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คำนำ 
 

การบริหารความเส่ียงเป็นหน้าท่ีของทุกคนในองค์กรต้ังแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ เพราะการ
บริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มต้ังแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมท้ังหมดขององค์กร โดย
คำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเส่ียงท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกำหนดแผนการจัดการ
ความเส่ียง เพื่อให้ความเส่ียงองค์กรอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันท่ีองค์กร
จะสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้  

คณะทำงานบริหารความเส่ียงองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก ได้จัดทำแผนบริหารความเส่ียง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการ
บริหารความเส่ียง สามารถดำเนินการบริหารความเส่ียงตามกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีได้กำหนดไว้ในแผน 
ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเส่ียงและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิด
ขึ้นอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 

แผนบริหารความเส่ียงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงาน ท่ีจะให้ความร่วมมือในการ
นำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเส่ียงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบล ต่อไป 

 

 
 คณะทำงานบริหารความเส่ียง 

 องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  
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บทท่ี 1  บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีจะช่วย
ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม 
และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลด
การสูญเสียและโอกาสท่ีทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเส่ียง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนท่ีอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเส่ียงเหล่านั้น
อย่างเปน็ระบบ โดยการระบุความเส่ียงว่ามีปัจจัยเส่ียงใดบ้างท่ีกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของ
องค์กร วิเคราะห์ความเส่ียงจากโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเส่ียง 
กำหนดแนวทางในการจัดการความเส่ียง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเส่ียงอย่าง
เหมาะสม 

นอกจากนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเส่ียงและปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน และตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ในมิติท่ี 4 มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 ระดับการ
พัฒนาด้านการกำกับดูและกิจการและการพัฒนาองค์การ ได้กำหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่ง
ของเกณฑ์วัดผลตัวชี้วัดดังกล่าวด้วย 

ดังนั้นคณะทำงานบริหารความเส่ียงองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก   จึงได้จัดทำแผนบริหาร
ความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น สำหรับใช้เป็น
แนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของ
แต่ละโอกาสท่ีจะทำให้เกิดความเสียหาย ใหร้ะดับของความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ใน
ระดับท่ีสามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  

 
2. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง 

1) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเส่ียงของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  

2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบข้ันตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเส่ียง  

3) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

4) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงของ องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  

5) เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่ือสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียง
กับกลยุทธ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 

6) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์กร 



 

๔ 
 

3. เป้าหมาย 
1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเส่ียง เพื่อนำไปใช้ในการ

ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

2) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง ประเมินความเส่ียง 
และจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

3) สามารถนำแผนบริหารความเส่ียงไปใช้ในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบ 
4) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
5) ความรับผิดชอบต่อความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมท่ัวท้ัง

องค์กร 
6) การบริหารความเส่ียงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  

 
4. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 

การดำเนินการบริหารความเส่ียงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลท่ีใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้
องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ท่ีอาจทำ
ให้องค์กรเกิดความเสียหาย  

ประโยชน์ท่ีคาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเส่ียง มีดังนี้ 
1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี  การบริหารความเส่ียงจะช่วย

คณะทำงานบริหารความเส่ียงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเส่ียงหลักท่ีสำคัญ  และสามารถทำ
หน้าท่ีในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความ
เส่ียงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเส่ียง ซึ่งต้ังอยู่
บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ 

3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเส่ียง
จะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความ
เส่ียงสำคัญท่ีส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเส่ียงธรรมาภิบาล 

4) เป็นเคร่ืองมือที่สำคัญในการบริหารงาน  การบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือ ท่ีช่วยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเส่ียงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมท้ังเป็นเครื่องมือท่ี
สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ 
การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร 

5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเส่ียงทำให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน  เช่น การตัดสินใจโดยท่ี
ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเส่ียงอย่างชัดเจน 
 



 

๕ 
 

6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเส่ียงในแต่ละกิจกรรม 
และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเส่ียง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่ำ
และกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร
แตกต่างกัน เป็นต้น 

 
5. นิยามความเสี่ยง 

5.1  ความเสี่ยง (Risk)  
ความเส่ียง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ท่ีไม่

แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด
ความล้มเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ท้ังในด้านยุทธศาสตร์ การ
ปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ 
(Impact) ท่ีได้รับ และโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์  

