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คำนำ 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้
กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2562 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ 

  เทศบาลตำบลวังหว้า จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เพ่ือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 
อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และการบริหารงานของเทศบาลตำบลวังหว้า
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

      เทศบาลตำบลวังหว้า 
มกราคม  2566 
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๑.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ 
  การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้
การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็น
ความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์
ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง 
เพ่ือลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน 
  ดังนั้น เทศบาลตำบลวังหว้า  จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย 
ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้ 
  

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๑.  เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลตำบลวังหว้า 
  ๒.  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 
  ๓.  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลวังหว้า อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
  ๔.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลวังหว้า 
  ๕.  เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับเทศบาลตำบลวังหว้า  
 

๓.  เป้าหมาย 
  ๑.  ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือนำไปใช้ใน
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
  ๒.  ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
  ๓.  สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได ้
  ๔.  การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในเทศบาลตำบล
วังหว้า 

/๔.  นิยามความเสี่ยง… 
 
 

บทท่ี ๑  บทนำ 
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๔.  นิยามความเสี่ยง 
  ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย 
ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน    
การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหาย
จากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
  การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงที่
อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่ งต้องพิจารณาโอกาสที่ จะเกิดและผลกระทบที่ จะเกิดขึ้น               
โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ 

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วน
ใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน 

2. การลดความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มี
ระบบการควบคุมต่างๆ เพ่ือป้องกันหรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา 

3. การแบ่งความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหา   
ผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ 

4. การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ต้องทำสิ่งใดเพ่ิมเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาส   
ที่จะเกิดข้ึนน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย 

 
 
  



๑.  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
๑) ด้านกายภาพ 

ที่ตั้งของตำบลวังหว้า 

ตำบลวังหว้าอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ ๑๐ กิโลเมตร 
โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๓๘ (ดอนเจดีย์ - ศรีประจันต์) 

ตำบลวังหว้ามีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  ๒๓.๐๖๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  ๑๔,๔๑๖  ไร่ 

  

บทท่ี ๒  ข้อมลูพื้นฐานของเทศบาลตำบลวังหว้า 
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2) ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลวังหว้าเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำท่าคอย  
อีกท้ังอยู่ในเขตชลประทาน เหมาะแก่การทำการเกษตร  

อาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ     ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ     ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ     ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ     ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ 

3) ลักษณะภูมิอากาศ 

   ในเขตพ้ืนที่ตำบลวังหว้ามีลักษณะภูมิอากาศเป็นเขตร้อนชื้น มี 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูฝน ฤดูร้อน และ
ฤดูหนาวในระยะสั้น ๆ 

4) ลักษณะของดิน 

   หากพิจารณาคุณสมบัติของดินทั้งทางกายภาพและเคมี เช่น เนื้อดิน ความลึกของดินความสามารถใน
การอุ้มน้ำของดิน ชนิดของแร่ธาตุและปริมาณแร่ธาตุอาหารในดินพบว่าสภาพของดินในเขตพ้ืนที่ตำบลวังหว้ามีความ
สมบูรณ์เหมาะสมแก่การเกษตรกรรม การปลูกพืช การทำนาข้าว การเพาะปลูกพืชไร่ การเพาะปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผลต่างๆ  
                                                                          

๒.  วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
  “ตำบลวังหว้าน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ควบคู่วัฒนธรรมประเพณี สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

อย่างยั่งยืน” 
 

3.  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม  

พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการพาณิชย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมสถาบันของชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ 
    เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 
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๕.  โครงสร้างส่วนราชการภายใน 
 

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลวังหว้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

- งานบริหารทั่วไป 
- งานบุคลากร 
- งานป้องกันฯ 

- งานนโยบายและแผน 
- งานป้องกันฯ 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานส่งเสริม
การเกษตร 
- งานกิจการสภาฯ 

 
 

ปลัดเทศบาล 
 

สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง 

- งานบริหาร
การศึกษา 
- งานส่งเสริม
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
- งานกิจการโรงเรียน 
-งานกีฬา และ
นันทนาการ 

