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ค าน า 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด และกระทรวงการคลัง
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2562 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตาม
หลักเกณฑ์นี้ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการความเสี่ยง อันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๑.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มรการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ 
  การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วย
ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการด าเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่ง
เป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน 
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ก าหนดแนวทางในการ
จัดการความเสี่ยง เพ่ือลดความสูญเสียและโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดจึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น ส าหรับใช้
เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุที่จะท าให้
เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม 
และตรวจสอบได้ 
  

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๑.  เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
  ๒.  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 
  ๓.  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  ๔.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
  ๕.  เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  
 

๓.  เป้าหมาย 
  ๑.  ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้ใน
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  ๒.  ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  ๓.  สามารถน าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
  ๔.  การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การ
บริหารส่วนต าบลอีปาด 

บทท่ี ๑  บทน า 
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๔.  นิยามความเสี่ยง 
  ความเสี่ยง  หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจท าให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความ
เสียหาย ท าให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลส าเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ 
การเงิน การด าเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความ
เสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
  การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระท าเพ่ือจัดการกับความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดย
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ 

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งาน
ส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการท างานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน 

2. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัด
ให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพ่ือป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา 

3. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหา
ผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การท าประกันต่างๆ 

4. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องท าสิ่งใดเพ่ิมเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาส
ที่ จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย 

 
 
  



 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
   ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
   ต าบลอีปาด  ประกอบด้วย 
   หมู่ที่  1  บ้านอีปาด  ต าบลอีปาด 
   หมู่ที่  2  บ้านทุ่งมั่ง  ต าบลอีปาด 
   หมู่ที่  3  บ้านหนองไฮ  ต าบลอีปาด 
   หมู่ที่  4  บ้านทุ่งมั่ง  ต าบลอีปาด 
   หมู่ที่  5  บ้านหนองไฮ  ต าบลอีปาด 
   องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอกันทรารมย์  ซึ่งห่าง
จากอ าเภอกันทรารมย์  ระยะทางประมาณ  20  กิโลเมตร  โดยเส้นทางหลวงหมายเลข 2068  สายกันทรารมย์ – 
บ้านด่าน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ตั้งอยู่ที่บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 ต าบลอีปาด อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรี
สะเกษ 
   ทิศเหนือ ติดต่อเขตต าบลแดงหม้อ, ต าบลนาค าใหญ่, ต าบลธาตุน้อย อ าเภอเขื่องใน 
   ทิศใต้  ติดต่อเขตต าบลบัวน้อย  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
   ทิศตะวันออก ติดต่อเขตต าบลเมืองน้อย  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
   ทิศตะวันตก ติดต่อเขตอ าเภอบึงบอน  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
   “องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2540  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2539  และใช้เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาในเขตต าบลอีปาด ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง   
   เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  www.epad.go.th 
   เบอร์โทรศัพท์, โทรสาร : 0 4591 5866 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
   ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง   
มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ้ืนที่ต าบลอ่ืน ๆ ในอ าเภอกันทรารมย์  คือ  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  เหมาะส าหรับท า
การเกษตร   
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น  อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี  3  ฤดู  ดังนี้ 
   ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนจะมีอุณหภูมิ
สูงสุดถึง 40 องศาเซลเซียส  
 
 

