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คํานํา 
 

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร 
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด และกระทรวงการคลัง  
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารส าหรับหน่วยงานขอ งรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ                 
ตาม หลักเกณฑ์นี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผล 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย                     
และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้                    
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน 

กันยายน ๒๕๖๓ 
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     บทที่  ๑  

      บทนํา 

๑. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงาน                 
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ                       
ตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น        
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์
ทีห่น่วยงานของรัฐก าหนดไว้ 

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี                      
ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการด าเนินงานทุกหน่วยงาน                         
ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน                   
จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงาน                
หรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่ เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญ                           
ของความเสี่ยง ก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดความสูญเสียและโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย
แก่หน่วยงาน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น     
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุ             
ที่จะท าให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ 
ควบคุม และตรวจสอบได้  

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

๑. เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง                   
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

๒. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 

๓. เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๔. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

๕. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  

๓. เป้าหมาย 

๑. ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้                
ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แ ละเป้าหมาย                               
ที่ก าหนดไว้ 
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๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ                 
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๓. สามารถน าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การ 
บริหารส่วนต าบลหนองหาน 

๔. นิยามความเสี่ยง 

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุ ไม่ พึงประสงค์อาจท าให้อนาคตส่งผลกระทบให้ เกิด                      
ความเสียหาย ท าให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลส าเร็จ ทั้งในด้าน                    
กลยุทธ์ การเงิน การด าเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม 
รวมทั้ งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้ โอกาสที่ จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ ยงลดลง หรือผลกระทบ                                 
ของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระท าเพ่ือจัดการกับความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น                          
โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ย ง                    
ที่ เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ 

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น                   
งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการท างานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน 

๒. การลดความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัด          
ให้มีระบบการควบคุมต่างๆ เพ่ือป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา 

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหา         
ผู้ร่วมรับผิดชอบความเสียง เช่น การท าประกันต่างๆ 

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ต้องท าสิ่งใดเพ่ิมเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยง                             
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย 
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บทที่ ๒ 

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑.๑.ด้านกายภาพ  
- ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 14 บ้านหนองบ่อ ต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากอ าเภอหนองหาน 1 กิโลเมตร และห่างจาก                     
ตัวจังหวัดอุดรธานี 33 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากอ าเภอหนองหานถึงจังหวัดอุดรธานี ประมาณ                      
35 นาที มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลสร้อยพร้าว   อ าเภอหนองหาน   จังหวัดอุดรธานี 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ  ต าบลหนองไผ่      อ าเภอหนองหาน   จังหวัดอุดรธานี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลหนองเม็ก    อ าเภอหนองหาน   จังหวัดอุดรธานี 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต าบลผักตบ        อ าเภอหนองหาน   จังหวัดอุดรธานี 

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ  

ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน มีลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ลาดเทจากสูงไปต่ า  
จากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก และสูงขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตรงกลางเป็นทางลุ่ม ค่อนไปทาง                   
ทิศเหนือ เป็นที่ดอนสลับที่นาซึ่งมีล าห้วยดาน และล าห้วยทรายไหลผ่าน มีการกั้นฝายเป็นระยะตามทางน้ าไหลผ่าน
เขตของหมู่บ้านต่างๆ เมื่อมีฝนตกมาอย่างแรงและกะทันหัน จะท าให้น้ าในล าห้วยไหลเอ่อขึ้นมา ท าให้เกิดภาวะ                  
น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ   ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู  

  1.ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้                    
ซึ่งมาจากมหาสมุทรอินเดีย  จะมีฝนตกหนักในบางช่วงและมีระยะฝนทิ้งช่วง 

  2.ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง กุมภาพันธ์ เนื่องจากอากาศหนาวจากประเทศจีน เคลื่อนตัว
มาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศหนาวเย็นลมแรง 

  3.ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ปลายเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด 
เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงในทะเลจีนใต้  ซึ่งมีลมพัด
ผ่านจึงท าให้อากาศร้อนจัด 

๑.๔ ลักษณะของดิน  

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพ้ืนที่
เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ํา  

     (1) แหล่งน้ าธรรมชาติ 

  - มีล าน้ า, ล าห้วย  จ านวน   29   สาย 
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    (2) แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