   
 

กองช่าง กองการศึกษา  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 
- งานประสาน
สาธารณูปโภค 
- งานผังเมือง 

 

- งานการเงิน 
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียน
ทรัพย์สิน และพัสดุ 
- งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้  

 

- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข 
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อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ มีดังนี้ 

ส่วนราชการ อำนาจหน้าที่ 

สำนักปลัดเทศบาล -  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของเทศบาล  งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี และเลขานุการ งานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร 
งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษา
ความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งาน
สิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการ
เพราะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย 
แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทาง
วิชาการ งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
1. งานการเจ้าหน้าท่ี 
2. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. งานนิติการ 
5. งานบริหารงานท่ัวไป 
6. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. งานกิจการสภาฯ 
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ส่วนราชการ อำนาจหน้าที่ 

กองคลัง  -  งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท จัดทำเช็คและเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 
ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย จัดทำบัญชี จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี จัดทำ
สถิติรายรับ-รายจ่าย จัดทำบัญชีรายจ่ายเงินสะสม จัดทำบัญชีรายจ่ายเงินอุดหนุน จัดทำบัญชีรายรับ-
รายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ รายงานสถิติการคลังและให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง  
-  งานพัสดุและทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้าง  การซ่อมบำรุงและรักษา จัดทำทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบ
การรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ จำหน่ายพัสดุ  
-  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่นๆ วางแผนการจัดเก็บรายได้ พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
ประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีอากร ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร จัดทำหนังสือ
แจ้งการชำระภาษี ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน รายชื่อผู้ไม่ชำระ
ภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภายในกำหนด จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี 
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภายในกำหนด ประสานกับงานนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษี
ท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้  
 

กองช่าง -  มีหน้าที่ความรับผดิชอบเกี่ยวกบังานสำรวจ งานออกแบบและเขยีนแบบงานประมาณราคา         
งานจัดทำทะเบียนประวัตโิครงสรา้งพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุง 
ระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน ์งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำ
แผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  
งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ  
เก็บรักษา การเบิกจา่ยวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง  งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือ 
ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมองหมาย 
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กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ งานอาชีวอนามัย งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริม 
เผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานควบคุมมลพิษ      
งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
งานธุรการประจำส่วนสาธารณสุข  
-  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน     
งานสุขศึกษา  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ งานรักษาแลพยาบาล 
-  งานรักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและ             
ที่สาธารณะ  งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย         
งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย 

กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

-  งานบริหารการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและ
ประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็ก
และเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน        
การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา    
จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณีท้องถิน่ วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา 
การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
-  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและนันทนาการ 
-  งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดการศึกษา งานพลศึกษา      
งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน งานบริการและบำรุงสถานศึกษา         
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



๑.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
    แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลวังหว้า แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑)  กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลวังหว้า 
  ๒)  ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
   ๓)  วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง 
  ๔)  จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่
อยู่ในระดับปานกลาง 
  5)  สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลวังหว้าทราบ 
และสามารถนำไปปฏิบัติได้ 
  6)  รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ๗)  รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

๑)  ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา 
  ๒)  พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
  ๓)  ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
  ๔)  พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 
๒.  คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
  เทศบาลตำบลวังหว้า แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองคป์ระกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้  

๑)  ปลัดเทศบาลตำบลวังหว้า    ประธานคณะทำงาน 
  2)  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล     คณะทำงาน 
  3)  ผู้อำนวยการกองคลัง      คณะทำงาน 
  4)  ผู้อำนวยการกองช่าง      คณะทำงาน 
  5)  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   คณะทำงาน 
  6)  ผู้อำนวยการกองการศึกษา       คณะทำงาน 
  7)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     เลขานุการ 
   

  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ  ดังนี้ 

๑)   จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๒)  ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
๓)  จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๔)  พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

           

