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องค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง
อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

คานา
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดความแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ
ที่ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจาเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหา
ทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจานงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล
การนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหนักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การ
ดาเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหา
น้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเป็นการเกิดความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี
การนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดย
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด
องค์การบริ หารส่วนตาบลกาปัง ตาบลกาปั ง อาเภอโนนไทย จัง หวัดนครราชสีมา เป็นองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล
โดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการ
ทุจริตของรัฐ ตามคาสั่งรักษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันการ
ทุจริต และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดย
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกคนภาคส่วนในการตรวจสอบ
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้น ไม่ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลกาปัง จึง ได้ดาเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กรขึ้นเพื่อให้
หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อนให้เกิด
การทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป
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๑.วัตถุประสงค์
มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได ดังนั้น
การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ที่
เหมาะสมจะชวยลดความเสี่ยงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริต
ใหแกบุคลากรขององคกรถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ทั้งนี้ การนําเครื่องมือประเมิน ความ
เสี่ยงมาใชในองคกรจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดําเนินการขององคกรจะไมมี การทุจริต
หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือ หากเกิดความ
เสียหายขึ้นก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาองคกรที่ไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเสี่ยง มาใช เพราะไดมี
การเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใช การเพิ่มภาระงานแต
อยางใด วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ
หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการปองกัน
การทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพตอไป
2. กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง ไดตระหนักถึงความสําคัญในการนําการบริหารความเสี่ยงมาใชเปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการองคกรตามทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติของเทคนิคการบริหารความเสี่ยงที่ไ ด
มาตรฐาน โดยไดศึกษา รวบรวม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อเปนหลักฐานอางอิงในการดําเนินการจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง ดังมีรายละเอียดที่เกี่ยวของ ดังนี้
๒.1 นิยามความเสี่ยง ความเสี่ยง คือ เหตุการณ การกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไม
แนนอน และจะสงผล กระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสําเร็จต
อการบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงค ทั้งในระดับองคกร ระดับหนวยงาน และระดับบุคคลได หรือความ
เสี่ยง หมายถึง สถานการณที่อาจเกิดขึ้นและเปนอุปสรรคตอการบรรลุถึงเปาหมาย
2.๒ ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง การ
บริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ ดําเนินงานตางๆ โดยลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะ
ทําใหเกิดความเสียหาย เพื่อใหระดับของความเสี่ยงและ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู ในระดับที่สามารถ
รับไดประเมินไดควบคมุ ไดและตรวจสอบไดอยางมี ระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ของหนวยงานเปนสําคัญ ทั้งนี้ การควบคุมความเสี่ยง ในองคกรจะตองครอบคลุมหลัก 5 ประการ ไดแก
1. การศึกษาและวางแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยงของทุกหนวยงานภายในองคกร
2. การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
3. การวางแผนบริหารความเสี่ยง
4. การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
5. การสรางความร ูความเขาใจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในองคกรใหทุกคนไดเห็นถึง
ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง
๑