บทท่ี ๒  ข้อมลูพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
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   ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนไปจนถึงปลายเดือนกันยายน  ฝนตกมากในช่วงเดือนมิถุนายน- 
กันยายน  แต่อาจเกิด “ฝนทิ้งช่วง” ซึ่งบางครั้งอาจจะนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและ
มีฝนน้อยนานนับเดือน  ส่งผลให้การท านาในพ้ืนที่สูงประสบภัยแล้งได้  แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดไม่
เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   
   ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม  ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจาก
ฤดูฝนเป็นฤดูหนาว  อากาศแปรปรวนไม่น้อย  อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยในบางช่วง 
 1.4 ลักษณะของดิน 
   ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
   แหล่งน้ าธรรมชาติ  ประกอบด้วย 
    - ล าห้วย  1  แห่ง คือห้วยค า 
    - หนองน้ า   5 แห่ง  ประกอบด้วย 
     1. หนองมั่ง 
     2. หนองอีข่า 
     3. หนองไฮ 
     4. หนองขอน 
     5. หนองแคน 
   แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  ประกอบด้วย 
    - ฝาย    6  แห่ง 
    - บ่อโยก    6  แห่ง  
    - บ่อบาดาล   849  แห่ง 
    - ระบบประปาหมู่บ้าน  2  แห่ง 
 1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดมีป่าไม้ขนาดใหญ่ทั้งหมด  12  แห่ง  ไม้เป็นลักษณะไม้ยืน
ต้นทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
   ต าบลอีปาดไม่ได้แยกมาจากต าบลใด  สาเหตุที่เอาชื่อบ้านอีปาดเป็นชื่อต าบล  ก็เพราะว่าหมู่บ้านอี
ปาดได้มาก่อตั้งก่อนหมู่บ้านอ่ืน ๆ และมีจ านวนครัวเรือน  ประชากรมากกว่าหมู่บ้านอ่ืน ๆ อาศัยอยู่  ประกอบไป
ด้วย 3 บ้าน 5 หมู่  คือ  บ้านอีปาด หมู่ที่ 1  บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4  และบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5  ขึ้นต่ออ าเภอ
กันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  มีพื้นท่ีประมาณ 47  ตารางกิโลเมตร  หรือ  29,374  ไร่ 
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รายชื่อผู้น าชุมชนฝ่ายปกครอง 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน รายช่ือผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 
1 บ้านอีปาด นายทองชุ่น   สุรวิทย์ 0 8483 5503 3 ก านันต าบลอีปาด 
2 บ้านทุ่งมั่ง นายทองเป็น   ชารี 0 8625 7429 8  
3 บ้านหนองไอ นายปกครอง   พิมพ์พันธ์ 0 8015 2313 8  
4 บ้านทุ่งมั่ง นายอ านาจ  เอกศิริ 0 9334 6693 9  
5 บ้านหนองไฮ นางปัจถา  ชราศรี 0 6508 1145 0  

 
รายชื่อคณะบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายสง่า   จันทรัตน์ นายก อบต.อีปาด 0 8786 8430 5  
2 นายเชิด   อริพงษ์ รองนายก อบต.อีปาด 0 8625 2104 2  
3 นายทองพูล   ชราศรี รองนายก อบต.อีปาด 0 8520 1062 2  
4 นายล าพอง   ไชยวัฒน์ เลขานุการ นายก อบต.อีปาด 0 8725 4521 2  
5 นายวิรัตน์   ป้องเศร้า สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 0 8724 2609 0  
6 นายสมบัติ   สุรวิทย์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 0 8799 6313 6  
7 นายปัญญา   สมนึก สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 0 8724 0235 4  
8 นางประดับ   สมนึก สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 0 8624 8161 1  
9 นายสุพี   วราพุฒ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 0 9903 1053 8  

