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องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง 

อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 



ค าน า 

 เหตุการณ์ความเส่ียงด้านการทุจริตเกิดความแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ 
ท่ีค้นหาต้นตอได้ยาก  ความเส่ียงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ  การป้องกันการทุจริต  คือ  การแก้ไขปัญหา 
ทุจริตท่ียั่งยืน  ซึ่งเป็นท่ีของหัวหน้าส่วนราชการ  และเป็นเจตจ านงของทุกองค์กรท่ีร่วมต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 
 การน าเครื่องมือประเมินความเส่ียงมาใช้ในองค์กร  จะช่วยให้เป็นหนักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การ 
ด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต  หรือในกรณีพบการทุจริตท่ีไม่คาดคิด  โอกาสท่ีจะประสบกับปัญหา
น้อยกว่าองค์กรอื่น  หรือหากเกิดความเสียหายเกิดข้ึน  ก็จะเป็นการเกิดความเสียหายท่ีน้อยกว่าองค์กรท่ีไม่มี
การน าเครื่องมือการประเมินความเส่ียงทุจริตมาใช้  เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดย
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า  ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง  ต าบลก าปัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ีมีบทบาทในการขับเคล่ือนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล
โดยการประเมินความเส่ียงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคล่ือนหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการ
ทุจริตของรัฐ  ตามค าส่ังรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันการ
ทุจริต  และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบท่ีก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดย
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกคนภาคส่วนในการตรวจสอบ  
เฝ้าระวัง  เพื่อสกัดกั้น  ไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ 
 ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง  จึงได้ด าเนินการประเมินความเส่ียงในองค์กรขึ้นเพื่อให้
หน่วยงานมีมาตรการ  ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีอาจก่อนให้เกิด
การทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 
                                                                                  ส านักปลัด 

                                           พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
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๑.วัตถุประสงค์ 
มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเส่ียงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได ดังนั้น 

การประเมินความเส่ียงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ท่ี
เหมาะสมจะชวยลดความเส่ียงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริต 
ใหแกบุคลากรขององคกรถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ท้ังนี้ การนําเครื่องมือประเมิน ความ
เส่ียงมาใชในองคกรจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดําเนินการขององคกรจะไมมี การทุจริต 
หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือ หากเกิดความ
เสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเส่ียง มาใช เพราะไดมี
การเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใช การเพิ่มภาระงานแต
อยางใด วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเส่ียงการทุจริต : เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ 
หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเส่ียงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการปองกัน
การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 

 
2. กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยง 

 องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง ไดตระหนักถึงความสําคัญในการนําการบริหารความเส่ียงมาใชเปน 
เครื่องมือในการบริหารจัดการองคกรตามทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติของเทคนิคการบริหารความเส่ียงท่ีได  
มาตรฐาน โดยไดศึกษา รวบรวม แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนหลักฐานอางอิงในการดําเนินการจัดทํา 
แผนบริหารความเส่ียง ดังมีรายละเอียดท่ีเกี่ยวของ ดังนี้  

๒.1 นิยามความเสี่ยง ความเส่ียง คือ เหตุการณ การกระทําใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณท่ีไม
แนนอน และจะสงผล กระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุความสําเร็จต
อการบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงค ท้ังในระดับองคกร ระดับหนวยงาน และระดับบุคคลได หรือความ
เส่ียง หมายถึง สถานการณท่ีอาจเกิดขึ้นและเปนอุปสรรคตอการบรรลุถึงเปาหมาย 

2.๒ ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการความเส่ียง หมายถึง การ
บริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการ ดําเนินงานตางๆ โดยลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีจะ
ทําใหเกิดความเสียหาย เพื่อใหระดับของความเส่ียงและ ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับท่ีสามารถ
รับไดประเมินไดควบคมุ ไดและตรวจสอบไดอยางมี ระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ของหนวยงานเปนสําคัญ ท้ังนี้ การควบคุมความเส่ียง ในองคกรจะตองครอบคลุมหลัก 5 ประการ ไดแก  