บทท่ี ๓  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 



กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง เทศบาลตำบล  
วังหว้า มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1.  การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
  2.  ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่
ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
  ๓.  จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง
ที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้าน
ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
  4.  รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ 
  5.  ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่า
องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยง
ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัว
ควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
  6.  ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลวังหว้า 

 
 

1. ระบุความ
เสี่ยง

2. ประเมิน
ความเสี่ยง

3. จัดการ
ความเสี่ยง

4. รายงานและ
ติดตามผล

5. ประเมินผล
การบริหาร
ความเสี่ยง

6. ทบทวน
การบริหาร
ความเสี่ยง

บทท่ี ๔  การบริหารจดัการความเสี่ยง 
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1.  การระบุความเสี่ยง 
  เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึง
ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามี
เหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมาย
ของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 
  1.1  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่
แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 
  1.2  ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความ
เสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดย
ปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน คือ 
  ๑)  ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล      
กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ 
  ๒)  ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายใน
องค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์  
  1.3  ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
  ๑)  ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
  ๒)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น 
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  3)  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุม
ทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิ กจ่าย
งบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การ
ทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบ
ทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง 
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  4)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 

การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2566) 
เทศบาลตำบลวังหว้า  อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ วิธีควบคุมความเสี่ยง 
1. การจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 (ปานกลาง) สีน้ำเงิน - มีขั้นตอนในการจัดทำแผน

หลายขั้นตอน ต้องผา่น
คณะกรรมการหลายชุด ต้องรอ
เข้าสภาฯ เห็นชอบก่อนถึงจะนำ
แผนมาใช้ได ้
- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
อาจไม่บรรลตุามวตัถุประสงค์
และสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 

- จัดประชุมคณะกรรมการ
ให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ 
- ศึกษาระเบียบ และ
หนังสือสั่งการให้เข้าใจ 

2.  การตรวจสอบอนุมตัิ ฎีกาก่อน
เบิกจ่ายเงิน 

4 (สูง) สีแดง - ขาดบุคลากรที่เป็นข้าราชการ
ในการปฏิบัติหนา้ที่โดยตรง 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมาไม่
มีความชัดเจนในการปฏิบตั ิ
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อน
การบังคับใช้ 

- ออกบริการรับชำระภาษี
นอกพ้ืนท่ี บริการถึงสถานท่ี
ประกอบการ 
- จัดอบรมสญัจร ให้ความรู้
ด้านการชำระภาษี พร้อม
แจกสื่อประชาสัมพันธ์ และ
ขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้าน
ประชาสมัพันธ์ผ่านเสียงตาม
สายหอกระจายข่าว 

3.  การจัดเก็บรายได ้ 4 (สูง) สีแดง -ประชาชนขาดความรูค้วาม
เข้าใจในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 
-ผู้ประกอบการไมม่ีเวลาออกมา
ชำระภาษี ณ ท่ีทำการ อบต. 
 

-ประชุมให้ความรู้  ความ
เข้าใจในข้อระเบียบพัสดุฯ 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจ 
ถึ งขั้นตอนวิธีการดำเนิ น 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
-จัดส่งเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ
เข้ ารับการฝึกอบรมจาก
หน่วยงานต่าง ๆ 
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ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ วิธีควบคุมความเสี่ยง 
4.  การดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง 4 (สูง) สีแดง - เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานจัดซื้อจดั

จ้างแต่ละกอง  ขาดความรู้ความ
เข้าใจในข้อระเบียบและวิธีการ
ดำเนินการด้านพัสด ุ
-หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องออกหนังสือ
สั่งการ และแนวทางปฏิบัติมาบ่อย 
ไม่มีการซักซ้อมทำความเข้าใจให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติก่อนได้รับ 

- ตรวจเช็คจำนวนวัสดุ  
เป็นประจำ และลงบัตรคุม
วัสดุให้ตรงกับวัสดุคงเหลือ 
- ในการเบิกแต่ละครั้ง 
กำชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้เบิก
ต้องทำใบเบิกทุกครั้ง  
เพื่อเป็นการคุมพสัด ุ