10 นายนิพนธ์   สุรวิทย์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 0 8724 9221 2 รองประธานสภา อบต.อีปาด 
11 นายบุรี   จันทรัตน์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 0 9288 1048 9 ประธานสภา อบต.อีปาด 
12 นายค าภา   ชารี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 0 8709 3035 2  
13 นายเอกภพ   สุรวิทย์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 0 8079 9584 3  
14 นางสาวเจียงค า ชราศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 0 8621 8562 6  
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พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 นางสาวธัญรัศม์   พัชระพรพัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  เบอร์โทรศัพท์  0 6559 3591 5 
 ส านักงานปลัด 
 นายด ารงศักดิ์   มุขขันธ์  หัวหน้าส านักปลัด เบอร์โทรศัพท ์ 0 9332 5517 4 
  - พนักงานส่วนต าบล จ านวน 5  คน 
  - พนักงานจ้าง  จ านวน  4  คน 
  - ลูกจ้าง   จ านวน  2  คน 
 กองคลัง 
 นางสาวเกษมณี   แสงสกุล  ผู้อ านวยการกองคลัง เบอร์โทรศัพท์  0 8812 9580 1 
  - พนักงานส่วนต าบล จ านวน  3  คน 
 กองช่าง 
 นายจีระพงศ์   พันธ์ดี  ผู้อ านวยการกองช่าง เบอร์โทรศัพท ์ 0 9809 6649 7 
  - พนักงานส่วนต าบล จ านวน  1  คน 
  - พนักงานจ้าง  จ านวน  2  คน     
 2.2 การเลือกตั้ง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด
ทั้งหมดเป็น  1  เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภา  5  เขตเลือกตั้ง 
   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดส่วนใหญ่ให้ความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองด้วยดีเสมอมาและประชาชนยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลือ  เสนอแนะในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดในการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น  การประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
ทุก ๆ ครั้ง 
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
   จ านวนครัวเรือน   849  ครัวเรือน 
   จ านวนประชากร   3,368  คน  แยกเป็น 
    ชาย  1,657  คน หญิง  1,711  คน 
จ านวนชุมชน   5   ชุมชน 
ชุมชนที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หญิง ชาย รวม 

1 บ้านอีปาด 245 459 450 909 
2 บ้านทุ่งมั่ง 177 371 347 718 
3 บ้านหนองไฮ 153 337 292 629 
4 บ้านทุ่งมั่ง 137 274 283 557 
5 บ้านหนองไฮ 137 270 285 555 

รวม 849 1,711 1,657 3,368 
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๒.  วิสัยทัศน ์
  “คมนาคมสะดวกปลอดภัย  ก้าวไกลด้านการศึกษา  คงรักษาประเพณีวัฒนธรรม  น าชุมชนสู่วิถี
เศรษฐกิจแบบพอเพียง” 

๓.  ภารกิจ 
  1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  ๒. ระบบเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นและสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน 
  ๓. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีมลพิษ  ไม่ถูกท าลาย  ได้รับการดูแลรักษา 
  ๔. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี  ชีวิตมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๕. มีระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐานและการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ 
  6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร  และจัดการทั้งบุคลากร  เครื่องมือเครื่องใช้  อุปกรณ์ต่าง ๆ 
และหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

๕.  ยุทธศาสตร ์
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครอง  และการบริหารจัดการที่ดี  

6.  โครงสร้างส่วนราชการภายใน 

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต. 
 

- งานวิศวกรรม 
- งานสถาปัตยกรรม 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานจัดสถานที่ 
   และการไฟฟ้า  
   สาธารณะ 
ฯลฯ 

 

- งานการเงินบัญชี 
- งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
- งานจัดเก็บรายได้  
- งานแผนที่ภาษี 
ฯลฯ 

 

- งานธุรการ 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานป้องกันฯ 

- งานนโยบายและแผน 
- งานงบประมาณ 
- งานนิติการ 
ฯลฯ 
 

ส านักงานปลัด  กองคลัง กองช่าง 
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อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้ 