ลักษณะของความเส่ียง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้  
1) ปัจจัยเส่ียง คือ สาเหตุท่ีจะทำให้เกิดความเส่ียง  
2) เหตุการณ์เส่ียง คือ เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย  
3) ผลกระทบของความเส่ียง คือ ความรุนแรงของความเสียหายท่ีน่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เส่ียง 

5.2  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  

การบริหารความเส่ียง หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม 
รวมท้ังกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงลดลง หรือผลกระทบของ
ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงลดลงอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้  

5.3  ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) 
ระบบบริหารความเส่ียง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมท้ัง

กระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีองค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของ
ความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ท้ังในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
การเงิน และช่ือเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความ
เส่ียงจากหน่วยงานทุกระดับท่ัวทั้งองค์กร 
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บทท่ี 2  ข้อมูลพ้ืนฐานของ องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 

1. ประวัติความเป็นมา  
     ตำบลวะตะแบก  ต้ังอยู่ทางทิศใต้สุของอำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  เป็นท่ีต้ังของท่ีว่าการ
อำเภอเทพสถิตและของส่วนราชการะดับอำเภอท้ังหมด  นอกจากนี้ยังมีพื้นท่ีบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาล
ตำบลเทพสถิต   

 กระทรวงมหาดไทย  ประกาศจัดต้ังองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  เมื่อวันท่ี  30  พฤษภาคม  2539   

2. วิสัยทัศน์ 
  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 
 “โครงสร้างพื้นฐานคลอบคลุม  มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยึดถือเศรษฐกิจพอเพียง” 

3. ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 
1.  การพัฒนาเมืองน่าอยู่  โครงสร้างพื้นฐาน  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2.  การพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
3.  การพัฒนาการบริหารและการจัดการ 

    
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 
 องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบกกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสนับสนุนและเช่ือมโยงกัน  
6  ด้าน   
 ดังต่อไปนี ้
 1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 3.  ด้านเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.  ด้านอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานและความปลอดภัย 
 6.  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
4.1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     วัตถุประสงค์ 
           1.  เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน 
           2.  เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมขนส่ง 
           3.  เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     แนวทางการพัฒนา 
           1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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4.2  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     วัตถุประสงค์ 
           1.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนภายในชุมชนตำบลวะตะแบกท้ังทางด้านจิตใจ  ด้านการศึกษา  
ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านการกีฬา   
           2.  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยใน
ตำบล 
           3.  เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
คุณภาพและคุณธรรม 
     แนวทางการพัฒนา 
           1.  การพัฒนาและการส่งเสริมด้านการศึกษา  ด้านสุขภาพและอนามัย ด้านสวัสดิการสังคม 
การรักษาความสงบเรียบร้อย 
           2.  การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนการ การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
4.3  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
     วัตถุประสงค์ 
           1.  เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนระดับฐานรากทางความรู้
ทักษะในการประกอบอาชีพ 
           2.  เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีรายได้เล้ียงชีพตนเองและครอบครัว 
     แนวทางการพัฒนา 
           1.  ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพและแก้ปัญหาแรงงาน สนับสนุนโครงการตามพระราชดำร ิ
4.4  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
     วัตถุประสงค์ 
           1.  เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนาประเพณี 
     แนวทางการพัฒนา 
           1.  สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.5  ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภัย 
     วัตถุประสงค์ 
           1.  เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ 
     แนวทางการพัฒนา 
           1.  การใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน  
 2.  การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย 
4.6  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
     วัตถุประสงค์ 
           1.  เพื่อสร้างกระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
     แนวทางการพัฒนา 
           1.  การพัฒนาคุณภาพและการให้บริการแก่ประชาชน พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ มีข้อมูลท่ีทันสมัยและสามารถตรวจสอบได้ 
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3. โครงสร้างหน่วยงาน 
 

โครงสร้างส่วนราชการขององคก์ารบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 
ฝ่ายการเมือง 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายนิติบัญญัติ (ฝ่ายสภาท้องถ่ิน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