5.  การสำรวจ ออกแบบและ
ประมาณราคา 

3 (ปานกลาง) สีน้ำเงิน - ปริมาณงานและความรับผิดชอบ
ภารกิจของ อปท. มีมาก  
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่
ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบยีบ 
กฎหมายตลอดเวลา 

- สรรหาผู้มีความรู้ 
ความสามารถ เฉพาะด้าน
ตรงตามมาตรฐาน กำหนด
ตำแหน่งท่ีสามารถ
ปฏิบัติงาน 

6.  การบรหิารงานบุคคล 5 (สูงมาก) สีแดง -ตำแหน่งบุคลากรทีม่ีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน 
มีไมเ่พียงพอต่อปริมาณงาน 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
 

7.  การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส ์

3 (ปานกลาง) สีน้ำเงิน - การจ่ายเบี้ยเป็นเงินสด 
- สถานท่ีที่ไปจ่ายอยู่ห่างไกล 

- คณะกรรมการเบิก
จ่ายเงินต้องมีความรอบ
ครอบสูง 
- ออกจ่ายเบี้ยยังชีพต้อง
ไปจ่ายหลายคนเพื่อ
ป้องกันเงินสูญหาย 
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๒.  การประเมินความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ
ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของเทศบาลตำบลวังหว้า ซึ่งประกอบด้วย  
๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1  การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหาร
ความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบไว้     
5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
 

ประเด็นที่พิจารณา ระดับคะแนน 
1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
ห รื 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 

รำคาญ 
บาดเจ็บ 
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ 
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหสั เสียชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ขององค์กร 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก 
สูง ปานกลาง และต่ำ 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

5  
 

    

สูงมาก 
4  

 
    

 3  
 

    
สูง 

2  
 

    
ปานกลาง 

1  
 

    
ต่ำ 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

 
  2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละ
ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือ
มูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความ
เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลา
ที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนการดำเนินการ ดังนี้ 
  ๑)  พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
  ๒)  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมี
ความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
  2.3  การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความ
รุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
  ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งจัดแบ่ง
เป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
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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 ต่ำ 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

 
1) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือ

ว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม 

2)  ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6-10 คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

3)  ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11 -16 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพ่ือให้
ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

4)  ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและ
ประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
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๓.  การจัดการความเสี่ยง 
  เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบ ที่เกิด
จากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ 
  ๑)  การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ทีอยู่ ซึ่งไม่ต้อง
ดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับ
ความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 
  2)  การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการ
จัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 
เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการ
ทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  3)  การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้
ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือ
ยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น 
  4)  การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่นการทำประกันภัย 
ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน 
เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
 
4.  การรายงานและติดตามผล 
  หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการ
ติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการ
ความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบ
ทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงดี
ควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ 
กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 
ลักษณะ คือ  
  1)  การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก 3 เดือน  ทุก 6 เดือน 
ทุก 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 
  2)  การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามท่ีรวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติ
ของหน่วยงาน 
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5.  การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
  คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี
ต่อนายกเทศมนตรีตำบลนิคมกระเสียว เพ่ือให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลวังหว้า มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง ที่ดำเนินการสามารถลดและ
ควบคุมความเสี่ยงที่เกิดข้ึนได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพื่อให้
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจน
เป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
6.  การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
  การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงใน
ทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง
เป็นประจำทุกป ี
  



  ในปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลวังหว้า ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่  ตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ . 2562 และ 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบ 
กฎหมายต่าง ๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่
ผ่านมา นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพ่ือกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง  เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลวังหว้า  โดยแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปี พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลวังหว้า  มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 

1.  ความเสี่ยง 
2.  ระดับความเสี่ยง 
3.  กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง 
4.  วัตถุประสงค์ 
5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
6.  ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
7.  งบประมาณ 
8.  ผู้รับผิดชอบ  
9.  ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๕  แผนบริหารความเสี่ยง 
 



 

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 
เทศบาลตำบลวังหว้า  อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ความเสีย่ง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/ 

จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการความ

เสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

1. การจดัทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

10 จัดประชุม
คณะกรรมการให้
ทราบถึงบทบาท 
หน้าท่ี 
-ศึกษาระเบียบ และ
หนังสือสั่งการให้
เข้าใจ 

เพื่อให้การดำเนินงาน
ด้านการจดัทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

ม.ค.-ก.ย.
2566 

การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
ประชาชน 

- สำนักปลดั 
เทศบาล 

1 5 5 

๒.  การตรวจสอบ
อนุมัติ ฎีกาก่อนเบิก
จ่ายเงิน 

16 กำกับดูแล ควบคุม
การปฏิบัติงาน ให้
ถูกต้องตามกฎหมาย 

- เพื่อให้เอกสาร
ประกอบฎีกาเบิก
จ่ายเงิน ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการ 
- เพื่อป้องกันและลด
ความผิดพลาดสร้าง
ความน่าเชื่อถือ และ
ความโปร่งใสให้กับ
หน่วยงาน 

ม.ค.-ก.ย.
2566 

การปฏิบัติงาน
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้

- กองคลัง 1 5 5 

 
 
 



 

ความเสีย่ง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/ 

จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

3.  การจัดเก็บรายได ้ 16 ส่งพนักงานเข้ารับ
การอบรม 

- เพื่อให้การ
จัดเก็บรายได้ มี
วิธีการจัดเก็บ
รายได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตามแผนการ
จัดเก็บภาษี  
 

ม.ค.-ก.ย.
2566 

ไม่เกดิความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

- กองคลัง 1 5 5 

4.  การดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

16 - ประชุมให้ความรู้ 
ความเข้าใจในข้อ
ระเบียบพสัดฯุ ให้
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ
เข้าใจ ถึงขั้นตอน
วิธีการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
-จัดส่งเจ้าหนา้ที่ท่ี
รับผิดชอบเข้ารับ
การฝึกอบรมจาก
หน่วยงานต่าง ๆ 

1.เพื่อให้การ
ดำเนินการให้
ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
2.เพื่อให้การ
ดำเนินการให้
ถูกต้องตาม
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจดัซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

ม.ค.-ก.ย.
2566 

ไม่เกดิความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

- กองคลัง 1 5 5 



 

ความเสีย่ง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/ 

จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

5.  งานสำรวจ 
ออกแบบและประมาณ
ราคา 

6 - สรรหาผู้มีความรู้ 
ความสามารถ 
เฉพาะด้านตรงตาม
มาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งท่ีสามารถ
ปฏิบัติงาน 

- เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานด้าน
งานสำรวจ 
ออกแบบและ
ควบคุมอาคาร
เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตาม
กฎหมาย 
ระเบียบ และ
ข้อบังคับ 
 

ม.ค.-ก.ย.
2566 

ไม่เกดิความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

- กองช่าง 1 5 5 

6. ด้านการบริหารงาน
บุคคล 

20 - ส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม 
 

เพื่อสรรหา 
บุคลากรใหม้ี
คุณวุฒิตรงกับ
สายงานด้าน
การเงินการบญัชี
และพัสด ุ
- เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้การ
ดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพ  
และเกดิ
ประสิทธิผล 

ม.ค.-ก.ย.
2566 

ไม่เกดิความ 
ผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงาน 

- กอง
การศึกษา 

1 5 5 

 



 

 
ความเสีย่ง ระดับ 

ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/ 

จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

7.  การเบิกจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส ์

6 - คณะกรรมการเบิก
จ่ายเงินต้องมีความ
รอบครอบสูง 
- ออกจ่ายเบี้ยยังชีพ
ต้องไปจ่ายหลายคน
เพื่อป้องกันเงิน 
สูญหาย 

-เพื่อสรรหา 
บุคลากรใหม้ี
คุณวุฒิตรงกับ
สายงานด้าน
การเงินการบญัชี
และพัสด ุ
-เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้การ
ดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพ  
และเกดิ
ประสิทธิผล 

ม.ค.-ก.ย.
2566 

ไม่เกดิความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

- สำนักปลดั 
เทศบาล 

1 5 5 

 
 
 
 

  



 

การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2566) 
เทศบาลตำบลวังหว้า  อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ความเสีย่ง ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสีย่ง 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ผู ้
รับผิดชอบ 

1. การใช้ดุลพินิจของผูม้ี
อำนาจในการอนุญาต 
อนุมัติต่างๆ 

หากผู้มีอำนาจไมย่ึดหลัก
ความถูกต้อง ย่อมเกิด
ความไมเ่ป็นธรรมต่อ
พนักงานส่วนตำบล 

ปัจจัยภายใน 
- การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ใน
การปฏิบัตริาชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานส่วนตำบล 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู้มี
อำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

2.  ความผดิพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้
ความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายที่นำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผดิพลาด  
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย อันนำไปสู่ปญัหา
กับหน่วยตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมา
ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อน
การบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจ
อ่านระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวม
องค์ความรู้ในหน่วยงาน 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
(C) 

     

3.  การทุจรติในการ
เบิกจ่ายต่างๆ 

ราชการได้รับความเสียหาย
จากเงินที่ถูกทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 

     

 



 

 
ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี

จะเกิดขึน้ 
ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 

ความถี ่
ผลกระทบ 

ความรุนแรง 
คะแนน 

ความเสีย่ง 
ระดับ

ความเสีย่ง 
ผู ้

รับผิดชอบ 
4.  วางแผนการพัฒนา 
ไม่ถูกต้อง 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
ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบยีบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรูค้วามเข้าใจ
ของผู้ปฏิบัต ิ
- พนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดซื้อจัด
จ้างทุจริต รับผลประโยชน์
จากผู้ขาย ผูร้ับจ้าง 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ (C) 

     

6.  การนำทรัพยส์ินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไมไ่ด้
รับประโยชน ์

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 

     

 
  



 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึน้ 

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 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการ
เป็นข้าราชการที่ด ี

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

8.  โครงการก่อสร้าง
พื้นฐานไม่มีคณุภาพ ไมไ่ด้ใช้
ประโยชน ์

สิ้นเปลืองและสญูเสีย
งบประมาณในการก่อสร้าง 
การซ่อมแซมบำรุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมผีลประโยชน์
ในงานท่ีทำ 

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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แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 
เทศบาลตำบลวังหว้า  อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี 

******************************* 
คำชี้แจง : 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. การใช้ดุลพินิจของผูม้ีอำนาจใน
การอนุญาต อนุมตัิต่างๆ 

ปัจจัยภายใน 
- การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงาน
ส่วนตำบล 
-  ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจใน
การตัดสินใจ สั่งการ 

   

2. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมาไม่มี
ความชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย ระเบยีบ 
ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่าน
ระเบียบ กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์
ความรู้ในหน่วยงาน 

   

3. การทุจรติในการเบิกจ่ายตา่งๆ ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่ง
เข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุมพอท่ีจะปิด
ช่องว่างการทุจริต 

   

4. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคล้องกับปญัหาและ
ความต้องการของประชาชน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจาก
ความต้องการของตนเอง พรรคพวก 
ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ตนเองจะ
ได้รับ 

   

 
 
 
 



 

- 29 - 
 

ความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความเสี่ยง 
(1)x(2) =(3) 

5. การจดัซื้อจัดจา้งและการบริหาร
พัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมา
บังคับใช้จำนวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบยีบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรูค้วามเข้าใจของ 
ผู้ปฏิบัต ิ
- พนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง
ทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขาย 
ผู้รับจ้าง 

   

6. การนำทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ประโยชนส์่วนตัว 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่ง
เคร่งครดั 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

   

7. การปฏิบัตหิน้าท่ีโดยมิชอบหรอื
ละเว้นการปฏิบตัิหน้าที ่

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่ง
เข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุมพอท่ีจะ
ปิดช่องว่างการทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็น
ข้าราชการที่ด ี

   

8. โครงการก่อสรา้งพื้นฐานไม่มี
คุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์
ของทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมผีลประโยชน์ในงาน 
ที่ทำ 

   

9. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไมต่รวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

   

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

   

 



 

 