๒.3. แนวคิด การบริ หารความเสี่ ยง การจั ดการความเสี่ ยงขององคกร (Enterprise Risk
Management – ERM) โดย COSO (Committee of Sponsoring Organizations of Treadway
Commission) ไดเสนอแนวทางที่เรียกวา การจัดการความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management
– ERM) ซึ่งเปนกระบวนการที่ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงในมุมมองของภาพที่เปนองครวมแบบบูรณาการทั่ว
ทั้งองคกร ทุกองคกรไมวาจะเปน องคกรที่หวังผลกําไร องคกรทางการกุศล หรือหนวยงานของรัฐบาล จะตอง
เผชิญกับความไมแนนอนและ ความทาทายทางการบริหาร โดยจะตองกําหนดระดับของความไมแนนอนที่
สามารถเตรียมพรอมในการยอมรับ ซึ่งในความไมแนนอนนั้นเปนไดทั้งความเสี่ยงและโอกาส มีความเปนไปได
ทั้ง ที่จะลดหรือเพิ่มคุณคา ERM จึงเปนกรอบความคิดทางการบริหารเพื่อที่จะจัดการกับสภาวการณ ที่
ไมม ีความแนนอนอยางมี ประสิทธิภาพและเกี่ยวของกับความเสี่ยง โอกาสและการเพิ่มความสามารถในการสร
างคุณคาไดอยางแทจริง ในหลักการของการบริหารเชิง รกุ หรือการบริหารความเส่ยีงภายใตหลักการ การ
กํากับดูแลกิจการที่ดีในการ สรางคุณคาเพิ่มใหกับองคกรและสังคม ในการบริหารความเสี่ยงขององคกรทั่วไป
นั้น ผูบริหารและพนกังานทุกคนในองคกร ตองมีความร ู ความเขาใจถึงความหมายของความเสี่ยงที่ถูกตอง
ตรงกัน เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถมองความเสี่ยงไปใน ทิศทางเดียวกัน และสามารถนําไปประยุกตใชใน
การกําหนดกลยุ ทธ และการวางแผนขององคกรไดในทุกระดับ โดยไดรับ การออกแบบใหสามารถบงชี้
เหตุการณท่อีาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบตอองคก ร และสามารถจัดการ ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่องคกรยอมรบั
เพื่อใหไดรบัความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค ขององคกร ความเสี่ยงเปนเรื่องที่เกิดขึ้นได
ในอนาคต ประกอบดวยปจจัย 2 ประการ คือ
1. ความเปนไปไดของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณหรือความนาจะเกิดขึ้น และ
2. ความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณนั้น สิ่งสําคัญตองทําคือ ทําใหทั้ง 2 ประการ
ไดสมดุลกัน
๒.4 ความสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยงขององคกรไดถูกนํามาใชในการกําหนดกลยุทธ โครงการ และกิจกรรม ของ องค
กร ใหผูบริหารสามารถระบุ ประเมินและบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยัง เป
นหลักประกันความสําเร็จของการดําเนินงานวาจะสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวไดในระดับหนึ่ง
เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงนั้นเปนการทํานายอนาคตอยางมีเหตุมีผล มีหลักการและทําใหผู ประเมิน
สามารถหาทางลดหรือปองกันความเสียหายในการทํางานแตละขั้นตอนไวลวงหนา ทั้งนี้ กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงจะชวยเสริมการทํางาน ใหสามารถบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว และปองกันโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงและปญหาที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน สอดคลองกับหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (Good
Governance) โดยเฉพาะในเรื่องการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมและการใหความสําคัญกับผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดเสียใหเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานขององคกรวา จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒

๒.5 แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ควรพิจารณาใหครอบคลุมหลัก 3 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง คือ ความสามารถในการประเมนิความเสี่ยงวามี อะไรบาง
มีเหตุการณอะไรบางที่เปนความเสี่ยง ถาองคกรสามารถประเมินความเสี่ยงตางๆ ที่อาจขึ้นไดแลว จะทําให
ทราบวาตองปองกันอยางไร สามารถกําหนดมาตรการรองรับ และหาวิธีปฏิบัติไวกอนลวงหนาเพื่อ เตรียม
รับมือกับปญหาหรือเหตุการณท ี่จะเกิดขึ้นได
2. การบริหารความเสี่ยงตามเปาหมาย หมายถึง การกําหนดเปาหมายในการจัดการกับความเสี่ยง ให
ชัดเจนและการบริหารการดําเนินงานใหเปนไปตามแนวทางที่ไดกําหนดไวนั้น ทั้งนี้ แตละองคกรจะมีเครื่องมือ
วิธีการจัดการกับความเสี่ยงที่หลากหลาย ตามปจจัยที่มีผลในการ บริหารความเสี่ยงในระดับที่แตกตางกัน
สามารถสรุปไดเปน 4 วิธี ดังนี้
2.1 Take คือ การยอมรับความเสี่ยงไวเอง (Risk Acceptance) หมายถึง การไมกระทํา
ใดๆ เพิ่มเติม กรณีนี้ใชกับความเสี่ยงที่มีน อย โดยหากวิเคราะหแลวเห็นวาไมมีวิธีการจัดการความ
เสี่ยงใดเลย ที่เหมาะสมเนื่องจากตนทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกวาประโยชนท่ีจะไดรบั จึงอาจตอง
ยอมรับความเส่ยีงไว เอง แตควรมีมาตรการตดิตามอยางใกลชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
2.2 Treat คือ การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) หมายถึง การพยายามลดความ เสี่ยง
โดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางสวนของกิจกรรมหรือโครงการที่นําไปสูเหตุการณที่เปน
ความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสความนาจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมและปรบั
ปรุงแกไข กระบวนการรวมกับการกําหนดแผนสํารองในเหตุฉุกเฉิน
2.3 Terminate คือ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) หมายถึง การปฏิเสธ หรือ
หลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะ
นําไปสู เหตุการณท ี่เปนความเสี่ยง
2.4 Tranfer คือ การถายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) หมายถึง การยกภาระในการ
เผชิญหนากับเหตุการณที่เปนความเสี่ยงหรือมอบการจัดการความเสี่ยงใหกับผูอื่น
3 การมีสวนรวม การมีสวนรวมของบุคลากรในองคกรมีความสําคัญอยางมาก โดยเฉพาะองคกร หรอื
โครงการที่ต องเกี่ยวของกับผู รบั บริการหรือผู มีส วนไดเสีย การมีส วนรวมถือเปนปจจัยสาีคัญที่จะกําหนด
ระดับความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมดวย
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๒.6. ประเภทความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง แบงเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ
และแผนดําเนินงานที่นําไปปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก
อันสงผลตอการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ หรือสถานะขององคกร แหลงที่มาของความเสี่ยงดานกลยุทธ สามารถ
จําแนกได 2 ประเภท คือ ปจจัยเสี่ยงภายนอก ไดแก ภาวการณการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระแส
สังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปจจัย ทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมือง และ ปจจัยความเสี่ยงภายใน
ไดแก ปจจัยภายในที่องคก รสามารถควบคุม ได แตสามารถสงผลกระทบหรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินการ
ตามแผนกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ไดแก โครงสรางองคกร กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอ
ของขอมูล และเทคโนโลยีสําหรับการ ใหบริการ เปนตน
2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความ เสียหาย
อันเนื่องมาจากการกํากับดูแลที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองคกรและขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจ เกี่ยวของกับ
กระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือ เหตุการณภายนอก
3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจาย งบประมาณ
ไมเปนไปตามแผน งบประมาณถู ก ตดั งบประมาณที่ ไ ด รั บ ไมสอดคลองกั บ สถานการณของภารกิ จ ที่
เปลี่ยนแปลงไปทําใหการจัดสรรไมเพียงพอ
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) หมายถึง ความ เสี่ยงที่
เกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของได หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมาย ที่มีอยู
ไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน

๒.7. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมนิความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง และจัดลําดับ
ความเสี่ยง โดยการประเมินจาก 1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณความเสี่ยง 2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหาก
เกิด เหตุการณ ความเสี่ยง 3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได
จากประเมินโอกาส และผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแบงเปน 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ํา
องคกรจะตองสามารถระบุระดับความสําคัญ ของประเด็นความเสี่ยง เพื่อกําหนดแผนการปฏิบัติงาน แกไข
ความเสี่ยงนั้นๆ ตอไป โดยทั่วไปองคกรจะมีเกณฑการจัดระดับความเสี่ยง ซึ่งเปนการนําผลการประเมิน ความ
เสี่ยงมาประมวลเขาดวยกันผานแผนผังประเมินความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวย การกําหนดระดับโอกาส (ความเป
นไปได) และระดับผลกระทบ (ความรุนแรง) มาแสดงความสัมพันธกัน ดังแผนภูมิประเมินความเสี่ยง
๔
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๒.8 วัตถุประสงคสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองคกร
เพื่อใหสวนราชการสามารถบรรลุเปาหมายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไดองคกรจําเปนตองมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคกร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ดังนี้
1. สงเสริมความมั่นคงและลดความผันผวนของการดําเนินงาน
2. ลดโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายหรือสูญเสียจากการดําเนินงาน
3. เพิ่มคุณคาใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียขององคกร
4. บูรณาการระบบงานอื่นๆ ใหดีขึ้นกวาเดิม
๒.9 ปจจัยสําคัญที่สงผลสําเร็จตอการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง
2. ความเขาใจนิยามความเสี่ยงที่ตรงกัน
3. กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง
4. การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององคกรใหเขากับทุก
ระดับของบุคลากร ใหทุกคนไดทราบและเขาใจตรงกัน
๖

5. การฝกอบรมใหความรูและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการบริหารจั ดการความเสี่ยงของ แต
ละบุคคล
6. การติดตามและวัดผลการบริหารความเสี่ยง
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงไมอาจเกิดขึ้นไดทันที แตแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงจะเปนพื้นฐานที่สําคัญในการสรางวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้นตอไปได
เนื่องจากจะชวยลดชองวางระหวางความสามารถของบุคลากรในปจจุบันและอนาคตไดองคก รจึงควรมีการ
เผยแพรความรู ความเขาใจและการมีส วนรวมอยางเหมาะสม อันจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพขององคก รไดใน
ที่สุด

3. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตําบล ไดบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงาน เพื่อ
ลดมูลเหตุของโอกาสที่องค์ กรจะเกิดความเสียหาย และเตรียมความพรอมวางแผนปองกันความสูญเสียและ
เพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผู ปฏิบัติงานและผู บริหารใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยไดนําขั้นตอนของสํานักงาน
ก.พ.ร. มาเปนแนวทาง ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission)
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๓.1 การกําหนดเปาหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง เปาหมายในการบริหารจัดการความเสี่ยงก็
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุสูวิสัยทัศนขององคกร
๓.2 การระบุความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง ไดมีการพิจารณาประเด็นที่เห็นควรใหมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง ไดดําเนินการโดยรวบรวมประเด็นความเสี่ยงจาก
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ สํานัก/กอง โดยนํามาวิเคราะหระบุความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.3 การประเมินความเสี่ยงและกําหนดกลยุทธที่ใชในการจัดการกับความเสี่ยง
1. องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยพิจารณาจากความรุนแรงของ
ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และวิเคราะหเพื่อระบุความเสี่ยงตางๆ ซึ่งอาจพิจารณาจากปจจัย
เสี่ยงในหลายดาน ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน ความเสี่ยงดานการเงิน ความ
เสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ทั้งนี้ นอกจากความเสี่ยงดานตางๆ แลว เทศบาลองค์การ
บริหารส่วนตําบลกัง ยังได้นําแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล (ไดแก ประสิทธิผล ประสิทฺธิภาพ การมีส วนรวม ความ
โปรงใส การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ นิติธรรม การกระจายอํานาจ และความเสมอภาค) ที่เกี่ยวของในแต
ละดาน มาเปนปจจัยในการวิเคราะหความเสี่ยงดวย ไดแก 1) ดานกลยุทธ: กิจกรรมท่คีดัเลือกอาจมีความ
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เสี่ยงตอเรื่องประสิทธิผลและการมีส วนรวม- 12 - 2) ดานการดําเนินการ : กิจกรรมที่คัดเลือกอาจมีความ
เสี่ยงเร่ีองประสิทธิภาพและความโปรงใส 3) ดานการเงนิ : กิจกรรมที่คัดเลือกอาจมีความเสี่ยงเรื่องนิติธรรม
และภาระรับผิดชอบ 4) ดานกฎระเบียบ : กิจกรรมที่คัดเลือกอาจมีความเสี่ยงเร่ีองนิติธรรมและความเสมอ
ภาค
2. กําหนดกลยุทธที่ใชในการจัดการกับความเสี่ยงแตละดานใน 4 กลยุทธไดแกการหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง การควบคมุ ความสูญเสีย การรบัความเสี่ยงไวเอง และ การถายโอนความเสี่ยง
3. จัดทําแผนภูมิประเมินความเสี่ยง เพื่อชวยใหสามารถตัดสินใจและวางแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงไดอยางเหมาะสม รวมทั้งสามารถเห็นภาพทั้งหมดและจัดลําดับความสําคญัของแตละปจจัยเสี่ยงได