 
 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

 (๑) 
 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 

 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบบวะตะแบก 
จำนวน  22  หมู่บ้าน ๆละ 1 คน 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 
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โครงสร้างการบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสรา้งสำนักปลัดเองค์การบริหารส่วนตำบล 
1.1  งานบริหารงานท่ัวไป 
          - งานสารบรรณ 
          - งานบริหารงานบุคคล 
          - งานเลือกตั้ง 
          - งานกิจการสภาอบต. 
   1.2  งานนโยบายและแผน     
         - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
         - งานวิชาการ 
         - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
         - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
   1.3  งานกฎหมายและคดี      
        -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
        -  งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
       -  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
       -  งานระเบียบการคลัง 
       -  งานข้อบัญญัติ อบต. 
   1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       
       -  งานป้องกัน 
       -  งานช่วยเหลือฟื้นฟู 
       -  งานกู้ภัย 
   1.5 งานเกษตร       
       -  งานส่งเสริมการเกษตร 
       -  งานสำรวจข้อมูลทะเบียนสมาชิกเกษตร 
       -  งานป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
       -  งานรวมกลุ่มเกษตรและพัฒนากลุ่ม 

ปลัดตำบลวะตะแบก 
นักบริหารงานอบต.ระดับกลาง (1) 

สำนักปลัดอบต. กองช่าง 
 

กองคลัง 

กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

กองสวัสดิการสังคม 
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       -  งานฝึกอบรมการเกษตร 
       -  งานกระจายพันธุ์ 
1.6 งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
       -  งานอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
       -  งานสุขาภิบาลท่ัวไป 
       -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
       -  งานควบคุมและจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
       - งานส่งเสริมคุณภาพและสาธารณสุข 
       -  งานป้องกันยาเสพติด 
       -  งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ 
            -  งานรักษาความสะอาด 
            -  งานกำจัดขยะและน้ำเสีย 
            -  งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
โครงสรา้งกองคลัง 
1.งานการเงิน 
 1.1 งานการเงิน 
 1.2 งานรับเงินเบิก-จ่ายเงิน 
 1.3 งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
 1.4 งานเก็บรักษาเงิน 
2.งานบัญช ี
 2.1 งานการบัญชี 
 2.2 งานทะเบียนการควบคุมเบิกจ่าย 
 2.3 งานงบการเงินและงบทดลอง 
 2.4 งานแสดงฐานะทางการเงิน 
3.งานพัฒนาและและจัดเก็บรายได้ 
 3.1 งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
 3.2 งานพัฒนารายได้ 
 3.3 งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
 3.4 งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
 3.5 งานแผนท่ีภาษีทะเบียนทรัพย์สิน 
4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 4.1 งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษี 
 4.2 งานพัสดุ 
 4.3 งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
โครงสร้างกองช่าง 
1.งานก่อสร้าง 
 1.1 งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
 1.2 งานก่อสร้างสะพาน เข่ือน ทดน้ำ 
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 1.3 งานข้อมูลก่อสร้าง 
2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 2.1 งานประเมินราคา 
 2.2 งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
 2.3 งานออกแบบและบริการข้อมูล 
3.งานประสานสาธารณูปโภค 
 3.1 งานประสานกิจการประปา 
 3.2 งานไฟฟ้าสาธารณะ 
 3.3 งานระบายน้ำ 
4.งานผังเมือง 
 4.1 งานสำรวจและแผนท่ี 
 4.2 งานวางผังพฒันาเมือง 
 4.3 งานควบคุมทางผังเมือง 

โครงสร้างกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.  งานบริหารการศึกษา 

-  งานบริหารวิชาการ 
-  งานจัดการศึกษา 
-  งานนิเทศการศึกษา 

2.  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
             -  งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ 
            -  งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
            -  งานประเพณี  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
           -  งานกีฬาและนันทนาการ 

โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม 
1.  งานสวัสดิการสังคม 
       -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
       -  งานสวัสดิการและเยาวชน 
      -  งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
       -  งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
       -งานปัญหาแรงงานในพื้นท่ี 
       -  งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
       - งานพัฒนาสตรี 
      -  งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ประสบปัญหายากจน 
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บทท่ี 3  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง 

1.1  แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารความเส่ียงของ องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก แบ่งเป็น 
2 ระยะ ดังนี ้

ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา  
1) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียงของ องค์การบริหารส่วนตำบล

