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การประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความ  
โปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ  
ส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้ หน่วยงาน 
ภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  

  องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี ่ยงการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการ
รายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยันสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

         องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน 
ธันวาคม  2564 
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๑.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มรการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่
หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ 
  การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วย
ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่ง
เป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน 
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการ
จัดการความเสี่ยง เพ่ือลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยันจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต
ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลด
มูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้ 
  

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต 
  ๑.  เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน 
  ๒.  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 
  ๓.  เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  ๔.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน 
  ๕.  เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน  
 

๓.  เป้าหมาย 
  ๑.  ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ใน
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
  ๒.  ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  ๓.  สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตไปใช้ในการปฏิบัติงานได ้
  ๔.  การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การ
บริหารส่วนตำบลกรุงหยัน 
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๔.  นิยามความเสี่ยง 
  ความเสี่ยง  หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความ
เสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ 
การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความ
เสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
  การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพ่ือจัดการกับความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดย
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ 

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งาน
ส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน 

2. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัด
ให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพ่ือป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา 

3. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหา
ผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ 

4. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำสิ่งใดเพ่ิมเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาส
ที่ จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย 
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๑.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
    แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน แบ่งออกเป็น 2 
ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑)  กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน 
  ๒)  ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
   ๓)  วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง 
  ๔)  จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง
ที่อยู่ในระดับปานกลาง 
  5)  สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลกรุงหยันทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ 
  6)  รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ๗)  รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

๑)  ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา 
  ๒)  พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
  ๓)  ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
  ๔)  พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 
๒.  คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและ
อำนาจหน้าที่ ดังนี้  

๑)  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน     ประธานกรรมการ 
  ๒)  หัวหน้าสำนักปลัด        กรรมการ 
  3)  ผู้อำนวยการกองคลัง        กรรมการ 

4)  ผู้อำนวยการกองช่าง        กรรมการ 
  5)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        กรรมการและเลขานุการ 
   

  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ  ดังนี้ 

๑)  จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต 
๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต 
๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต 

         

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง องค์การ
บริหารส่วนตำบลกรุงหยัน มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1.  การระบุความเสี ่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั ้งที ่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
  2.  ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
  ๓.  จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความ
เสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าใน
ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
  4.  รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ 
  5.  ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความ
เสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการ
หรือตัวควบคุมอ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
  6.  ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน 

 
 

1. ระบุความเส่ียง

2. ประเมินความเส่ียง

3. จัดการความเส่ียง

4. รายงานและติดตามผล

5. ประเมินผลการ
บริหารความเส่ียง

6. ทบทวนการ
บริหารความเส่ียง

การบริหารจัดการความเสี่ยง 
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1.  การระบุความเสี่ยง 
  เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึง
ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามี
เหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป้นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจใน
ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้
อย่างเหมาะสม 
  1.1  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่
แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป้นตัวเงินและไม่เป้นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 
  1.2  ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของ
ความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังไ ด้อย่าง
ถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน คือ 
  ๑)  ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎ 
ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ 
  ๒)  ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับ
ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบ
สารสนเทศ 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 หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  3)  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารและ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การ
เบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการ
ดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การ
จัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเก่ียวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่ 
การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง 
  4)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
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หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึน้ 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

1. การใช้ดุลพินิจของผูม้ีอำนาจใน
การอนุญาต อนุมตัิ ต่างๆ 

หากผู้มีอำนาจไมย่ึดหลัก
ความถูกต้อง ย่อมเกิดความ
ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วน
ตำบล 

ปัจจัยภายใน 
- การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้
ในการปฏิบัตริาชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานส่วนตำบล 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู้มี
อำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

2.  ความผดิพลาดในการปฏิบตัิงาน 
เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผดิพลาด ไมเ่ป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย อัน
นำไปสู่ปญัหากับหน่วย
ตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมา
ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้
ก่อนการบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจ
อ่านระเบียบ กฎหมาย 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ © 

3.  การทุจรติในการรับฝากและ
นำส่งเงินรายได้ตา่งๆ 

ราชการได้รับความเสียหาย
จากเงินที่ถูกทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 

4.  วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคล้องกับปญัหาและ
ความต้องการของประชาชน 

ปัญหาความเดือดร้อนไมไ่ดร้ับ
การแก้ไข มีการประท้วง 
ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดย
ยึดจากความต้องการของ
ตนเอง พรรคพวก ฐานเสยีง 
และผลประโยชน์ที่ตนเองจะ
ได้รับ 