ส่วนราชการ 
 

อ านาจหน้าที่ 

ส านักงานปลัด -  งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางและ
งานธุรการ  งานด้านการเงิน  งบประมาณ  งานด้านพัสดุ  งานด้านอาคารสถานที่ใน
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ ค ว บ คุ ม ก า ร ใ ช้ ย า น พ า ห น ะ ส่ ว น ก ล า ง   ติ ด ต่ อ
ประสานงาน  วางแผน   ควบคุมตรวจสอบการจัดงานต่างๆ  เก็บรักษาเอกสารและ
เอกสารส าคัญของส่วนราชการ  การด าเนินงานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ก าหนดนโยบาย
และจัดท าแผนงานของส่วนราชการ  จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ให้ค าปรึกษา
แนะน าตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
-  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  สรุปรายงาน
เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ  เช่น  การจัดท าแผนอัตราก าลังของ
เทศบาล  การขอก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  การจัดระบบงาน  การสรร
หา  การจัดสอบ  และการบรรจุแต่งตั้ง  การโอน  การย้าย  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การ
เลื่อนต าแหน่ง  การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ  การด าเนินการขอรับ
บ าเหน็จบ านาญและเงินทดแทน  การจัดท าทะเบียนประวัติ  แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนประวัติการรับราชการ   
-  งานเลขานุการสภา  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุม
ต่างๆ  การติดต่อ  ประสานงาน  ดูแลความเรียบร้อยการจัดการประชุม  การรวบรวม
ข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร บันทึกรายงานการประชุม   
-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป  ลด
อันตรายและความเสียหายที่ เกิดเพลิงไหม้   ป้องกันและบรรเทาอันตรายจาก
อุทกภัย  วาตภัย  การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน   ช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย  
-  งานนิติการ  งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  ร่าง
และพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง งาน
จัดท านิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย 
งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและ
การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระท าที่ละเมิดเทศ
บัญญัติ งานนิติกรรมสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง  อาญา  งานคดี
ปกครอง และงานคดีอื่น ๆ งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียน        
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ส่วนราชการ 
 

อ านาจหน้าที่ 

ส านักงานปลัด  - งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งาน
ทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ด าเนินการเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา การส่งเสรมิสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดี
งามของประชาชน การสนับสนนุบุคลากร วสัดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินตา่งๆ เพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา จดัสถานที่เพ่ือการศึกษา ส่งเสริมท านุบ ารงุรักษา ไว้ซึ่งศิลปะ
ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การด าเนินชีวิต
ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
-  งานบริหารการศึกษา งานบริหารงานบุคคล งานบรหิารทั่วไป งานบริหาร
การศึกษา  งานวางแผนและสถิติ งานการเงินและบญัช ี
-  งานส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการศาสนา งานส่งเสรมิ
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและนันทนาการ 
-  งานกิจการโรงเรียน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ งานจัดการศึกษา งานพลศึกษา งาน
ทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา งาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ งานอาชีวอนามัย งานควบคุมและจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อม งาน
ส่งเสริม เผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคณุภาพสิ่งแวดล้อม  งานควบคุม
มลพิษ   งานศึกษาและวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 
งานธุรการประจ าส่วนสาธารณสุข  
-  งานส่งเสริมสขุภาพและสาธารณสุข งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมลูฐาน 
งานสุขศึกษา  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า งานรักษาแลพยาบาล 
- งานรักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่
สาธารณะ  งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย  งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  งาน
ก าจัดมลูฝอยและน้ าเสีย 
-  งานควบคุมโรค งานเฝ้าระวังโรคระบาด งานระบาดวิทยา  งานป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อ  งานเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคเอดส์  งานจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพรด่้านการป้องกันและระงับโรคตดิต่อ 
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ส่วนราชการ 
 

อ านาจหน้าที่ 

ส านักงานปลัด  งานสังคมสงเคราะห์ งานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งาน
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ งาน
สงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว  งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคประชาชน งานส ารวจวิจัยสภาพ
ปัญหาสังคมต่างๆ งานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์สตรีบางประเภท งาน
ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่ อการสังคมสงเคราะห์  งานให้
ค าปรึกษา แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ 
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กก าพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ถูก
ทอดทิ้ง  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา  งาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน งานให้ค าปรึกษา แนะน าแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมี
ปัญหาในด้านต่างๆ   
-  งานพัฒนาชุมชน งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการ
ปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อน าบริการ
ขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน 
งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี งานส่งเสรมิอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน 
งานเกี่ยวกับการส่งเสรมิพัฒนาสตรี  
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ส่วนราชการ 
 