๘

๓.4 การดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง จะไดนํากล
ยุทธในการจัดการกับความเสี่ยงไปดําเนินการตามแนวทางการ บริหารจัดการความเสี่ยง พรอมระบุ
ผู้รับผิดชอบในทุกกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.5 การรวบรวมขอมูลและสื่อสารดานการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง จะ
ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลหรือหาชองทางการสื่อสารเพื่อเผยแพรแนว ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
แผนฯ ใหกลุมเปาหมายและบุคลากรทุกระดับในองคกรรบั ทราบและมี สวนรวมในการดําเนินการอยางทั่วถึง
๓.6 การติดตามและเฝาระวังความเสี่ยงตางๆ องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง จะไดมีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และจัดทํารายงานสรุป

๙

แผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรม

ความเสี่ยง

1.หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อ
กิจกรรมจัดซื้อ/
ร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ
จัดจ้าง
หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
๒.การสืบราคาที่ต้องกาหนด
ว่า ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการ
สืบราคาจากผู้ประกอบการ
จริง
๓.การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การ
ปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า
๔.การกาหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์
(Specification)ที่
จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะการประมูล
กิจกรรม
บริหารงาน
บุคคล

๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการ
อนุกรรมการต่างๆให้กับพรรค
พวก มีระบบเส้นสาย ระบบ
อุปถัมภ์
๒.ความไม่โปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล เช่น การซื้อ

ประเภทความ
เสี่ยง
ด้านการ
ดาเนินงาน

ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย

ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส X ความรุนแรงของผลกระทบ)
ความรุนแรง
โอกาส
ระดับ
ของผลกระทบ
๓

๓

๑

๓

๓

๒

๙

๙

๒

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความ
เสี่ยง

แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

กาชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

กาชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด

ยอมรับความเสี่ยง

กาชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด

กองคลัง
(ผู้รับผิดชอบ
หลัก) และทุก
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง
(ผู้รับผิดชอบ
หลัก) และทุก
หน่วยงาน
กองคลัง
(ผู้รับผิดชอบ
หลัก) และทุก
หน่วยงาน
กองคลัง
(ผู้รับผิดชอบ
หลัก) และทุก
หน่วยงาน

ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย

๑

๒

๒

ยอมรับความเสี่ยง

กาชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด

ด้านการ
ดาเนินงาน

๑

๒

๒

ยอมรับความเสี่ยง

มีมาตรการติดตาม

สานักปลัด

ด้านการ
ดาเนินงาน

๑

๒

๒

ยอมรับความเสี่ยง

มีมาตรการติดตาม

สานักปลัด

กิจกรรม

ความเสี่ยง

ขายตาแหน่ง การประเมิน
ความดีความชอบ การแต่งตั้ง
โยกย้าย การดาเนินการวินัย
เป็นต้น
๓.การเรียกรับเงิน
ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงาน
เข้าทางาน
๔.การที่พนักงานไม่ทางานที่
ได้รับมอบหมายจากเทศบาล
อย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับ
งานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ
อานาจหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงาน
๑.การนารถยนต์ของ อบต.ไป
ใช้ในกิจกรรมของตน
กิจกรรมการใช้
นอกเหนือจากงานของ
ทรัพย์สิน
อบต. และมีการเบิกค่าน้ามัน
ราชการ
เชื้อเพลิงและทาการเบิกเกิน
กว่าความเป็นจริง
๒.การนาทรัพย์สิน อุปกรณ์
ต่างๆของ อบต. ไปเป็นของ
ตนและใช้ส่วนตัว
๑.การเบิกเงินราชการตาม
สิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา
กิจกรรมการ ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
เบิกเงินราชการ พาหนะ ค่าที่พัก