1. การศึกษาและวางแนวนโยบายการบริหารความเส่ียงของทุกหนวยงานภายในองคกร  
2. การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธการบริหารความเส่ียงอยางตอเนื่อง  
3. การวางแผนบริหารความเส่ียง  
4. การติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียง  
5. การสรางความร ูความเขาใจ เกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงในองคกรใหทุกคนไดเห็นถึง 

ความสําคัญของการบริหารความเส่ียง  



๒ 

 

๒.3. แนวคิดการบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk 
Management – ERM) โดย COSO (Committee of Sponsoring Organizations of Treadway 
Commission) ไดเสนอแนวทางท่ีเรียกวา การจัดการความเส่ียงขององคกร (Enterprise Risk Management 
– ERM) ซึ่งเปนกระบวนการท่ีระบุและวิเคราะหความเส่ียงในมุมมองของภาพที่เปนองครวมแบบบูรณาการท่ัว
ท้ังองคกร ทุกองคกรไมวาจะเปน องคกรท่ีหวังผลกําไร องคกรทางการกุศล หรือหนวยงานของรัฐบาล จะตอง
เผชิญกับความไมแนนอนและ ความทาทายทางการบริหาร โดยจะตองกําหนดระดับของความไมแนนอนท่ี
สามารถเตรียมพรอมในการยอมรับ ซึ่งในความไมแนนอนนั้นเปนไดท้ังความเส่ียงและโอกาส มีความเปนไปได
ท้ังท่ีจะลดหรือเพิ่มคุณคา  ERM จึงเปนกรอบความคิดทางการบริหารเพื่อท่ีจะจัดการกับสภาวการณ ท่ี
ไมม  ีความแนนอนอยางมี ประสิทธิภาพและเกี่ยวของกับความเส่ียง โอกาสและการเพิ่มความสามารถในการสร
างคุณคาไดอยางแทจริง ในหลักการของการบริหารเชิงรกุ หรือการบริหารความเส่ยีงภายใตหลักการ การ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีในการ สรางคุณคาเพิ่มใหกับองคกรและสังคม ในการบริหารความเส่ียงขององคกรท่ัวไป
นั้น ผูบริหารและพนกังานทุกคนในองคกร ตองมีความร ู ความเขาใจถึงความหมายของความเส่ียงท่ีถูกตอง
ตรงกัน เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถมองความเส่ียงไปใน ทิศทางเดียวกัน และสามารถนําไปประยุกตใชใน
การกําหนดกลยุทธ และการวางแผนขององคกรไดในทุกระดับ โดยไดรับการออกแบบใหสามารถบงช้ี
เหตุการณท่อีาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบตอองคก ร และสามารถจัดการ ความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรบั 
เพื่อใหไดรบัความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค ขององคกร ความเส่ียงเปนเรื่องท่ีเกิดขึ้นได
ในอนาคต ประกอบดวยปจจัย 2 ประการ คือ  

1. ความเปนไปไดของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณหรือความนาจะเกิดขึ้น และ  
2. ความรุนแรงของผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากเหตุการณนั้น ส่ิงสําคัญตองทําคือ ทําใหท้ัง 2 ประการ

ไดสมดุลกัน 
 

๒.4 ความสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง  

การจัดการความเส่ียงขององคกรไดถูกนํามาใชในการกําหนดกลยุทธ โครงการ และกิจกรรม ของ องค
กร ใหผูบริหารสามารถระบุ ประเมินและบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยัง เป
นหลักประกันความสําเร็จของการดําเนินงานวาจะสามารถบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวไดในระดับหนึ่ง 
เนื่องจากการบริหารความเส่ียงนั้นเปนการทํานายอนาคตอยางมีเหตุมีผล มีหลักการและทําใหผูประเมิน 
สามารถหาทางลดหรือปองกันความเสียหายในการทํางานแตละขั้นตอนไวลวงหนา ท้ังนี้ กระบวนการบริหาร 
ความเส่ียงจะชวยเสริมการทํางาน ใหสามารถบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว และปองกันโอกาสท่ีจะเกิดความ 
เส่ียงและปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน สอดคลองกับหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี (Good 
Governance) โดยเฉพาะในเรื่องการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมและการใหความสําคัญกับผูรับบริการและ 
ผูมีสวนไดเสียใหเช่ือมั่นในการปฏิบัติงานขององคกรวา จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายไดอยางมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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๒.5 แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง  

แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงนั้น ควรพิจารณาใหครอบคลุมหลัก 3 ประการ ดังนี้  

1. ความสามารถในการประเมินความเส่ียง คือ ความสามารถในการประเมนิความเส่ียงวามี อะไรบาง 
มีเหตุการณอะไรบางท่ีเปนความเส่ียง ถาองคกรสามารถประเมินความเส่ียงตางๆ ท่ีอาจขึ้นไดแลว จะทําให
ทราบวาตองปองกันอยางไร สามารถกําหนดมาตรการรองรับ และหาวิธีปฏิบัติไวกอนลวงหนาเพื่อ เตรียม
รับมือกับปญหาหรือเหตุการณท  ี่จะเกิดขึ้นได  

2. การบริหารความเส่ียงตามเปาหมาย หมายถึง การกําหนดเปาหมายในการจัดการกับความเส่ียง ให
ชัดเจนและการบริหารการดําเนินงานใหเปนไปตามแนวทางท่ีไดกําหนดไวนั้น ท้ังนี้ แตละองคกรจะมีเครื่องมือ 
วิธีการจัดการกับความเส่ียงท่ีหลากหลาย ตามปจจัยท่ีมีผลในการ บริหารความเส่ียงในระดับท่ีแตกตางกัน 
สามารถสรุปไดเปน 4 วิธี ดังนี้  

2.1 Take คือ การยอมรับความเส่ียงไวเอง (Risk Acceptance) หมายถึง การไมกระทํา 
ใดๆ เพิ่มเติม กรณีนี้ใชกับความเส่ียงท่ีมีนอย โดยหากวิเคราะหแลวเห็นวาไมมีวิธีการจัดการความ
เส่ียงใดเลย ท่ีเหมาะสมเนื่องจากตนทุนการจัดการความเส่ียงสูงกวาประโยชนที่จะไดรบั จึงอาจตอง
ยอมรับความเส่ยีงไว เอง แตควรมีมาตรการตดิตามอยางใกลชิดเพื่อรองรับผลท่ีจะเกิดขึ้น  

2.2 Treat คือ การควบคุมความเส่ียง (Risk Control) หมายถึง การพยายามลดความ เส่ียง
โดยการเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงขั้นตอนบางสวนของกิจกรรมหรือโครงการท่ีนําไปสูเหตุการณท่ีเปน 
ความเส่ียง เพื่อลดโอกาสความนาจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมและปรบั 
ปรุงแกไข กระบวนการรวมกับการกําหนดแผนสํารองในเหตุฉุกเฉิน  

2.3 Terminate คือ การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) หมายถึง การปฏิเสธ หรือ
หลีกเล่ียงโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง โดยหยุด ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะ
นําไปสู เหตุการณท  ี่เปนความเส่ียง  

2.4 Tranfer คือ การถายโอนความเส่ียง (Risk Sharing) หมายถึง การยกภาระในการ 
เผชิญหนากับเหตุการณท่ีเปนความเส่ียงหรือมอบการจัดการความเส่ียงใหกับผูอื่น  

3 การมีสวนรวม การมีสวนรวมของบุคลากรในองคกรมีความสําคัญอยางมาก โดยเฉพาะองคกร หรอื
โครงการท่ีตองเกี่ยวของกับผูรบั บริการหรือผูมีสวนไดเสีย การมีสวนรวมถือเปนปจจัยสาีคัญท่ีจะกําหนด 
ระดับความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมดวย 
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๒.6. ประเภทความเสี่ยง ประเภทความเส่ียง แบงเปน 4 ประเภท ดังนี้  

1. ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ 
และแผนดําเนินงานท่ีนําไปปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก 
อันสงผลตอการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ หรือสถานะขององคกร แหลงท่ีมาของความเส่ียงดานกลยุทธ สามารถ
จําแนกได 2 ประเภท คือ ปจจัยเส่ียงภายนอก ไดแก ภาวการณการแขงขัน การเปล่ียนแปลงนโยบาย กระแส
สังคม การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ปจจัย ทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมือง และ ปจจัยความเส่ียงภายใน 
ไดแก ปจจัยภายในท่ีองคก รสามารถควบคุม ได แตสามารถสงผลกระทบหรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินการ
ตามแผนกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ไดแก โครงสรางองคกร กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอ
ของขอมูล และเทคโนโลยีสําหรับการ ใหบริการ เปนตน  

2. ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความ เสียหาย
อันเนื่องมาจากการกํากับดูแลท่ีดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองคกรและขาดการควบคุมท่ีดี โดยอาจ เกี่ยวของกับ
กระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือ เหตุการณภายนอก  

3. ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเบิกจาย งบประมาณ
ไม เปนไปตามแผน งบประมาณถูกตดั งบประมาณท่ีได รับไมสอดคลองกับสถานการณของภารกิจท่ี 
เปล่ียนแปลงไปทําใหการจัดสรรไมเพียงพอ  

4. ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) หมายถึง ความ เส่ียงท่ี
เกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของได หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมาย ท่ีมีอยู
ไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 

 

๒.7. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

การประเมนิความเส่ียง หมายถึง กระบวนการระบุความเส่ียง การวิเคราะหความเส่ียง และจัดลําดับ 
ความเส่ียง โดยการประเมินจาก 1) โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสท่ีจะเกิด
เหตุการณความเส่ียง 2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหาก
เกิด เหตุการณ ความเส่ียง 3) ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเส่ียงท่ีได
จากประเมินโอกาส และผลกระทบของแตละปจจัยเส่ียงแบงเปน 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ตํ่า 
องคกรจะตองสามารถระบุระดับความสําคัญ ของประเด็นความเส่ียง เพื่อกําหนดแผนการปฏิบัติงาน แกไข
ความเส่ียงนั้นๆ ตอไป โดยท่ัวไปองคกรจะมีเกณฑการจัดระดับความเส่ียง ซึ่งเปนการนําผลการประเมิน ความ
เส่ียงมาประมวลเขาดวยกันผานแผนผังประเมินความเส่ียง ซึ่งประกอบดวย การกําหนดระดับโอกาส (ความเป
นไปได) และระดับผลกระทบ (ความรุนแรง) มาแสดงความสัมพันธกัน ดังแผนภูมิประเมินความเส่ียง 
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๒.8 วัตถุประสงคสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองคกร  

เพื่อใหสวนราชการสามารถบรรลุเปาหมายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีไดองคกรจําเปนตองมีการ 
บริหารจัดการความเส่ียงระดับองคกร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ดังนี้  

1. สงเสริมความมั่นคงและลดความผันผวนของการดําเนินงาน  

2. ลดโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายหรือสูญเสียจากการดําเนินงาน  

3. เพิ่มคุณคาใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียขององคกร  

4. บูรณาการระบบงานอื่นๆ ใหดีขึ้นกวาเดิม  

๒.9 ปจจัยสําคัญที่สงผลสําเร็จตอการบริหารจัดการความเสี่ยง  

1. การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง  

2. ความเขาใจนิยามความเส่ียงท่ีตรงกัน  

3. กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง  

4. การบริหารการเปล่ียนแปลงและการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงขององคกรใหเขากับทุก
ระดับของบุคลากร ใหทุกคนไดทราบและเขาใจตรงกัน  
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5. การฝกอบรมใหความร ูและกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเส่ียงของ แต
ละบุคคล  

6. การติดตามและวัดผลการบริหารความเส่ียง 

ท้ังนี้ การเปล่ียนแปลงแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงไมอาจเกิดขึ้นไดทันที แตแนวทางการ 
บริหารความเส่ียงจะเปนพื้นฐานท่ีสําคัญในการสรางวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดีขึ้นตอไปได 
เนื่องจากจะชวยลดชองวางระหวางความสามารถของบุคลากรในปจจุบันและอนาคตไดองคก รจึงควรมีการ 
เผยแพรความรูความเขาใจและการมีสวนรวมอยางเหมาะสม อันจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพขององคก รไดใน
ท่ีสุด 

 

3. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

องค์การบริหารส่วนตําบล ไดบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงาน เพื่อ 
ลดมูลเหตุของโอกาสท่ีองค์กรจะเกิดความเสียหาย และเตรียมความพรอมวางแผนปองกันความสูญเสียและ 
เพิ่มความเช่ือมั่นใหแกผูปฏิบัติงานและผูบริหารใหอยูในระดับท่ียอมรับได โดยไดนําขั้นตอนของสํานักงาน 
ก.พ.ร. มาเปนแนวทาง ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตามกระบวนการบริหารความ 
เส่ียงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) 
โดยมีข้ันตอน ดังนี้  

๓.1 การกําหนดเปาหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง เปาหมายในการบริหารจัดการความเส่ียงก็
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุสูวิสัยทัศนขององคกร  

๓.2 การระบุความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง ไดมีการพิจารณาประเด็นท่ีเห็นควรใหมีการ
บริหารจัดการความเส่ียง องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง ไดดําเนินการโดยรวบรวมประเด็นความเส่ียงจาก
แผนบริหารจัดการความเส่ียงระดับ สํานัก/กอง โดยนํามาวิเคราะหระบุความเส่ียงเพื่อบริหารจัดการความเส่ียง  

๓.3 การประเมินความเสี่ยงและกําหนดกลยุทธที่ใชในการจัดการกับความเสี่ยง  

1. องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยพิจารณาจากความรุนแรงของ 
ผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย และวิเคราะหเพื่อระบุความเส่ียงตางๆ ซึ่งอาจพิจารณาจากปจจัย 
เส่ียงในหลายดาน ไดแก ความเส่ียงดานกลยุทธ ความเส่ียงดานการดําเนินงาน ความเส่ียงดานการเงิน ความ 
เส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ท้ังนี้ นอกจากความเส่ียงดานตางๆ แลว เทศบาลองค์การ
บริหารส่วนตําบลกัง ยังได้นําแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล (ไดแก ประสิทธิผล ประสิทฺธิภาพ การมีสวนรวม ความ
โปรงใส การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ นิติธรรม การกระจายอํานาจ และความเสมอภาค) ท่ีเกี่ยวของในแต
ละดาน มาเปนปจจัยในการวิเคราะหความเส่ียงดวย ไดแก 1) ดานกลยุทธ: กิจกรรมท่คีดัเลือกอาจมีความ



๘ 

 

เส่ียงตอเรื่องประสิทธิผลและการมีสวนรวม- 12 - 2) ดานการดําเนินการ : กิจกรรมท่ีคัดเลือกอาจมีความ
เส่ียงเร่ีองประสิทธิภาพและความโปรงใส 3) ดานการเงนิ : กิจกรรมท่ีคัดเลือกอาจมีความเส่ียงเรื่องนิติธรรม
และภาระรับผิดชอบ 4) ดานกฎระเบียบ : กิจกรรมท่ีคัดเลือกอาจมีความเส่ียงเร่ีองนิติธรรมและความเสมอ
ภาค  

2. กําหนดกลยุทธท่ีใชในการจัดการกับความเส่ียงแตละดานใน 4 กลยุทธไดแกการหลีกเล่ียงความ 
เส่ียง การควบคมุ ความสูญเสีย การรบัความเส่ียงไวเอง และ การถายโอนความเส่ียง  

3. จัดทําแผนภูมิประเมินความเส่ียง เพื่อชวยใหสามารถตัดสินใจและวางแผนบริหารจัดการความ 
เส่ียงไดอยางเหมาะสม รวมท้ังสามารถเห็นภาพทั้งหมดและจัดลําดับความสําคญัของแตละปจจัยเส่ียงได 

 

 

 

 



๙ 

 

๓.4 การดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง จะไดนํากล
ยุทธในการจัดการกับความเส่ียงไปดําเนินการตามแนวทางการ บริหารจัดการความเส่ียง พรอมระบุ
ผู้รับผิดชอบในทุกกิจกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง  

๓.5 การรวบรวมขอมูลและสื่อสารดานการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง จะ
ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลหรือหาชองทางการส่ือสารเพื่อเผยแพรแนว ทางการบริหารจัดการความเส่ียงตาม
แผนฯ ใหกลุมเปาหมายและบุคลากรทุกระดับในองคกรรบั ทราบและมี สวนรวมในการดําเนินการอยางท่ัวถึง  

