การปฏิบัติงาน ให้
ถูกต้องตามกฎหมาย 

- เพ่ือให้องค์กรปลอด
การทุจริต  
- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับบริการที่ดี 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

การปฏิบัติงาน
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 

- ทุกกอง 1 5 5 

3.  โครงการก่อสร้าง
พ้ืนฐานไม่มีคุณภาพ 
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

10 ต้ังคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 

เพ่ือให้โครงการ
ก่อสร้างทุกโครงการ
ใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

โครงการก่อสร้าง
ทุกโครงการได้ใช้
ประโยชน์ และ
แก้ไขปัญหาของ
ประชาชนได้ 

- กองช่าง 1 5 5 

4.  เกิดสาธารณภัยใน
พ้ืนที่ 

10 - จัดทำแผนป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
- จัดต้ังศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันที 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ประชาชนที่
ประสบเหตุได้รับ
ความช่วยเหลือ 

200,000 สป. 2 4 8 
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ความเสี่ยง ระดับ 

ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 

ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/ 

ความถ่ี 

ผลกระทบ/ 

ความรุนแรง 

คะแนน 

รวม 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 

5.  ความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน เน่ืองจาก
ขาดรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่
นำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

15 ส่งพนักงานเข้ารับ
การอบรม 

เพ่ือให้
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไม่เกิดความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 ทุกกอง 1 5 5 

6.  การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ 
เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 

15 ส่งพนักงานเข้ารับ
การอบรม 

เพ่ือให้
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไม่เกิดความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 กองคลงั 1 5 5 
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ความเสี่ยง ระดับ 

ความเสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 

ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/ 

ความถ่ี 

ผลกระทบ/ 

ความรุนแรง 

คะแนน 

รวม 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

7. การทุจริตในการ
เบิกจ่ายต่างๆ 

15 มีการตรวจสอบโดย
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

เพ่ือไม่ให้เกิด
การทุจริต 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไม่มีการทุจริตใน
หน่วยงาน 

- กองคลงั 1 5 5 

8.  การนำทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

15 มีการตรวจสอบโดย
งานพัสดุ 

เพ่ือไม่ให้
ราชการเสีย
ประโยชน์ 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไม่มีการนำ
ทรัพย์สินราชการ
ไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

- กองคลงั 1 5 5 

9.  การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

16 ตรวจสอบข้อมูลกับ
ฐานข้อมูล
กรมบัญชีกลาง 

เพ่ือไม่ให้
ราชการเสียหาย 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

การจ่ายเบี้ยยังชีพ
เป็นไปอย่างถูกต้อง 

- กอง
สวัสดิการ 

1 5 5 
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ความเสี่ยง ระดับ 

ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 

(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 

ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/ 

ความถ่ี 

ผลกระทบ/ 

ความรุนแรง 

คะแนน 

รวม 

ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) 

10. วางแผนการพัฒนา
ไม่ถูกต้อง เหมาะสม 
สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน 

15 มีการติดตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน
ทุกป ี

- เพ่ือให้
แผนพัฒนาเป็น
กรอบในการทำ
งบประมาณ
รายจ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- เพ่ือให้ระดับ
ความสำเร็จของ
แผนสูงกว่าร้อย
ละ 60 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

- แผนพัฒนา
สามารถใช้เป็น
กรอบในการทำ
งบประมาณ
รายจ่ายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ระดับ
ความสำเร็จของ
แผนสูงกว่าร้อยละ 
60 

- สป. 1 5 5 
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แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 

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

ความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 

(1) 

ผลกระทบ 

(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 

(1)x(2) =(3) 

1. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจใน
การอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ 

ปัจจัยภายใน 
- การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วน
ตำบล 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการ
ตัดสินใจ สั่งการ 

1 1 2 

2.  ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
เน่ืองจากขาดรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติ 
- หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มี
การให้ความรู้ก่อนการบังคับใช ้
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่านระเบียบ 
กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองคค์วามรู้ใน
หน่วยงาน 

2 2 4 

3.  การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิด
ช่องว่างการทุจริต 

1 1 2 

4.  วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความ
ต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง 
และผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ 
 

1 1 2 
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ความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 

(1) 

ผลกระทบ 

(2) 

ระดับความเสี่ยง 

(1)x(2) =(3) 

5.  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมา
บังคับใช้จำนวนมาก 
- มีการปรับเปลี ่ยนระเบียบกฎหมาย
ตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรู้ความเข้าใจ 
- พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุจริต 
รับผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง 

1 2 3 

6.  การนำทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบค ุม ตรวจสอบอย ่าง
เคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

2 2 4 

7.  การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 

ปัจจัยภายใน 
-  ขาดการควบค ุมตรวจสอบอย ่ า ง
เข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิด
ช่องว่างการทุจริต 
- ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิขาดจ ิตสำนึกในการเป็น
ข้าราชการที่ดี 

2 2 4 

8.  โครงการก่อสร้างพ้ืนฐานไม่มี
คุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของ
ทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ 

1 1 2 

9.  การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ปัจจัยภายใน 
- ผู ้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบ
ค ุณสมบัต ิของผู ้ขอร ับเบ ี ้ยย ังช ีพให้
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

2 2 4 

10.  เกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
กระแสไฟฟ้า 

1 2 3 
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