อ านาจหน้าที่ 

กองคลัง  -  งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท จัดท าเช็คและ
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย จัดท าบัญชี จัดท ารายงาน
ประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี จัดท าสถิติรายรับ-รายจ่าย จัดท าบัญชีรายจ่ายเงิน
สะสม จัดท าบัญชีรายจ่ายเงินอุดหนุน จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะ
การ รายงานสถิติการคลังและให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง  
-  งานพัสดุและทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้าง  การซ่อมบ ารุงและรักษา จัดท าทะเบียน
พัสดุ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ จ าหน่ายพัสดุ  
-  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการ
จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ วางแผนการจัดเก็บรายได้ 
พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและก าหนดค่ารายปีของภาษีอากร 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร จัดท าหนังสือแจ้งการช าระภาษี ตรวจสอบ
และจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน รายช่ือผู้ไม่ช าระภาษี 
ค่าธรรมเนียมอื่นๆภายในก าหนด จัดท าหนังสือแจ้งเตือนการช าระภาษี กรณีไม่มา
ช าระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภายในก าหนด ประสานกับงานนิติการเพื่อด าเนินคดีแก่
ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้  
-  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน คัดลอกข้อมูลที่ดิน ปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ส ารวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม ปรับปรุง
จัดเก็บ ดูแลรักษาข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใน
ระบบคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภาษีต่างๆ 

กองช่าง  -  งานสาธารณูปโภค มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ งานด้านการก่อสรา้งอาคาร ถนน ทางเท้า 
และสิ่งติดตั้งอ่ืน ๆ งานวางโครงการและควบคุมการก่อสรา้ง งานซ่อมแซมบ ารุงรักษา
อาคาร ถนน ทางเท้า งานปรับปรงุแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้
ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพสัดุด้านโยธา งาน
ซ่อมบ ารุงรักษาสาธารณูปการ งานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
- งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ ออกแบบ ค านวณด้านวิศวกรรมถนน อาคาร และ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนน งานอาคาร 
และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการเกี่ยวกับงานทางด้าน
วิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานออกแบบรายละเอียดทางด้าน
วิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคาร
ให้แก่ประชาชน งานส ารวจข้อมูลรายละเอียด เพื่อค านวณออกแบบ ก าหนด
รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งานศึกษา
วิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานประมาณ
ราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานควบคุม
การก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  
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กองช่าง(ต่อ) -  งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมดูแลอาคาร

สถานท่ี งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ งานวางแผนการขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ า งานในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า งานเบิกจ่ายจัดเก็บ
รักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
-  งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการ
เรื่องสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานสารณกุศล 
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานรวบรวมข้อมูลและจัดท าแผนของกองช่าง 
รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญ
ของทางราชการ งานจัดท าค าสั่งและประกาศของกองช่าง งานรับเรื่องร้องทุกข์ และ
ร้องเรียน งานพัสดุและทรัพย์สินของกองช่าง งานการเงินและบัญชีของกองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
๑.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
    แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด แบ่งออกเป็น 2 
ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑)  ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
  ๒)  ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
   ๓)  วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 
  ๔)  จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง
ที่อยู่ในระดับปานกลาง 
  5)  สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอีปาดทราบ และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
  6)  รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ๗)  รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

๑)  ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา 
  ๒)  พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
  ๓)  ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
  ๔)  พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนต าบลในการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 

๒.  คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอีปาด  โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่  ดังนี้  

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
4. หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ  และเลขานุการ 
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอีปาดเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2561  ดังนี้ 

 

บทท่ี ๓  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
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1. จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. จัดท ารายงานผลกตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
5. รายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วรายงานให้ทราบทุก  6 

เดือน 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
         



 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับ

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง องค์การ
บริหารส่วนต าบลอีปาด มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1.  การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
  2.  ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
  ๓.  จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความ
เสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าใน
ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
  4.  รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ 
  5.  ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความ
เสี่ยงที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา
มาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้
องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
  6.  ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

 
 