  -  ฝาย   จ านวน     5   แห่ง 

  -  บ่อน้ าตื้น  จ านวน  152   แห่ง 

  -  บ่อโยก  จ านวน    17   แห่ง (เลิกใช้แล้ว) 

    -  บ่อน้ าบาดาล     จ านวน   22   แห่ง 

๑.๖ ลักษณะของไม้และป้าไม้  

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน มีพ้ืนที่ป่าไม่มากนักลักษณะเป็นพ้ืนที่เขตป่าสงวน  ได้แก่                        
เขตป่าสงวนหนองบุ หนองหาน แต่สภาพกลายเป็นพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม หรือพ้ืนที่ท าการเกษตรไปแล้ว และมีป่าท าเล 
ป่าสาธารณะ เช่น ป่าช้า ป่าตามที่นาของเกษตรกร  และบริเวณวัดป่าที่ยังเห็นเป็นสภาพป่าอยู่บ้างไม่ มากนัก  มีพื้นที่
ป่าประมาณ 700 ไร่ ส าหรับเอกสิทธิ์บริเวณป่าสงวนของทางราชการได้ออกหลักฐานการใช้ที่ดินเป็น ส ทก.                    
ให้แก่เกษตรกรผู้อยู่อาศัย 

๑.๗ ด้านการเมืองการปกครอง  

- เขตการปกครอง 
เป็นเขตการปกครองของอ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี พ้ืนทีท่ั้งหมดประมาณ  43,638   ไร่   

หรือ  69.98  ตารางกิโลเมตร  โดยแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้   
ชุมชนที่  1  ชุมชนบ้านหนองงิ้ว (หมู่ท่ี 1)   
ชุมชนที่  2  ชุมชนบ้านหนองหาน  (หมู่ท่ี 2) 
ชุมชนที่  3  ชุมชนบ้านเชียงงาม (หมู่ท่ี 3) 
ชุมชนที่  4  ชุมชนบ้านยาง (หมู่ที่ 4) 
ชุมชนที่  5  ชุมชนบ้านม่วง (หมู่ที่ 5)  
ชุมชนที่  6  ชุมชนบ้านสระพังทอง (หมู่ที่ 18)    
ชุมชนที่  7  ชุมชนบ้านหนองบ่อ (หมู่ที่ 7)                      
ชุมชนที่  8  ชุมชนบ้านโพนยอ (หมู่ที่ 8)                      
ชุมชนที่  9  ชุมชนบ้านโสกหมู (หมู่ท่ี 9)                      
ชุมชนที่  10  ชุมชนบ้านหนองหาน (หมู่ที่ 10)                      
ชุมชนที่  11  ชุมชนบ้านหนองหาน (หมู่ที่ 11)                      
ชุมชนที่  12  ชุมชนบ้านม่วง (หมู่ที่ 12)                      
ชุมชนที่  13  ชุมชนบ้านหวัเชียง (หมู่ที่ 13)                      
ชุมชนที่  14  ชุมชนบ้านหนองบ่อ (หมู่ท่ี 14)                      
ชุมชนที่  15  ชุมชนบ้านเชียงงาม (หมู่ที่ 15)                      
ชุมชนที่  16  ชุมชนบ้านโสกหมู (หมู่ที่ 16)                      
ชุมชนที่  17  ชุมชนบ้านยาง (หมู่ที่ 17)   
ชุมชนที่  18  ชุมชนบ้านพระธาตุสร้างแข้ (หมู่ที่ 19)                      
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    แผนที่ต าบลหนองหาน 

๑.๘ ข้อมูลประชากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน มีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน มีจ านวนประชากรทั้งหมด 12 ,045 คน                       
และจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 4 ,369 หลังคาเรือน แยกเป็น ชาย 5 ,997 คน หญิง 6 ,048 บาท (ข้อมูล                          
ณ  ธันวาคม 2563 จากส านักบริหารการทะเบียน อ.หนองหาน ) 

๒. วิสัยทัศน์ 

““เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีพพอดี ประชาชนมีสุข” 

๓. ภารกิจ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
 2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
 3. ส่งเสริมด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
4. ส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

๔. ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนา   
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  แนวทางการพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  แนวทางการพัฒนา 
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๕. โครงสร้างส่วนราชการภายใน 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
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อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้ 

ส่วนราชการ อํานาจหน้าที่ 

สํานักปลัด 

 

- งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางและงานธุรการ                 
งานด้านการเงิน งบประมาณ งานด้านพัสดุ งานด้านอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบและควบคุม
การใช้ยานพาหนะส่วนกลาง ติดต่อ ประสานงาน วางแผน ควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่างๆ                 
เก็บรักษาเอกสารและ เอกสารส าคัญของส่วนราชการ การด าเนินงานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
ก าหนดนโยบาย และจัดท าแผนงานของส่วนราชการ จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี                        
ให้ค าปรึกษา แนะน าตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการ 
ปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

- งานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงานเกี่ยวกับงาน บริหาร                  
งานบุคคลของส่วนราชการ เช่น การจัดท าแผนอัตราก าลังของต าบล การขอก าหนดต าแหน่ง                  
และอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การจัดสอบ และการบรรจุแต่งตั้ง การโอน                    
การย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ 
การด าเนินการขอรับบ าเหน็จบ านาญและเงินทดแทน การจัดท าทะเบียนประวัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนประวัติการรับราชการ  

- งานเลขานุการสภา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมต่างๆ การติดต่อ 
ประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยการจัดการประชุม การรวบรวม ข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร 
บันทึกรายงานการประชุม  

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
การระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป ลดอันตรายและความเสียหายที่เกิด                  
เพลิงไหม้ ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน 
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  

- งานกฎหมายและคดี งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย                            
ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง งานจัดท า                    
นิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวน                  
ตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ 
งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระท าที่ละเมิดเทศบัญญัติ งานนิติกรรมสัญญา งานเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนๆ งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน 

- งานพัฒนาชุมชน งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุง
ชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน 
งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เ พ่ือน าบริการขั้นพ้ืนฐานไปบริการแก่ชุมชน                   
งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม งานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่ พ่ึง งานสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ งานสงเคราะห์ครอบครัว 
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ส่วนราชการ อํานาจหน้าที่ 

สํานักปลัด 
(ต่อ) 

 

และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคม
สงเคราะห์ภาคประชาชน งานส ารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ งานส่ งเสริมสวัสดิการสตรี                
และสงเคราะห์สตรีบางประเภท งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสังคม
สงเคราะห์ งานให้ค าปรึกษา แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ งานสงเคราะห์
เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กก าพร้า อนาถา 
ไร้ที่พ่ึง เร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา 
งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานให้ค าปรึกษา แนะน าแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหา              
ในด้านต่างๆ งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน งานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาสตรี 

กองคลัง - งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท จัดท าเช็คและเอกสารการ                   
เบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย จัดท าบัญชี จัดท ารายงานประจ าวัน ประจ าเดือน 
ประจ าปี จัดท าสถิติรายรับ-รายจ่าย จัดท าบัญชีรายจ่ายเงินสะสม จัดท าบัญชี รายจ่ายเงินอุดหนุน 
จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ รายงานสถิติการคลัง และให้บริการข้อมูล
ทางด้านสถิติการคลัง  

- งานพัสดุและทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมบ ารุงและรักษา จัดท าทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบ
การรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ จ าหน่ายพัสดุ  

- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการ จัดเก็บภาษี
อากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อ่ืนๆ วางแผนการจัดเก็บรายได้ พิจารณาปรับปรุง
หลักเกณฑ์การประเมินและก าหนดค่ารายปีของภาษีอากร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการช าระภาษี
อากร จัดท าหนังสือแจ้งการช าระภาษี ตรวจสอบและจัดท าบัญชี รายชื่อผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน รายชื่อผู้ไม่ช าระภาษี ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆภายใน ก าหนด จัดท าหนังสือแจ้งเตือนการช าระ
ภาษี กรณีไม่มาช าระภาษี ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ภายในก าหนด ประสานกับงานนิติการเพื่อด าเนินคดี
แก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
เร่งรัดการจัดเก็บรายได้  

- คัดลอกข้อมูลที่ดิน ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ส ารวจ 
ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม ปรับปรุงจัดเก็บ ดูแลรักษาข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินในระบบคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภาษีต่างๆ  

กองช่าง 

 

- งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน ทางเท้า และสิ่ง ติดตั้ง 
อ่ืน ๆ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคาร ถนน ทางเท้า          
งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับ
งานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุด้านโยธา งานซ่อมบ ารุงรักษาสาธารณูปการ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

- งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ ออกแบบ ค านวณด้านวิศวกรรมถนน อาคาร และ สิ่งก่อสร้าง      
อ่ืน ๆ งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนน งานอาคาร และ สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ 
งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเก่ียวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้าง 
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ส่วนราชการ อํานาจหน้าที่ 

กองช่าง  

(ต่อ) 

อ่ืนๆ งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ                       
งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน งานส ารวจข้อมูลรายละเอียด เพ่ือค านวณ
ออกแบบ ก าหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ งานศึกษา
วิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ งานประมาณราคา                   
ค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ งานควบคุมการก่อสร้าง                       
ในสาขาวิศวกรรม งานถนน อาคารและ สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ  
- งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่                  
งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานวางแผนการ ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ า งานในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม
เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ เกี่ยวกับไฟฟ้า งานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้                     
และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  
- งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการ เรื่องสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานสารณกุศล และหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่ขอความร่วมมือ งานรวบรวมข้อมูลและจัดท าแผนของกองช่าง รวมถึงการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ งานจัดท าค าสั่ง
และประกาศของกองช่าง งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน งานพัสดุและทรัพย์สินของกองช่าง 
งานการเงินและบัญชีของกองช่าง 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและ
ประเมินตรวจวัดผลงานบริการและบ ารุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและ
เยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ด าเนินการเกี่ยวกับการ จัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดี งามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร 
วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพ่ือการศึกษา ส่งเสริม
ท านุบ ารุงรักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา 
การด าเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  

- งานบริหารการศึกษา งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป งานบริหารการศึกษา งานวางแผน
และสถิติ งานการเงินและบัญชี  

- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการศาสนา งานส่งเสริม ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ  

- งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดการศึกษา งานพลศึกษา งานทดสอบ
ประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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บทที่ ๓  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน แบ่งออกเป็น                  
๒ ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย  

๑) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง  
๓) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 
๔) จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง       

ที่อยู่ในระดับปานกลาง 
๕) สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหาร                     

ส่วนต าบลหนองหานทราบ และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
6) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
๗) รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความย่ังยืน  
๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา  
๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท  
๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนต าบลในการด าเนินการบริหารความเสี่ยง  

๒. คณะทํางานบริหารความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมี 
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน    ประธานกรรมการ 

๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน     กรรมการ 

๓) ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 

  ๔) ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ 

  ๕) ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     กรรมการ  

  5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       กรรมการและเลขานุการ 

๗) ธุรการ         ผู้ช่วยเลขานุการ  
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ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 

๑) จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  

๓) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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บทที่ ๔  

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุวิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยง        
ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ งองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองหาน มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 

๒. ประเมินความเสียง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ ยง โดยพิจารณาจากการ 
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ ยง โดยอาศัย                           
เกณฑม์าตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง
ที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า                         
ในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ       
เสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ 

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้มั่นใจ 
ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไก     
ความเสี่ยงที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา 
มาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้                             
และให้ องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

5. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ระบุความ
เสี่ยง 

6. ทบทวน 
การบริหาร
ความเสี่ยง 

5. ประเมินผล
การบริหาร 
ความเสี่ยง 

2. ประเมิน
ความเสี่ยง 

3. จัดการ
ความเสี่ยง 

4. รายงาน
และติดตาม

ผล 
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๑. การระบุความเสี่ยง 

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องค านึง                   
ถึง ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณา                    
ว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุ 
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจ                            
ใน ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะด าเนินการระบุความเสี่ยง                
ได้ อย่างเหมาะสม 

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์                        
ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์                 
ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้ สาเหตุ                    
ของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลัง                        
ได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ 

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

๒) ปัจจัยเสียงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับ 
ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติ งาน ข้อมูล                            
ระบบ สารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ 

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง  แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 
๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ 

เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์                    
เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมาย
อ านาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

๓) ความเสี่ ยงด้ านการเงิน  (Financial Risk) เป็นความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับการบริหาร                          
และ ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น                     
การ เบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้อง                         
กับการด าเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ 
การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน                     
อันน าไปสู่การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด 
กรมบัญชีกลาง 