ความเสีย่งเชิง
ยุทธศาสตร์ (S) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึน้ 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

5.  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบยีบ 
- ได้วัสดุครุภณัฑ์ทีไ่ม่มี
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน 
- มีการทุจริต งบประมาณ
ของทางราชการเสียหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่
ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบยีบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรูค้วามเข้าใจ
ของผู้ปฏิบัต ิ
- พนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดซื้อจัด
จ้างทุจริต รับผลประโยชน์
จากผู้ขาย ผูร้ับจ้าง 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 

6.  การนำทรัพยส์ินของทางราชการ
ไปใช้ประโยชนส์่วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไมไ่ด้
รับประโยชน ์

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 

7.  การปฏิบตัหิน้าท่ีโดยมิชอบหรอื
ละเว้นการปฏิบตัิหน้าที ่

- ราชการไดร้ับความเสียหาย
จากการปฏิบตัิหรือละเว้นการ
ปฏิบัต ิ
- ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน เสียหาย 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการ
เป็นข้าราชการที่ด ี

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

8.  โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มี
คุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

สิ้นเปลืองและสญูเสีย
งบประมาณในการก่อสร้าง 
การซ่อมแซมบำรุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมผีลประโยชน์
ในงานท่ีทำ 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

9.  การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

งบประมาณที่ต้องจ่ายไป
ให้กับผู้ที่ไมม่ีสิทธ์ิได้รับ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 

10.  เกดิสาธารณภัยในพ้ืนท่ี บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ความเสยีหาย เกดิการสูญเสีย
ทรัพย์สินและชีวิตของ
ประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุบกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
กระแสไฟฟ้า 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 
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๒.  การประเมินความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล   
กรุงหยัน ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1  การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหาร
ความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ 
5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
 
ประเด็นท่ีพิจารณา 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/ป ี

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 

บาดเจ็บสาหสั เสียชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ขององค์กร 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูง
มาก 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  
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

 
  2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่
ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี ่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี ่ยง เพื ่อให้เห็นระดับความเสี ่ยงที ่แตกต่างกัน ทำให้สามารถ
กำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้
งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ 
ดังนี้ 
  ๑)  พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้ นมากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
  ๒)  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง 
หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
  2.3  การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และ
ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
  ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง
จัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง 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  
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

 
1) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1 - 5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้

ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม 

2)  ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6-10 คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม 

3)  ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้
ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4)  ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง
และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
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การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ความเสีย่ง ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสีย่ง 

ระดับความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การใช้ดุลพินิจของผูม้ี
อำนาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ต่างๆ 

หากผู้มีอำนาจไมย่ึดหลัก
ความถูกต้อง ย่อมเกิด
ความไมเ่ป็นธรรมต่อ
พนักงานส่วนตำบล 

ปัจจัยภายใน 
- การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ใน
การปฏิบัตริาชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานส่วนตำบล 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู้มี
อำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

    สป/ 
กองคลัง/กองช่าง 

2.  ความผดิพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้
ความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายที่นำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผดิพลาด ไม่
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย อันนำไปสู่ปญัหา
กับหน่วยตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมา
ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อน
การบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจ
อ่านระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวม
องค์ความรู้ในหน่วยงาน 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
(C) 

    สป/ 
กองคลัง/กองช่าง 

3.  การทุจรติในการรับฝาก
และนำส่งเงินรายได้ตา่งๆ 

ราชการได้รับความเสียหาย
จากเงินที่ถูกทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 

    กองคลัง 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึน้ 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสีย่ง 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ผู ้
รับผิดชอบ 

4.  วางแผนการพัฒนาไม่
ถูกต้อง เหมาะสม 
สอดคล้องกับปญัหาและ
ความต้องการของประชาชน 

ปัญหาความเดือดร้อนไมไ่ด้
รับการแกไ้ข มีการประท้วง 
ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดย
ยึดจากความต้องการของ
ตนเอง พรรคพวก ฐานเสยีง 
และผลประโยชน์ที่ตนเองจะ
ได้รับ 

ความเสีย่งเชิง
ยุทธศาสตร์ (S) 

    สป/ 
กองช่าง 

5.  การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ เป็นไป
อย่างไม่ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบยีบ 
- ได้วัสดุครุภณัฑ์ทีไ่ม่มี
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน 
- มีการทุจริต งบประมาณ
ของทางราชการเสียหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่
ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบยีบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรูค้วามเข้าใจ
ของผู้ปฏิบัต ิ
- พนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดซื้อจัด
จ้างทุจริต รับผลประโยชน์
จากผู้ขาย ผูร้ับจ้าง 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 