ประเภทความ
เสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส X ความรุนแรงของผลกระทบ)
ความรุนแรง
โอกาส
ระดับ
ของผลกระทบ

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความ
เสี่ยง

แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

ด้านการ
ดาเนินงาน

๑

๑

๑

ยอมรับความเสี่ยง

มีมาตรการติดตาม

ทุกหน่วยงาน

ด้านการ
ดาเนินงาน

๔

๓

๑๒

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

กาชับเจ้าหน้าที่ให้อุทิศ
เวลาให้กับทางราชการ

ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

ด้านการ
ดาเนินงาน

๓

๔

๑๒

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

กาชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด

ด้านการ
ดาเนินงาน

๒

๒

๔

ยอมรับความเสี่ยง

มีมาตรการติดตาม

ทุกหน่วยงาน

ด้านการ
ดาเนินงาน

๑

๑

๑

ยอมรับความเสี่ยง

มีมาตรการติดตาม

ทุกหน่วยงาน

กิจกรรม

ความเสี่ยง

๒.การยักยอกเงินหลวง ปลอม
แปลงเอการในการเบิกจ่าย
๓.มีการใช้ดุลพินิจในการ
เบิกจ่ายค่าวิทยากร
บุคคลภายนอก ที่สูงโดยมี
ผลประโยชน์แอบแฝง
กิจกรรมการ ๑.ผลประโยชน์ทับซ้อน
พิจารณา
รับจ้างเขียนแบบแปลน และ
อนุญาต/อนุมัติ ตรวจเอง
๒.การตรวจการจ้างไม่ตรงตาม
รูปแบบราชการโดยมีการรับ
เงินหรือผลประโยชน์จากผู้
รับจ้าง
๓.การเรียกรับผลประโยชน์
จากการอนุมัติก่อสร้างต่างๆ
๑.การตรวจการจ้างไม่ตรงตาม
กิจกรรมตรวจ รูปแบบราชการโดยมีการรับ
รับงาน
เงินหรือผลประโยชน์จากผู้
รับจ้าง
๑.จัดเก็บภาษี ไมครบถวนตาม
กิจกรรมการ เปาหมายทาใหรายได ลดลง
จัดเก็บภาษี และจานวนผูมา ชาระภาษี
ลดลง
๑.เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
กิจกรรมการ
ในทางมิชอบ เช่น นาตัวบท
บังคับใช้
กฎหมายไปแสวงหา
กฎหมาย
ผลประโยชน์

ประเภทความ
เสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
(โอกาส X ความรุนแรงของผลกระทบ)
ความรุนแรง
โอกาส
ระดับ
ของผลกระทบ

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความ
เสี่ยง

แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ

ด้านการ
ดาเนินการ

๑

๑

๑

ยอมรับความเสี่ยง

มีมาตรการติดตาม

ทุกหน่วยงาน

ด้านการ
ดาเนินงาน

๒

๒

๔

ยอมรับความเสี่ยง

มีมาตรการติดตาม

ทุกหน่วยงาน

กาชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด
กาชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด

ด้านการ
ดาเนินงาน

๓

๒

๖

ควบคุมความเสี่ยง

ด้านการ
ดาเนินงาน

๓

๓

๙

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ด้านการ
ดาเนินงาน

๒

๒

๔

ยอมรับความเสี่ยง

มีมาตรการติดตาม

กองช่าง

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

กาชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด

ทุกหน่วยงาน

กองคลัง

ทุกหน่วยงาน

ด้านการ
ดาเนินงาน

๓

๓

๙

ด้านการ
ดาเนินงาน

๓

๓

๙

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

กาชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด

ด้านการ
ดาเนินงาน

๑

๑

๑

ยอมรับความเสี่ยง

มีมาตรการติดตาม

กองช่าง

ทุกหน่วยงาน