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความ
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตาม กฎระเบียบ  
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หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องได้  หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่  ไม่ เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรค                                
ต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

 
ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย 

ที่จะเกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหตุ ประเภท 

ความเสี่ยง 
๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มอี านาจ
ในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ 

หากผู้มีอ านาจไม่ยึดหลัก
ความถูกต้อง ย่อมเกิดความ 
ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน             
ส่วนต าบล 

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

ความเสี่ยงด้าน 
การปฏิบัติงาน 
(O) 

๒. ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้            
ความเข้าใจในระเบียบ                   
กฎหมายที่น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผิดพลาด                    
ไมเ่ป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย อันน าไปสู่ปัญหา      
กับหน่วยตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมา
ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
- หน่วยงานที่ออกกฎหมาย
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ 
ก่อนการบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนต าบลไม่สนใจ 
อ่านระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดท าหรือรวบรวม 
องค์ความรู้ในหน่วยงาน 

ความเสี่ยงด้าน 
การปฏิบัติตาม 
กฎหมาย  
ระเบียบ 
ข้อบังคับ (C)  
 

๓. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ ราชการได้รับความเสียหาย
จากเงินที่ถูกทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ 
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม 
| พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 

ความเสี่ยงด้าน 
การเงิน (F) 

 

4. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคล้อง กับปัญหา
และความต้องการของประชาน 

ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้
รับการแก้ไข มีการประท้วง 
ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนา โดย
ยึดจากความต้องการของตนเอง 
พรรคพวก ฐานเสียงหรือ
ผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ 

ความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร์ (S) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหาย 
ที่จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภท 
ความเสี่ยง 

5. การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่
ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบียบ 
- ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มี
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน 
- มีการทุจริต งบประมาณ
ของทางราชการเสียหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่
ออกมาบังคับใช้จ านวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ 
กฎหมาย ตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรู้ความเข้าใจ
ของผู้ปฏิบัติ 
- พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อ               
จัดจ้างทุจริต รับผลประโยชน์
จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ (C) 

6. การน าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไม่ได้
รับประโยชน์  

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F) 

7. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

- ราชการได้รับความ
เสียหายจากการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติ 
- ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน เสียหาย 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุมตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกในการ
เป็นข้าราชการที่ดี 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน 
(O) 

8. โครงการก่อสร้างพ้ืนฐานไม่มี
คุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

สิ้นเปลืองและสูญเสีย
งบประมาณในการก่อสร้าง 
การซ่อมแซม บ ารุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ใน
งานที่ท า 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน 
(O) 

9. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย 

งบประมาณท่ีต้องจ่ายไป
ให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับ
เบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F) 

10. เกิดสาธารณภัยในพื้นท่ี บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ความเสียหาย เกิดการ
สูญเสียทรัพย์สินและชีวิต
ของประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
กระแสไฟฟ้า 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน 
(O) 



    

  แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
 

คว
าม
รุน
แร
งข
อง
ผล

กร
ะท

บ 

โอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง 

                             -16- 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด 

ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล                 
หนองหาน ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 

๒.๑ การก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ ยง ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะท างาน บริหาร
ความเสี่ยงได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ                
ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 

 

ประเด็นที่พิจารณา 
ระดับคะแนน 

๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปาน กลาง ๔ = สูง ๕ = สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ในการเกิด
เหตุการณ์หรือ 
ข้อผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงาน(ครั้ง) 

๕ ปี/ครั้ง ๒-๓ ปี/ครั้ง ๑ ปี/ครั้ง 

 

๑-๖ เดือน/
ครั้ง  
ไมเ่กิน ๕ 
ครั้ง/ปี 

๑ เดือน/ครั้ง  
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ความรุนแรงและผลกระทบ 
มูลค่าความเสียหาย น้อยกว่า 

10,000 
บาท 

10,000 – 
50,000 
บาท 

50,000 – 
100,000 
บาท 

100,000 – 
500,000 
บาท 

มากกว่า 
500,000 บาท 

อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อน 
ร าคาญ 

บาดเจ็บ 
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ              
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ขององค์กร 

น้อยที่สุด 
 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

สูง สูงมาก 

ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยงและ 
ผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก 
สูง ปานกลาง และต่ า 