1. ระบุความ
เสี่ยง

2. ประเมิน
ความเสี่ยง

3. จดัการ
ความเสี่ยง

4. รายงาน
และติดตาม

ผล

5. ประเมินผล
การบริหาร
ความเสี่ยง

6. ทบทวน
การบริหาร
ความเสี่ยง

บทท่ี ๔  การบริหารจดัการความเสี่ยง 
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1.  การระบุความเสี่ยง 
  เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องค านึงถึง
ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามี
เหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป้นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจใน
ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะด าเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม 
  1.1  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่
แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป้นตัวเงินและไม่เป้นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 
  1.2  ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้ สาเหตุของ
ความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่าง
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 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
  ๒)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  3)  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การ
เบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการ
ด าเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การ
จัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเก่ียวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันน าไปสู่ 
การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง 
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  4)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 

การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

1. การใช้ดุลพินิจของผูม้ีอ านาจใน
การอนุญาต อนุมตัิ ต่างๆ 

หากผู้มีอ านาจไมย่ึดหลัก
ความถูกต้อง ย่อมเกิดความ
ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วน
ต าบล 

ปัจจัยภายใน 
- การน าระบบอุปถัมภ์มาใช้
ในการปฏิบัตริาชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานส่วนต าบล 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู้มี
อ านาจในการตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

2.  ความผดิพลาดในการปฏิบตัิงาน 
เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผดิพลาด ไมเ่ป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย อัน
น าไปสู่ปญัหากับหน่วย
ตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมา
ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้
ก่อนการบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนต าบลไม่สนใจ
อ่านระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดท าหรือรวบรวม
องค์ความรู้ในหน่วยงาน 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 

3.  การทุจรติในการเบิกจา่ยต่างๆ 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
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

5.  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบยีบ 
- ได้วัสดุครุภณัฑ์ทีไ่ม่มี
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน 
- มีการทุจริต งบประมาณ
ของทางราชการเสียหาย 

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

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 

6.  การน าทรัพย์สินของทางราชการ
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 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกในการ
เป็นข้าราชการที่ด ี

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

8.  โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มี
คุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

สิ้นเปลืองและสญูเสีย
งบประมาณในการก่อสร้าง 
การซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมผีลประโยชน์
ในงานท่ีท า 

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 ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลอี
ปาด ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1  การก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะท างานบริหาร
ความเสี่ยงได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 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
หรื อข้ อผิ ดพลาด ในการ
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 

ร าคาญ 
บาดเจ็บ 
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ 
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหสั เสียชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ขององค์กร 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ

ผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูง
มาก สูง ปานกลาง และต่ า 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

5  
 

    

สูงมาก 
4  

 
    

3  
 

    
สูง 

2  
 

    
ปานกลาง 

1  
 

    
ต่ า 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

 
  2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่
ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถ
ก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้
งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการ 
ดังนี้ 
  ๑)  พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  ๒)  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง 
หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  2.3  การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และ
ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
  ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง
จัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
 
 
 
 



-21- 
 
 

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 ต่ า 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

 
1) ระดับความเสี่ยงต่ า คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้

ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใด 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
และประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
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การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

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 ย่อมเกิด
ความไมเ่ป็นธรรมต่อ
พนักงานส่วนต าบล 

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

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

2.  ความผดิพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้
ความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายที่น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผดิพลาด ไม่
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย อันน าไปสู่ปญัหา
กับหน่วยตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมา
ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อน
การบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนต าบลไม่สนใจ
อ่านระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดท าหรือรวบรวม
องค์ความรู้ในหน่วยงาน 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
(C) 

     

3.  การทุจรติในการ
เบิกจ่ายต่างๆ 

ราชการได้รับความเสียหาย
จากเงินที่ถูกทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 

     



-23- 
 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึ้น 

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) 

     

5.  การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ เป็นไป
อย่างไม่ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบยีบ 
- ได้วัสดุครุภณัฑ์ทีไ่ม่มี
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน 
- มีการทุจริต งบประมาณ
ของทางราชการเสียหาย 

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

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 

     