    สป/ 
กองคลัง/
กองช่าง 

6.  การนำทรัพยส์ินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไมไ่ด้
รับประโยชน ์

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 

    สป/ 
กองคลัง/
กองช่าง 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี

จะเกิดขึน้ 
ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 

ความถี ่
ผลกระทบ 

ความรุนแรง 
คะแนน 

ความเสีย่ง 
ระดับ

ความเสีย่ง 
ผู ้

รับผิดชอบ 
7.  การปฏิบตัหิน้าท่ีโดยมิ
ชอบหรือละเว้นการปฏิบตัิ
หน้าท่ี 

- ราชการไดร้ับความ
เสียหายจากการปฏิบัตหิรือ
ละเว้นการปฏิบตั ิ
- ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน เสียหาย 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการ
เป็นข้าราชการที่ด ี

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

    สป/ 
กองคลัง/
กองช่าง 

8.  โครงการก่อสร้าง
พื้นฐานไม่มีคณุภาพ ไมไ่ด้ใช้
ประโยชน ์

สิ้นเปลืองและสญูเสีย
งบประมาณในการก่อสร้าง 
การซ่อมแซมบำรุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมผีลประโยชน์
ในงานท่ีทำ 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

    กองช่าง 

9.  การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

งบประมาณที่ต้องจ่ายไป
ให้กับผู้ที่ไมม่ีสิทธ์ิได้รับ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 

    สป/ 
กองคลัง/
กองช่าง 

10.  เกดิสาธารณภัยใน
พื้นที ่

บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ความเสยีหาย เกดิการ
สูญเสียทรัพยส์ินและชีวิต
ของประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
กระแสไฟฟ้า 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

    สป/ 
กองคลัง/
กองช่าง 
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๓.  การจัดการความเสี่ยง 
  เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี ่ยง ซึ ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี ่ยนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลด
ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 4 แนวทาง
หลัก คือ 
  ๑)  การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ทีอยู่ ซึ่ง
ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 
  2)  การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย 
โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่
เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัด
อบรมเพ่ิมทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  3)  การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการ
ให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การ
หยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น 
  4)  การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การทำ
ประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการใน
งานบางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
 
4.  การรายงานและติดตามผล 
  หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงาน
และติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี
เป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง
ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
หรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป 
หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงดึควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตาม
แบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ใน
การติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ  
  1)  การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก 3 เดือน 
ทุก 6 เดือน ทุก 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 
  2)  การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ 
ตามปกติของหน่วยงาน 
 
5.  การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
  คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีต่อนายกเทศมนตรีตำบลแคราย เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยันมีการบริหารความ
เสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่
ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการ
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หรือตัวควบคุมอ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กร
มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
6.  การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
  การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี 
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 ในปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจ
หน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่กำหนดให้
เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นำมาคัดเลือก
ความเสี่ยงเพ่ือกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน โดยแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยันมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 

1.  ความเสี่ยง 
2.  ระดับความเสี่ยง 
3.  กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง 
4.  วัตถุประสงค์ 
5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
6.  ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
7.  งบประมาณ 
8.  ผู้รับผิดชอบ  
9.  ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ความเสีย่ง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/ 

จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการความ

เสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
1. การใช้ดุลพินิจของผู้
มีอำนาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ต่างๆ 

10 การพิจารณาอนุญาต 
อนุมัติ ยึดหลัก
กฎหมาย ระเบียบ 
อย่างเคร่งครัด 

เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรม และความถูก
ต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
2565 

การพิจารณา
อนุญาต อนุมัติ มี
ความรวดเร็ว 
ถูกต้อง 

- ทุกกอง 1 5 5 

๒.  การปฏิบตัหิน้าท่ี
โดยมิชอบหรือละเว้น
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

10 กำกับดูแล ควบคุม
การปฏิบัติงาน ให้
ถูกต้องตามกฎหมาย 

- เพื่อให้องค์กรปลอด
การทุจริต  
- เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการทีด่ ี

ม.ค.-ก.ย.
2565 

การปฏิบัติงาน
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้

- ทุกกอง 1 5 5 

3.  โครงการก่อสร้าง
พื้นฐานไม่มีคณุภาพ 
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

10 ตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง 

เพื่อให้โครงการ
ก่อสร้างทุกโครงการ
ใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 