วะตะแบก 
2) ระบุปัจจัยเส่ียง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเส่ียง  
3) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเส่ียงจากการดำเนินงาน 
4) จัดทำแผนบริหารความเส่ียงของปัจจัยเส่ียงท่ีอยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก 

(Extreme) รวมทั้งปัจจัยเส่ียงท่ีอยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ท่ีมีนัยสำคัญ  
5) ส่ือสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเส่ียงให้ ผู้ปฏิบัติงานของ องค์การ

บริหารส่วนตำบลวะตะแบก รับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ 
6) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
7) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 

ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน  
1) ทบทวนแผนบริหารความเส่ียงในปีท่ีผ่านมา 
2) พัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียงสำหรับความเส่ียงแต่ละประเภท 
3) ผลักดนัให้มีการบริหารความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กร 
4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเส่ียง 

1.2  กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
1) ผู้อำนวยการ มีหน้าท่ีแต่งต้ังคณะทำงานบริหารความเส่ียง ส่งเสริมให้มีการบริหาร

จัดการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมท้ังพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หรืออนุมัติแผนการบริหารความเส่ียงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป 

2) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าท่ีดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเส่ียง 
จัดทำแผนบริหารความเส่ียง รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการ
บริหารความเส่ียง รวมท้ังทบทวนแผนการบริหารความเส่ียงเพื่อปรับปรุงการ
ดำเนินงานต่อไปในอนาคต 

3) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก มีหน้าท่ี
สนับสนุนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารความเส่ียง และให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
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กล กการบริหารความเส ่ยง

ผู้อ านวยการ

ค ะท างาน
บริหาร

ความเส ่ยง

ผู้  ิบัติงาน

                                                              

1. ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมิน
โอกาสและผลกระทบ

2. วิเคราะห์และจัดล าดับ
ความส าคัญ 

3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง

                           

         
       

                                

4. สื่อสารท าความ
เข้าใจกับผู้ปฏิบัติ

5. รายงาน ประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง

6. ทบทวนแผนการ
บริหารความเสี่ยง

 
 
 

2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 

 
            
            
            
            
            
            
             

 

ค ะกรรมการบริหาร 
องค์การบริหารส่วนตำบลวะ

ตะแบก ค ะอนุกรรมการตรวจสอบและ ระเมิน 

ผู้อำนวยการ 

ค ะทำงานบริหารความเส ่ยง 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ผู้  ิบัติงานของ องค์การ
บริหารส่วนตำบลวะตะแบก 
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง 

โครงสร้างการบริหารความเส่ียง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผน การ
ดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าท่ีดังนี้ 

2.1  คณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 
1) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเส่ียงของ องค์การบริหารส่วนตำบลวะ

ตะแบก 
2) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
3) รับทราบผลการบริหารความเส่ียงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

2.2  คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อ

เพิ่มมูลค่าให้กับองค์การ 
2) รับทราบผลการบริหารความเส่ียงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหาร

ความเส่ียงของ องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 
3) กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเส่ียง 

2.3  ผู้อำนวยการ 
1) แต่งต้ังคณะทำงานบริหารความเส่ียงของ องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 
2) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
3) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเส่ียง  
4) พิจารณาผลการบริหารความเส่ียงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

2.4  หน่วยตรวจสอบภายใน 
1) สอบทานกระบวนการบริหารความเส่ียงของ องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 
2) นำเสนอผลการบริหารความเส่ียงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบ

และให้ข้อเสนอแนะ 

2.5  คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
1) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันท้ัง

องค์กร 
2) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเส่ียง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและ

ควบคุมความเส่ียง 
3) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีสำคัญ เสนอต่อ

ผู้อำนวยการเพื่อพิจารณา 

2.6  ผู้ปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 
1) สนับสนุนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารความเส่ียง 
2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
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3. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 

 องค์ประกอบ 

1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าคณะทำงาน 

2) ผู้อำนวยการกองคลัง คณะทำงาน 

3) ผู้อำนวยการกองช่าง คณะทำงาน 

4) ผู้อำนวยการกองการศึกษา  คณะทำงาน 

5) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คณะทำงาน 

6) หัวหน้าสำนักปลัด คณะทำงานและเลขานุการ 

7) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

อำนาจหน้าที่ 

1) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันท้ังองค์กร 

2) ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการบริหารความเส่ียง ได้แก่ การระบุความเส่ียง การประเมิน
ความเส่ียง การจัดทำแผนบริหารความเส่ียง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุม
ความเส่ียง 

3) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีสำคัญ เสนอต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 
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บทท่ี 4  กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารความเส่ียง เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับ
ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมท้ังการจัดทำแผน
บริหารจัดการความเส่ียง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเส่ียง 6 ขั้นตอน
หลัก ดังนี้ 

1. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ท้ังท่ีมีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 

2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเส่ียง และจัดลำดับความเส่ียง โดยพิจารณาจาก
การประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียง โดยอาศัย
เกณฑ์มาตรฐานท่ีได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเส่ียงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

3. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม
ความเส่ียงท่ีสูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้
จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนท่ีต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ท่ีจะได้รับด้วย 

4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ
เส่ียงท่ีได้ดำเนินการท้ังหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผน
บริหารความเส่ียง  

5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงประจำปี เพื่อให้
มัน่ใจว่าองค์กรมีการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ
หรือกลไกการควบคุมความเส่ียง (Control Activity) ท่ีดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเส่ียงท่ี
เกดิขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความ
เส่ียงท่ียังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหาร
ความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง 

6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเส่ียง
ในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
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กระบวนการบริหารความเส ่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก

   
ระบุ

ความเส ่ยง

   
 ระเมิน

ความเส ่ยง

   
จั การ

ความเส ่ยง
   

รายงานและ
ติ ตามผล

  
 ระเมินผล
การบริหาร
ความเส ่ยง

  
ทบทวน

การบริหาร
ความเส ่ยง

 
 
1. การระบุความเสี่ยง 

เป็นกระบวนการท่ีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  ร่วมกันระบุความเส่ียงและปัจจัยเส่ียง โดยต้อง
คำนึงถงึความเส่ียงท่ีมีสาเหตุมาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานท้ังในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัย
เส่ียงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความผิดพลาด
ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด รวมท้ังมีทรัพย์สินใดท่ีจำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกัน
รักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเส่ียง (Risk)”  “ปัจจัยเส่ียง (Risk Factor)” 
และ “ประเภทความเส่ียง” ก่อนท่ีจะดำเนินการระบุความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม 

1.1  ความเสี่ยง (Risk)  
หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนและจะส่งผล

กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด
โอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 
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1.2  ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  
หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียง ท่ีจะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ โดย

ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด และเกิดข้ึนได้อย่างไร และทำไม ท้ังนี้สาเหตุของความ
เส่ียงท่ีระบุควรเป็นสาเหตุท่ีแท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเส่ียงในภายหลังได้
อย่างถกูต้อง โดยปัจจัยเส่ียงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้ 

1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น 
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  กฎหมาย  คู่แข่ง  เทคโนโลยี  ภัยธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม 

2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเส่ียงท่ีสามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ 
ข้อบังคับภายในองค์กร  วัฒนธรรมองค์กร  นโยบายการบริหารและการจัดการ  ความรู้/ความสามารถของ
บุคลากร  กระบวนการทำงาน  ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ  เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

1.3  ประเภทความเสี่ยง 
แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ท่ีอาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือการไม่บรรลุผล
ตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร 

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติท่ีองค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร
และควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินท่ี
เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบัง คับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมท้ัง การจัดสรรงบประมาณ  
ไม่เหมาะสม เป็นต้น 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน 
ได้เสีย การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ 

การระบุความเส่ียงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานท่ีจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด 
ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเส่ียงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุท่ีแท้จริงเพื่อท่ีจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในการหามาตรการลดความเส่ียงในภายหลังได้  ท้ังนี้การระบุความเส่ียง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี 
เช่น  จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น 
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2. การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเส่ียงเป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด

ระดับความเส่ียง ท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือของ
องค์กร ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  

2.1  การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
เป็นการกำหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง ได้แก่ ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 

(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเส่ียง (Degree of Risk)  
โดยคณะทำงานบริหารความเส่ียงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง 
สูง และ สูงมาก ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

ประเด็นที่พิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 =  สูง 5 = สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์
หรือข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ปี ครั้ง) 