๓.6 การติดตามและเฝาระวังความเสี่ยงตางๆ องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง จะไดมีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง และจัดทํารายงานสรุป 

 



แผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม ความเส่ียง 
ประเภทความ

เส่ียง 

ระดับความเส่ียง 
(โอกาส X ความรุนแรงของผลกระทบ) กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความ

เส่ียง 
แนวทางการจัดการ

ความเส่ียง 
ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส 
ความรุนแรง

ของผลกระทบ 
ระดับ 

กิจกรรมจัดซื้อ/
จัดจ้าง 

1.หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อ
ร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ
หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย 

ด้านการ
ด าเนินงาน ๓ ๓ ๙ หลีกเล่ียงความเส่ียง 

ก าชับเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง

เคร่งครัด 

กองคลัง
(ผู้รับผิดชอบ
หลัก) และทุก

หน่วยงาน 

 

๒.การสืบราคาท่ีต้องก าหนด
ว่า ๓ รายข้ึนไป อาจไม่มีการ
สืบราคาจากผู้ประกอบการ
จริง 

ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ๓ ๓ ๙ หลีกเล่ียงความเส่ียง 

ก าชับเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง

เคร่งครัด 

กองคลัง
(ผู้รับผิดชอบ
หลัก) และทุก

หน่วยงาน 

 

๓.การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การ
ปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า 

ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ๑ ๒ ๒ ยอมรับความเส่ียง 

ก าชับเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง

เคร่งครัด 

กองคลัง
(ผู้รับผิดชอบ
หลัก) และทุก

หน่วยงาน 

 

๔.การก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์
(Specification)ที่ 
จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะการประมูล 
 

ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ๑ ๒ ๒ ยอมรับความเส่ียง 

ก าชับเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง

เคร่งครัด 

กองคลัง
(ผู้รับผิดชอบ
หลัก) และทุก

หน่วยงาน 

กิจกรรม
บริหารงาน

บุคคล 

๑.การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
อนุกรรมการต่างๆให้กับพรรค
พวก มีระบบเส้นสาย ระบบ
อุปถัมภ์ 

ด้านการ
ด าเนินงาน ๑ ๒ ๒ ยอมรับความเส่ียง มีมาตรการติดตาม ส านักปลัด 

 
๒.ความไม่โปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล เช่น การซื้อ 

ด้านการ
ด าเนินงาน ๑ ๒ ๒ ยอมรับความเส่ียง มีมาตรการติดตาม ส านักปลัด 



กิจกรรม ความเส่ียง 
ประเภทความ

เส่ียง 

ระดับความเส่ียง 
(โอกาส X ความรุนแรงของผลกระทบ) กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความ

เส่ียง 
แนวทางการจัดการ

ความเส่ียง 
ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส 
ความรุนแรง

ของผลกระทบ 
ระดับ 

ขายต าแหน่ง การประเมิน
ความดีความชอบ การแต่งต้ัง
โยกย้าย การด าเนินการวินัย 
เป็นต้น 

 
๓.การเรียกรับเงิน 
ผลประโยชน์ เพ่ือรับพนักงาน
เข้าท างาน 

ด้านการ
ด าเนินงาน ๑ ๑ ๑ ยอมรับความเส่ียง มีมาตรการติดตาม ทุกหน่วยงาน 

 

๔.การที่พนักงานไม่ท างานที่
ได้รับมอบหมายจากเทศบาล
อย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับ
งานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ
อ านาจหน้าท่ี ท่ีได้รับ 
มอบหมายจากหน่วยงาน 

ด้านการ
ด าเนินงาน ๔ ๓ ๑๒ หลีกเล่ียงความเส่ียง 

ก าชับเจ้าหน้าท่ีให้อุทิศ
เวลาให้กับทางราชการ 

ทุกหน่วยงาน 

กิจกรรมการใช้
ทรัพย์สิน
ราชการ 

๑.การน ารถยนต์ของ อบต.ไป
ใช้ในกิจกรรมของตน
นอกเหนือจากงานของ 
อบต. และมีการเบิกค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงและท าการเบิกเกิน
กว่าความเป็นจริง 