6.  การน าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไมไ่ด้
รับประโยชน ์

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึ้น 

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 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกในการ
เป็นข้าราชการที่ด ี

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

8.  โครงการก่อสร้าง
พื้นฐานไม่มีคณุภาพ ไมไ่ด้ใช้
ประโยชน ์

สิ้นเปลืองและสญูเสีย
งบประมาณในการก่อสร้าง 
การซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมผีลประโยชน์
ในงานท่ีท า 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

9.  การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

งบประมาณที่ต้องจ่ายไป
ให้กับผู้ที่ไมม่ีสิทธ์ิได้รับ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 

     

10.  เกดิสาธารณภัยใน
พื้นที ่

บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ความเสยีหาย เกดิการ
สูญเสียทรัพยส์ินและชีวิต
ของประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
กระแสไฟฟ้า 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 
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๓.  การจัดการความเสี่ยง 
  เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่
เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ 
  ๑)  การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ทีอยู่ ซึ่งไม่
ต้องด าเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 
  2)  การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดย
การจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ท่ีเป็นความ
เสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิมทักษะ
ในการท างาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  3)  การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้
ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือ
ยกเลิกการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น 
  4)  การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การท าประกันภัย 
ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่าง
แทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
 
4.  การรายงานและติดตามผล 
  หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการ
ติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงาน
ต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดึควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถ
ติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ  
  1)  การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด เช่น ทุก 3 เดือน ทุก 
6 เดือน ทุก 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 
  2)  การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการด าเนินงานต่างๆ 
ตามปกติของหน่วยงาน 
 
 
 



-26- 
 

5.  การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตต าบลอีปาด เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดมีการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่
ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดข้ึนได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดหามาตรการหรือ
ตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
6.  การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
  การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 
  



  ในปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่ก าหนดให้เป็นภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา น ามาคัดเลือกความเสี่ยงเพ่ือ
ก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
เป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2563 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาดมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.  ความเสี่ยง 
2.  ระดับความเสี่ยง 
3.  กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง 
4.  วัตถุประสงค์ 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
6.  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
7.  งบประมาณ 
8.  ผู้รับผิดชอบ  
9.  ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๕  แผนบริหารความเสี่ยง 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ความเสีย่ง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/ 

จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความ

เสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
1. การใช้ดุลพินิจของผู้
มีอ านาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ต่างๆ 

10 การพิจารณาอนุญาต 
อนุมัติ ยึดหลัก
กฎหมาย ระเบียบ 
อย่างเคร่งครัด 

เพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรม และความถูก
ต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
2563 

การพิจารณา
อนุญาต อนุมัติ มี
ความรวดเร็ว 
ถูกต้อง 

- ทุกกอง 1 5 5 

๒.  การปฏิบตัหิน้าท่ี
โดยมิชอบหรือละเว้น
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

10 ก ากับดูแล ควบคุม
การปฏิบัติงาน ให้
ถูกต้องตามกฎหมาย 

- เพื่อให้องค์กรปลอด
การทุจริต  
- เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการทีด่ ี

ม.ค.-ก.ย.
2563 

การปฏิบัติงาน
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้

- ทุกกอง 1 5 5 

3.  โครงการก่อสร้าง
พื้นฐานไม่มีคณุภาพ 
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

10 ตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง 

เพื่อให้โครงการ
ก่อสร้างทุกโครงการ
ใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 

ม.ค.-ก.ย.
2563 

โครงการก่อสร้าง
ทุกโครงการได้ใช้
ประโยชน์ และ
แก้ไขปัญหาของ
ประชาชนได ้

- กองช่าง 1 5 5 

4.  เกิดสาธารณภัยใน
พื้นที ่

10 - จัดท าแผนป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 
- จัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันท ี

ม.ค.-ก.ย.
2563 

ประชาชนท่ี
ประสบเหตไุดร้ับ
ความช่วยเหลือ 

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

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

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

15 ส่งพนักงานเข้ารับ
การอบรม 

เพื่อให้
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
2563 

ไม่เกดิความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 ทุกกอง 1 5 5 

6.  การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ 
เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 