5 ปี ครั้ง 2-3 ปี ครั้ง 1 ปี ครั้ง 1-6 เดือน ครั้ง 
ไม่เกิน 5 ครั้ง ปี 

1 เดือน ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ความรุนแรงของผลกระทบ 

มูลค่าความเสียหาย < 1 หมื่นบาท 1 – 5 หมื่น
บาท 

5 หมื่นบาท –  
2 แสนบาท 

2 แสนบาท –  
1 ลา้นบาท  

> 1 ล้านบาท 

อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อน 
รำคาญ 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ 
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหัส อันตรายถึงชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/
การดำเนินงานของหน่วยงาน 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ส่วนระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสท่ีจะ
เกิดความเส่ียง และ ผลกระทบของความเส่ียงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเส่ียงในระดับใด โดยได้
ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต ่า  
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3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 

 โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 

2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
เป็นการนำความเส่ียงและปัจจัยเส่ียงแต่ละปัจจัยท่ีระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ท่ีจะ

เกิดเหตุการณ์ความเส่ียงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย 
(Impact) จากความเส่ียง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเส่ียงท่ีแตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการ
ควบคุมความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง
ภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาท่ีมีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอน
ดำเนินการ ดังนี้  

1) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่
ท่ีจะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด  

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ท่ีมีผลต่อหน่วยงานว่ามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด  

2.3  การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว ให้นำผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะ
เกิดความเส่ียง และผลกระทบของความเส่ียง ว่าก่อใหเ้กิดระดับของความเส่ียงในระดับใด 

ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) แบ่ง
พื้นท่ีเป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้  

สูงมาก 

สูง 

 านกลาง 

ต่ำ 
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1) ระดับความเส่ียงต ่า (Low) คะแนนระดับความเส่ียง 1 – 5 คะแนน โดยท่ัวไปความ
เส่ียงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเส่ียงท่ีไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นนั้นสามารถ
ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม 

2) ระดับความเส่ียงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเส่ียง 6 – 10 คะแนน 
ยอมรับความเส่ียงแต่ต้องมีแผนควบคุมความเส่ียง ความเส่ียงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเส่ียงท่ียอมรับได้ 
แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

3) ระดับความเส่ียงสูง (High) คะแนนระดับความเส่ียง 11 – 16 คะแนน ต้องมีแผนลด
ความเส่ียง เพื่อให้ความเส่ียงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

4) ระดับความเส่ียงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเส่ียง 17 – 25 คะแนน ต้อง
มแีผนลดความเส่ียงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเส่ียง 

 

         แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
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การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก    อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ 

ความเสียหายทีอ่าจ
เกิดขึ้น 

ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 
ประเภทความ

เสี่ยง 
โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ให้กับผู้ที่เสียชีวิตบาง 

1.ทำให้ราชการเสียหาย 
2.เกิดความยุ่งยากเมื่อ
ต้องเรียกเงินคืน 

1.ขาดความร่วมมือการแจ้งการ
เสียชีวิตจากญาติผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ 
2.ขาดความร่วมมือในการแจ้ง
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ 

          ด   
              

3 3 9 ปานกลาง กองสวัสดิการสังคม 

การจัดทำเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน  

1.ทำให้ราชการเสียหาย 1.มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโดยไม่
ผ่านการตรวจสอบก่อน 

          ด   
              

3 3 9 ปานกลาง กองคลงั 
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3. การจัดการความเสี่ยง  

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเส่ียง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ท้ังนี้วิธีการจัดการความเส่ียง ต้องคุ้มค่ากับการลด
ระดับผลกระทบท่ีเกิดจากความเส่ียงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเส่ียง ประกอบด้วย 4 
แนวทางหลัก คือ  

1) การยอมรับ (Take) หมายถึง การท่ีความเส่ียงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมท่ีมี
อยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีท่ีมีความเส่ียงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าท่ีจะดำเนินการใดๆ ให้
ขออนุมัติหลักการรับความเส่ียงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับ
ผลท่ีจะเกิดขึ้น 

2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น หรือลดความ
เสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปล่ียนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการท่ีนำไปสู่
เหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียง เพื่อให้มีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการ
ดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับ
และต้องจัดการให้ความเส่ียงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเส่ียงในกลุ่มนี้ 
เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงนั้น  

4) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเส่ียงท่ีสามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น 
การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอก
มาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้จัดการความเส่ียงแล้ว ต้องมีการจัดทำแผน
บริหารความเส่ียงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเส่ียงท่ีสูง (High) 
และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถ
ติดตามและประเมินผลการจัดการความเส่ียงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนท่ีต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ท่ีจะได้รับด้วย 
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การจัดการความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

ความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกทีเ่หมาะสม ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk) 

    

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ให้กับผู้ที่เสียชีวิตบางราย 

ตรวจสอบข้อมู ลกับ ระบบ
สารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยง
กับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 

ขอความร่วมมือนายทะเบียนในการรายงานข้อมูลผู้เสียชีวิตให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลทราบ 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม 

การจัดทำเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน  

กำชับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบเอกสารโดยผู้อำนวยการกองคลัง หรือเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ภายใน ท้ังก่อนขออนุมัติเบิกจ่ายและหลังการเบิกจ่าย และลงชื่อกำกับ
กับเมื่อตรวจสอบแล้วว่าเบิกจ่ายถูกต้อง ก่อนจัดเก็บเข้าแฟ้ม 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง กองคลงั 
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4. การรายงานและติดตามผล  

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเส่ียงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี
เป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเส่ียง 
รวมท้ังติดตามผลการจัดการความเส่ียงท่ีได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการ
บริหารความเส่ียงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเส่ียงใดมีประสิทธิภาพ
ดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเส่ียงใดควรปรับเปล่ียน และนำผลการติดตามไป
รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น ท้ังนี้กระบวนการสอบทานอาจกำหนด
ข้อมูลท่ีต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมท้ังกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดย
สามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ  

1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาท่ี
กำหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกส้ินปี เป็นต้น  

2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามท่ีรวมอยู่ใน
การดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน  

 
5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  

คณะทำงานบริหารความเส่ียง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเส่ียง
ประจำปีต่อคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก เพื่อให้มั่นใจว่า องค์การบริหารส่วน
ตำบลวะตะแบก มีการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล 
มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเส่ียงท่ีดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นได้จริง
และอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเส่ียงท่ียัง
เหลืออยู่หลังมีการจัดการ  อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่องจน
เป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน  

 
6. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง  

การทบทวนแผนบริหารความเส่ียง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเส่ียงใน
ทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเส่ียงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี 
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บทท่ี 5  แผนบริหารความเสี่ยง 

ในปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำ
แผนบริหารความเส่ียงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น โดยนำข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลวะตะแบก และคัดเลือกความเส่ียงในระดับปานกลาง
ขึ้นไปจนถึงความเส่ียงในระดับสูงมาก เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม
ความเส่ียงท่ีสูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ สำหรับความเส่ียงใน
ระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการ
ดำเนินการตามมาตรการลดความเส่ียงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนท่ีต้องใช้ กับ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเส่ียงประจำปีงบประมาณ 2563 ของ องค์การบริหารส่วน
ตำบลวะตะแบก มีองค์ประกอบท่ีสำคัญดังนี้ 

1) วิธีการดำเนินงาน (กิจกรรมการควบคุม จัดการความเส่ียง)  

2) ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเส่ียง  

3) งบประมาณท่ีใช้ดำเนินการ 

4) กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนงานนั้น 

โดยมีรายละเอียดแผนบริหารความเส่ียงของ องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก ตามแบบ RM3 
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แผนบริหารความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  อำเภอเทพสถติ  จังหวัดชัยภูมิ 

ความเสี่ยง 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 
วัตถุประสงค์ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk) 

       
   

การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ให้กับผู้ที่เสียชีวิต
บางราย 

 

ปาน
กลาง 

ตรวจสอบข้อมูลกับระบบ
สารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
 

ป้องกันการเกิดการ
ผิดพลาดในการ
เบิกจ่าย 

ธ.ค.64 
-ก.ย 
65 

หน่วยงานปลอด
จากการทุจริต 

0 กองสวัสดิการ
สังคม 

3 3 9 

การจัดทำเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน 

ปาน
กลาง 

กำชับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร 

ป้องกันการเกิดการ
ทุจริตในหน่วยงาน 

ธ.ค.64 
-ก.ย 
65 

หน่วยงานปลอด
จากการทุจริต 

0 กองคลงั 3 3 9 

 