ด้านการ
ด าเนินงาน ๓ ๔ ๑๒ หลีกเล่ียงความเส่ียง 

ก าชับเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง

เคร่งครัด 
ทุกหน่วยงาน 

 
๒.การน าทรัพย์สิน อุปกรณ์
ต่างๆของ อบต. ไปเป็นของ
ตนและใช้ส่วนตัว 

ด้านการ
ด าเนินงาน ๒ ๒ ๔ ยอมรับความเส่ียง มีมาตรการติดตาม ทุกหน่วยงาน 

กิจกรรมการ
เบิกเงินราชการ 

๑.การเบิกเงินราชการตาม
สิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา 
ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าท่ีพัก 
 
 

ด้านการ
ด าเนินงาน ๑ ๑ ๑ ยอมรับความเส่ียง มีมาตรการติดตาม ทุกหน่วยงาน 



กิจกรรม ความเส่ียง 
ประเภทความ

เส่ียง 

ระดับความเส่ียง 
(โอกาส X ความรุนแรงของผลกระทบ) กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความ

เส่ียง 
แนวทางการจัดการ

ความเส่ียง 
ผู้รับผิดชอบ 

โอกาส 
ความรุนแรง

ของผลกระทบ 
ระดับ 

 
๒.การยักยอกเงินหลวง ปลอม
แปลงเอการในการเบิกจ่าย 

ด้านการ
ด าเนินการ ๑ ๑ ๑ ยอมรับความเส่ียง มีมาตรการติดตาม ทุกหน่วยงาน 

 

๓.มีการใช้ดุลพินิจในการ
เบิกจ่ายค่าวิทยากร
บุคคลภายนอก ที่สูงโดยมี
ผลประโยชน์แอบแฝง 

ด้านการ
ด าเนินงาน ๒ ๒ ๔ ยอมรับความเส่ียง มีมาตรการติดตาม ทุกหน่วยงาน 

กิจกรรมการ
พิจารณา

อนุญาต/อนุมัติ 

๑.ผลประโยชน์ทับซ้อน 
รับจ้างเขียนแบบแปลน และ
ตรวจเอง 

ด้านการ
ด าเนินงาน ๓ ๒ ๖ ควบคุมความเส่ียง 

ก าชับเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง

เคร่งครัด 
กองช่าง 

 

๒.การตรวจการจ้างไม่ตรงตาม
รูปแบบราชการโดยมีการรับ
เงินหรือผลประโยชน์จากผู้
รับจ้าง 

ด้านการ
ด าเนินงาน ๓ ๓ ๙ หลีกเล่ียงความเส่ียง 

ก าชับเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง

เคร่งครัด 
ทุกหน่วยงาน 

 
๓.การเรียกรับผลประโยชน์
จากการอนุมัติก่อสร้างต่างๆ 

ด้านการ
ด าเนินงาน ๒ ๒ ๔ ยอมรับความเส่ียง มีมาตรการติดตาม กองช่าง 

กิจกรรมตรวจ
รับงาน 

๑.การตรวจการจ้างไม่ตรงตาม
รูปแบบราชการโดยมีการรับ
เงินหรือผลประโยชน์จากผู้
รับจ้าง 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

๓ ๓ ๙ หลีกเล่ียงความเส่ียง 

ก าชับเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง

เคร่งครัด 

ทุกหน่วยงาน 

กิจกรรมการ
จัดเก็บภาษี 

๑.จัดเก็บภาษี ไมครบถวนตาม 
เปาหมายท าใหรายได ลดลง
และจ านวนผูมา ช าระภาษี
ลดลง 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

๓ ๓ ๙ หลีกเล่ียงความเส่ียง 

ก าชับเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง

เคร่งครัด 

กองคลัง 

กิจกรรมการ
บังคับใช้
กฎหมาย 

๑.เจ้าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมาย
ในทางมิชอบ เช่น น าตัวบท
กฎหมายไปแสวงหา
ผลประโยชน์ 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

๑ ๑ ๑ ยอมรับความเส่ียง มีมาตรการติดตาม ทุกหน่วยงาน 



 