15 ส่งพนักงานเข้ารับ
การอบรม 

เพื่อให้
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
2563 

ไม่เกดิความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 กองคลัง 1 5 5 
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ความเสีย่ง ระดับ 
ความเสีย่ง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสีย่งด้านการเงิน (Financial Risk) 
7.  การทุจรติในการ
เบิกจ่ายต่างๆ 

15 มีการตรวจสอบโดย
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

เพื่อไม่ให้เกิด
การทุจริต 

ม.ค.-ก.ย.
2563 

ไม่มีการทุจรติใน
หน่วยงาน 

- กองคลัง 1 5 5 

8.  การน าทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้
ประโยชนส์่วนตัว 

15 มีการตรวจสอบโดย
งานพัสด ุ

เพื่อไม่ให้
ราชการเสีย
ประโยชน ์

ม.ค.-ก.ย.
2563 

ไม่มีการน า
ทรัพย์สินราชการ
ไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

- กองคลัง 1 5 5 

9.  การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

16 ตรวจสอบข้อมลูกับ
ฐานข้อมูล
กรมบัญชีกลาง 

เพื่อไม่ให้
ราชการเสียหาย 

ม.ค.-ก.ย.
2563 

การจ่ายเบีย้ยังชีพ
เป็นไปอย่างถูกต้อง 

- กอง
สวัสดิการ 

1 5 5 
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ความเสีย่ง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

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

15 มีการตดิตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ทุกป ี

- เพื่อให้
แผนพัฒนาเป็น
กรอบในการท า
งบประมาณ
รายจ่ายได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้ระดับ
ความส าเร็จของ
แผนสูงกว่าร้อย
ละ 60 

ม.ค.-ก.ย.
2563 

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

- สป. 1 5 5 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



 

แบบประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

******************************* 
ค าชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (1) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (2) ตามระดับ 
ดังนี้ 1 = น้อยที่สุด  2 = น้อย  3 = ปานกลาง  1 = สูง  1 = สูงที่สุด   

ความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 

(1)x(2) =(3) 
1. การใช้ดุลพินิจของผูม้ีอ านาจใน
การอนุญาต อนุมตัิ ต่างๆ 

ปัจจัยภายใน 
- การน าระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงาน
ส่วนต าบล 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอ านาจใน
การตัดสินใจ สั่งการ 

   

2.  ความผดิพลาดในการปฏิบตัิงาน 
เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมาไม่มี
ความชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย ระเบยีบ 
ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนต าบลไม่สนใจอ่าน
ระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดท าหรือรวบรวมองค์
ความรู้ในหน่วยงาน 

   

3.  การทุจรติในการเบิกจา่ยต่างๆ ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่ง
เข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุมพอท่ีจะปิด
ช่องว่างการทุจริต 

   

4.  วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคล้องกับปญัหาและ
ความต้องการของประชาชน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจาก
ความต้องการของตนเอง พรรคพวก 
ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ตนเองจะ
ได้รับ 
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ความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความเสี่ยง 
(1)x(2) =(3) 

5.  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมา
บังคับใช้จ านวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบยีบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรูค้วามเข้าใจของผู้
ปฏิบัต ิ
- พนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง
ทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขาย 
ผู้รับจ้าง 

   

6.  การน าทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ประโยชนส์่วนตัว 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่ง
เคร่งครดั 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

   

7.  การปฏิบตัหิน้าท่ีโดยมิชอบหรอื
ละเว้นการปฏิบตัิหน้าที ่

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่ง
เข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุมพอท่ีจะ
ปิดช่องว่างการทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกในการเป็น
ข้าราชการที่ด ี

   

8.  โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มี
คุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึงประโยชน์
ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมผีลประโยชน์ในงานท่ี
ท า 

   

9.  การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไมต่รวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

   

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

   



 

 