ม.ค.-ก.ย.
2565 

โครงการก่อสร้าง
ทุกโครงการได้ใช้
ประโยชน์ และ
แก้ไขปัญหาของ
ประชาชนได ้

- กองช่าง 1 5 5 

4.  เกิดสาธารณภัยใน
พื้นที ่

10 - จัดทำแผนป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 
- จัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันท ี

ม.ค.-ก.ย.
2565 

ประชาชนท่ี
ประสบเหตไุดร้ับ
ความช่วยเหลือ 

200,000 สป. 2 4 8 
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ความเสีย่ง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสีย่งด้านการปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
5.  ความผดิพลาดใน
การปฏิบัติงาน เนื่องจาก
ขาดรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่
นำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

15 ส่งพนักงานเข้ารับ
การอบรม 

เพื่อให้
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
2565 

ไม่เกดิความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 ทุกกอง 1 5 5 

6.  การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ 
เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 

15 ส่งพนักงานเข้ารับ
การอบรม 

เพื่อให้
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
2565 

ไม่เกดิความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 กองคลัง 1 5 5 
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ความเสีย่ง ระดับ 
ความเสีย่ง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสีย่งด้านการเงิน (Financial Risk) 
7.  การทุจรติในการ
เบิกจ่ายต่างๆ 

15 มีการตรวจสอบโดย
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

เพื่อไม่ให้เกิด
การทุจริต 

ม.ค.-ก.ย.
2565 

ไม่มีการทุจรติใน
หน่วยงาน 

- กองคลัง 1 5 5 

8.  การนำทรัพยส์ินของ
ทางราชการไปใช้
ประโยชนส์่วนตัว 

15 มีการตรวจสอบโดย
งานพัสด ุ

เพื่อไม่ให้
ราชการเสีย
ประโยชน ์

ม.ค.-ก.ย.
2565 

ไม่มีการนำ
ทรัพย์สินราชการ
ไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

- กองคลัง 1 5 5 

9.  การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

16 ตรวจสอบข้อมลูกับ
ฐานข้อมูล
กรมบัญชีกลาง 

เพื่อไม่ให้
ราชการเสียหาย 

ม.ค.-ก.ย.
2565 

การจ่ายเบีย้ยังชีพ
เป็นไปอย่างถูกต้อง 

- สำนักปลดั 1 5 5 
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ความเสีย่ง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสีย่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) 
10.  วางแผนการ
พัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคล้องกับ
ปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน 

15 มีการตดิตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ทุกป ี

- เพื่อให้
แผนพัฒนาเป็น
กรอบในการทำ
งบประมาณ
รายจ่ายได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้ระดับ
ความสำเร็จของ
แผนสูงกว่าร้อย
ละ 60 

ม.ค.-ก.ย.
2565 

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

- สป. 1 5 5 
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แผนการบริหารจดัการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกรุงหยนั  อ าเภอทุ่งใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แผนการบริหารจดัการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกรุงหยนั  อ าเภอทุ่งใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

******************************* 
คำชี้แจง :จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (1) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (2) ตามระดับ ดังนี้ 1= น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 1 = สูง 1 = สูงทีสุ่ด   

ความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 

(1)x(2) =(3) 
1. การใช้ดุลพินิจของผูม้ีอำนาจใน
การอนุญาต อนุมตัิ ต่างๆ 

ปัจจัยภายใน 
- การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล 
- ความไม่ยตุิธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ 

   

2.  ความผดิพลาดในการปฏิบตัิงาน 
เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มคีวามชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย ระเบยีบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่านระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน 

   

3.  การทุจรติในการเบิกจา่ยต่างๆ ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่งเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุมพอท่ีจะปิดช่องว่างการทุจริต 

   

4.  วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคล้องกับปญัหาและ
ความต้องการของประชาชน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ 
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แผนการบริหารจดัการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกรุงหยนั  อ าเภอทุ่งใหญ่  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

ความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความเสี่ยง 
(1)x(2) =(3) 

5.  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบยีบ กฎหมายตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรูค้วามเข้าใจของผูป้ฏิบัต ิ
- พนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง 

   

6.  การนำทรัพยส์ินของทางราชการ
ไปใช้ประโยชนส์่วนตัว 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่งเคร่งครดั 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

   

7.  การปฏิบตัหิน้าท่ีโดยมิชอบหรอื
ละเว้นการปฏิบตัิหน้าที ่

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่งเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุมพอท่ีจะปิดช่องว่างการทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ด ี

   

8.  โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มี
คุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมผีลประโยชน์ในงานท่ีทำ 

   

9.  การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไมต่รวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

   

10.  เกดิสาธารณภัยในพ้ืนท่ี ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุบกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า 

   

 