5       
สูงมาก 

4      

3      สูง 

2      ปานกลาง 

1      ต่ า 

 1 2 3 4 5  
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๒.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละ
ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ            
หรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุม
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน 
หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อย 
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง             
หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง                     
และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาส                 
ที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ                      
ซ่ึงจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพ้ืนที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 
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 ต่ า 

 1 2 3 4 5  
 

 

๑) ระดับความเสี่ยงต่ า คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้  
ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ
ควบคุม ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เพ่ิมเติม 
๒)  ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้อง               
มีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการ
เพ่ิมเติม 
๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยง
นั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมิน
ซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
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การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

 

ความเสีย่ง 
ผลกระทบ/ความเสียหายที่

จะเกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ
ความรุนแรง 

คะแนน
ความเสีย่ง 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ผู ้
รับผิดชอบ 

1. การใช้ดุลพินิจของผูม้ี
อ านาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ต่างๆ 

หากผู้มีอ านาจไมย่ึดหลัก
ความถูกต้อง ย่อมเกิดความ
ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน 
ส่วนต าบล 

ปัจจัยภายใน 
- การน าระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงาน
ส่วนต าบล 
- ความไม่ยตุิธรรมของผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน (O)      

2. ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานเนื่องจาก              
ขาดความรูค้วามเข้าใจ              
ในระบบกฎหมาย                    
ที่น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผดิพลาด                   
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย อันน าไปสู่ปญัหา
กับหน่วยตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมา                  
ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย ระเบยีบ                
ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนต าบลไม่สนใจ                     
อ่านระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดท าหรือรวบรวมองค์ความรู้
ในหน่วยงาน 

ความเสีย่งด้านการปฏิบัติ                         
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 
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ความเสีย่ง ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกดิขึ้น 

ปัจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ
ความรุนแรง 

คะแนน
ความเสีย่ง 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ผู ้
รับผิดชอบ 

3. การทุจริตในการ
เบิกจ่ายต่างๆ  

ราชการได้รับความเสียหาย
จากเงินที่ถูกทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ                
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุมพอท่ีจะปิด
ช่องว่างการทุจริต 

ความเสีย่งด้านการเงิน (F)      

4. วางแผนการพัฒนาไม่
ถูกต้อง เหมาะสม 
สอดคล้องกับปญัหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน 

ปัญหาความเดือดร้อนไมไ่ด้
รับการแกไ้ข มีการประท้วง 
ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดความ
ต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง 
และผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ 

ความเสีย่งเชิงยุทธศาสตร์ (S)      

5. การจัดซื้อจัดจา้งและ
การบริหารพัสดุ เป็นไป
อย่างไม่ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบยีบ                                        
- ได้วัสดุครุภณัฑ์ทีไ่ม่มี
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน 
- มีการทุจริต งบประมาณ
ของทางราชการเสียหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมา
บังคับใช้จ านวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบยีบกฎหมาย
ตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรูค้วามเข้าใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
- พนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างทุจริต 
รับผลประโยชน์จากผู้ขาย ผูร้ับจ้าง 

ความเสีย่งด้านการปฏิบัตติาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 
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ความเสีย่ง ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ
ความรุนแรง 

คะแนน
ความเสีย่ง 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ผู ้
รับผิดชอบ 

6. การน าทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้
ประโยชนส์่วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไมไ่ด้
รับประโยชน ์

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่งเคร่งครดั 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

ความเสีย่งด้านการเงิน (F)      

7. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

- ราชการไดร้ับความ
เสียหายจากการปฏิบัตหิรือ
ละเว้นการปฏิบตั ิ
- ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน เสียหาย 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่งเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุมพอท่ีจะปิดช่องว่าง
การทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่
ด ี

ความเสีย่งด้านการ 
ปฏิบัติงาน (O) 

     

8. โครงการก่อสรา้ง
พื้นฐานไม่มีคณุภาพ ไมไ่ด้
ใช้ประโยชน ์

สิ้นเปลืองและสญูเสีย
งบประมาณในการก่อสร้าง 
การซ่อมแซม บ ารุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมผีลประโยชน์ในงานท่ีท า 

ความเสีย่งด้านการ                 
ปฏิบัติงาน (O) 

     

9. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

งบประมาณที่ต้องจ่ายไป
ให้กับผู้ที่ไมม่ีสิทธ์ิได้รับ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไมต่รวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบยีบ 
กฎหมาย 

ความเสีย่งด้านการเงิน (F)      

10. เกดิสาธารณภัยใน
พื้นที ่

บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ความเสยีหาย เกดิการ
สูญเสียทรัพยส์ินและชีวิต
ของประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า 

ความเสีย่งด้านการ                
ปฏิบัติงาน (O) 
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๓. การจัดการความเสี่ยง 

เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม       
กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบ                
ที่ เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ 

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ที่อยู่ ซึ่งไม่ต้อง
ด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติ หลักการ               
รับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย                   
โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์                 
ที่เป็นความเสี่ยง เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน การจัดอบรม
เพ่ิมทกัษะ ในการท างาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการ                      
ให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้  เช่น การหยุด       
หรือยกเลิกการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น 

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การท าประกันภัย 
ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการใน งานบางอย่าง 
แทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 

๔. การรายงานและติดตามผล 
หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงาน                   

และติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมาย             
ในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ 
จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงาน 
ต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการ 
ความเสียงดีควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ 
ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถ 
ติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ 

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด เช่น ทุก ๓ เดือน                      
ทุก 5 เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 

๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการด าเนินงานต่างๆ 
ตามปกติของหน่วยงาน 

๕. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

คณะท างานบริหารความเสี่ยงจะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน                          
มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุม 
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ความเสี่ยงที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดหา
มาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้                       
และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 

6. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยง
ในทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ 
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 
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บทที่ ๕  

แผนบริหารความเสี่ยง 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท า 
แผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ                      
อ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒                      
และระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่ก าหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการ 
ปฏิบัติงานที่ผ่านมา น ามาคัดเลือกความเสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม 
ความเสี่ยง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยง  
๒. ระดับความเสี่ยง  
๓. กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง  
๔. วัตถุประสงค์  
๕. ระยะเวลาด าเนินการ  
6. ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
๗. งบประมาณ  
๘. ผู้รับผิดชอบ  
9. ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

ความเสีย่ง 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการ 
จัดการความเสีย่ง 

โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
1. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอ านาจ
ในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ 

10 การพิจารณาอนุญาต 
อนุมัติ ยึดหลักกฎหมาย 
ระเบียบ อย่างเคร่งครดั 

เพื่อให้เกิดความ               
เป็นธรรม และ
ความถูกต้อง 

ต.ค. 2563 – 
ก.ย. 2564 

การพิจารณา
อนุญาต อนุมัติ                
มีความรวดเร็ว 
ถูกต้อง 

- ทุกกอง 1 5 5 

2. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 

10 ก ากับดูแล ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

- เพื่อให้องค์กรปลอด
การทุจริต 
- เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการทีด่ ี

ต.ค. 2563 – 
ก.ย. 2564 

การปฏิบัติงาน
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้

- ทุกกอง 1 5 5 

3. โครงการก่อสรา้งพื้นฐานไม่มี
คุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

10 ตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง 

เพื่อให้โครงการ
ก่อสร้างทุกโครงการใช้
ประโยชน์อย่างคุม้ค่า 

ต.ค. 2563 – 
ก.ย. 2564 

โครงการก่อสร้าง
ทุกโครงการได้ใช้
ประโยชน์ และ
แก้ปัญหาของ
ประชาชนได ้

- กองช่าง 1 5 5 

4. เกิดสาธารณภยัในพ้ืนท่ี 10 - จัดท าแผนป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 
- จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันท ี

ต.ค. 2563 – 
ก.ย. 2564 

ประชาชนท่ี
ประสบเหตไุดร้ับ
ความช่วยเหลือ 

44,140 สป. 2 2 5 
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ความเสีย่ง 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการ 
จัดการความเสีย่ง 

โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเสีย่งด้านการปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance  Risk) 
5. ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้
ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่
น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

10 ส่งพนักงานเข้ารับการ
อบรม 

เพื่อให้ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

ต.ค. 2563 – 
ก.ย. 2564 

ไม่เกดิความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

- ทุกกอง 1 5 5 

6. การจดัซื้อจัดจา้งและการ
บริหารพสัดุ เป็นไปอย่างไม่
ถูกต้อง 

10 ส่งพนักงานเข้ารับการ
อบรม 

เพื่อให้ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

ต.ค. 2563 – 
ก.ย. 2564 

ไม่เกดิความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

- กองคลัง 1 5 5 

7. การทุจรติในการเบิกจ่ายตา่งๆ 10 มีการตรวจสอบโดย
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

เพื่อไม่ให้เกิดการ
ทุจริต 

ต.ค. 2563 – 
ก.ย. 2564 

ไม่มีการทุจรติใน
หน่วยงาน 

- กองคลัง 1 5 5 

8. การน าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

10 มีการตรวจสอบโดยงาน
พัสด ุ

เพื่อไม่ให้ราชการเสยี
ประโยชน ์

ต.ค. 2563 – 
ก.ย. 2564 

ไม่มีการน า
ทรัพย์สินราชการ
ไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

- กองคลัง 1 5 5 

9. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย 

10 ตรวจสอบข้อมลูกับ
ฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง 

เพื่อไม่ให้ราชการ
เสียหาย 

ต.ค. 2563 – 
ก.ย. 2564 

การจ่ายเบีย้ยังชีพ
เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง 

- กอง
สวัสดิการ

สังคม. 

1 5 5 
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ความเสีย่ง 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการ 
จัดการความเสีย่ง 

โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเสีย่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic  Risk) 
10. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคล้องกับปญัหา
และความต้องการของประชาชน 

10 มีการตดิตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี 

- เพื่อให้แผนพัฒนา
เป็นกรอบในการท า
งบประมาณรายจ่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้ระดับ
ความส าเร็จของแผน
สูงกว่า ร้อยละ 60 

ต.ค. 2563 – 
ก.ย. 2564 

- แผนพัฒนา
สามารถใช้เป็น
กรอบในการท า
งบประมาณ
รายจ่ายได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- ระดับ
ความส าเร็จของ
แผนสูงกว่าร้อยละ 
60 

- สป. 1 5 5 
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แบบประเมินความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
ค าชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒) ตามระดับ ดังนี้ 
๑ = น้อยที่สุด ๒ = น้อย ๓ = ปานกลาง ๑ = สูง ๑ = สูงทีสุ่ด ความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ 

ความเสีย่ง ปัจจัย/สาเหต ุ
การประเมินความเสีย่ง 

โอกาส  
(1) 

ผลกระทบ 
 (2) 

ระดับความเสี่ยง 
(1)X(2) = (3) 

1. การใช้ดุลพินิจของผูม้ีอ านาจ
ในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ 

ปัจจัยภายใน 
- การน าระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงาน                   
ส่วนต าบล 
- ความไม่ยตุิธรรมของผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ สั่งการ 

   

2. ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานเนื่องจาก              
ขาดความรูค้วามเข้าใจ              
ในระบบกฎหมาย                    
ที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมา  ไมม่ีความ
ชัดเจนในการปฏิบตัิ  
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย ระเบยีบ                
ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนต าบลไม่สนใจ                     
อ่านระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดท าหรือรวบรวมองค์ความรู้                  
ในหน่วยงาน 

   

3. การทุจริตในการเบิกจ่าย
ต่างๆ  

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ 
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม 
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 

   

4. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคล้องกับปญัหา
และความต้องการของ
ประชาชน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนา โดยยึดจาก
ความต้องการของตนเอง พรรคพวก 
ฐานเสียงหรือผลประโยชน์ที่ตนเองจะ
ได้รับ 
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ความเสีย่ง ปัจจัย/สาเหต ุ
การประเมินความเสีย่ง 

โอกาส  
(1) 

ผลกระทบ 
 (2) 

ระดับความเสี่ยง 
(1)X(2) = (3) 

5. การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ เป็นไป
อย่างไม่ถูกต้อง 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมา
บังคับใช้จ านวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมาย 
ตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ 
- พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อ               
จัดจ้างทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขาย 
ผู้รับจ้าง 

   

6. การน าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ                   
อย่างเคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

   

7. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุมตรวจสอบ                         
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกในการ                           
เป็นข้าราชการที่ดี 

   

8. โครงการก่อสร้างพ้ืนฐาน
ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึงประโยชน์                 
ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ท า 

   

9. การจ่ายเบี้ยยังชีพ                               
ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย 

   

10. เกิดสาธารณภัย                 
ในพ้ืนที่ 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
กระแสไฟฟ้า 

   

 


