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องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

คำนำ
ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ต ิ ว ิ น ั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ พ.ศ. 2561 มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ มื ่ อ วั น ที ่ 20 เมษายน
พ.ศ.2561 โดยมาตรา 79 บั ญ ญั ต ิ ใ ห้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ให้ ม ี ก ารตรวจสอบภายใน การควบคุ ม ภายใน
และการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลั งกำหนด และ
กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารส ำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2562 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา จึงได้จัดทำาแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็น กรอบหรื อแนวทางพื้นฐานในการติ ดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ ย วกั บ
การบริ ห ารจั ด การความเสี ่ ย ง อั น จะทำให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั ่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผลต่ อ ผู ้ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย
และการบริหารงานขององค์การบริห ารส่วนตำบลตาพระยาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
ตุลาคม 2564
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บทที่ ๑ บทนำ
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของ รัฐจัดให้มี
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริห ารจัด การความเสี่ ยง โดยให้ถือปฏิบั ติต ามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งกระทรวงการคลั งได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้ว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริห ารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขึ้นเพื่ อ ให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์
ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส ำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีที่จ ะช่ว ยให้การบริห ารงานและการตั ดสินใจด้า นต่า งๆ เพราะภายใต้ส ภาวะการดำเนินงานทุกหน่ว ยงาน
ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน
จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงาน
หรือเป้าหมายของหน่ว ยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เ กิดขึ้น จัดลำดับความสำคั ญ
ของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย
แก่หน่วยงาน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้
เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้
เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม
และตรวจสอบได้
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานส่ ว นตำบล เข้ า ใจหลั ก การและกระบวนการบริ ห ารความเสี ่ ย งของ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
๓. เป้าหมาย
๑. ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ เสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตาพระยา

-2๔. นิยามความเสี่ยง
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย
ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน
การดำเนิ น งาน และกฎระเบี ย บหรื อ กฎหมายที ่เ กี ่ ยวข้อ งการบริ ห ารความเสี่ ย ง หมายถึ ง กระบวนการที ่ใช้
ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ตามผลการประเมินความเสี่ยงซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบ ระดับ
ความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และความคุ้มค่ าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้
ในปัจจุบัน คือ
1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใด
ที่องค์กรไม่ถนัดอาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน
2. การลดความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบ
การควบคุมต่างๆ เพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา
3. การแบ่งความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วม
รับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ
4. การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ต้องทำสิ่งใดเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาส
ที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย
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บทที่ ๒
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.๑.ด้านกายภาพ
- ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ตั้งอยู่เขตอำเภอตาพระยามีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลตาพระยา ตำบลทัพเสด็จ และตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูงเชิงเขา มีแหล่งน้ำและคลองธรรมชาติ สลับที่ลุ่มแอ่งกระทะมีภูเขาคันนา
กั้นกึ่งกลาง ระหว่างตำบล สภาพเดิมเป็นดินดานแข็ง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ เมื่อถูกน้ำจะละลายทำ
ให้หน้าดินถูกชะล้างได้โดยง่าย น้ำจึงมีสีขุ่นมัวไม่ใส เมื่อนานไปแหล่งน้ำจะตื้นเขินส่วนพื้นที่ป่าเดิมเป็นป่าละเมาะ
ประเภทป่าไม้เบญจพรรณ ปัจจุบันราษฎรได้บุกรุกทำเป็นพื้นที่เกษตรเป็นส่วนใหญ่ยังเหลือเฉพาะตามบริเวณเชิงเขา
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
มี ๓ ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกมันสำปะหลัง อ้อย
๑.5 ด้านการเมืองการปกครอง
- เขตการปกครอง
ตำบลตาพระยาประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน ๑7 หมู่บ้าน
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1.6 ข้อมูลประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยามีประชากรจำนวนรวมทั้งสิ้น 10,209 คน แยกเป็น
ชาย 7,210 คน หญิง 6,999 คน (ที่มา สำนักทะเบียนราษฎร์ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฏาคม 2562)
๒. วิสัยทัศน์
“องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาน่าอยู่ ประตูสู่กัมพูชา พัฒนาการเกษตร
รักษาระบบนิเวศน์ให้ยั่งยืน ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย”
๓. ภารกิจ
1. บริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
2. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3. ดูแลคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคม
4. ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจให้มั่นคง ประชาชนดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน
6. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
4. ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคม และสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. โครงสร้างส่วนราชการภายใน
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
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สำนักงานปลัด

อำนาจหน้าที่

- งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางและงานธุรการ งานด้านการเงิน งบประมาณ
งานด้านพัสดุ งานด้านอาคารสถานที่ในความ รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ ค ว บ คุ มก 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 เอกสารสำคัญของส่วน
ราชการ การดำเนินงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ กำหนดนโยบาย และจัดทำแผนงานของส่วนราชการ จัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ให้คำปรึกษา แนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการ ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงานเกี่ยวกับงาน
บริหารงานบุคคลของส่วนราชการ เช่น การจัดท าแผนอัตราก าลังของต าบล การขอ ก าหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
การจัดระบบงาน การสรรหา การจัดสอบ และ การบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต
าแหน่ง การ พัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ การด าเนินการขอรับบ าเหน็จบ านาญและ เงินทดแทน การจัดทำ
ทะเบียนประวัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติการรับ ราชการ
- งานเลขานุ ก ารสภา มีห น้าที่รับ ผิดชอบเกี่ ย วกับ งานเลขานุก ารการประชุม ต่างๆ การติดต่อ ประสานงาน
ดูแลความเรียบร้อยการจัดการประชุม การรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร บันทึกรายงานการประชุม
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดย
รวดเร็วมิให้ลุกลามออกไป ลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้ ป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย
การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
- งานกฎหมายและคดี งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่าง
ข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อ
ดำเนินการ ตามกฎหมาย งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินยั พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างและการร้องทุกข์หรือ
อุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ ละเมิดข้อศบัญญัติ งานนิติกรรมสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิด
ทางแพ่ง อาญางานคดีปกครอง และงานคดีอื่นๆ งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
- งานพัฒนาชุมชน งานสำารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการ ปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนงานจัดระเบียบชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำาบริการ
ขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม งานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา
คนพิการและทุพพลภาพ งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนิน ชีวิตในครอบครัว งานส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคประชาชน งาน สำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ งานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและ
สงเคราะห์สตรีบางประเภท งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ งานให้คำปรึกษา
แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน
ต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง งานสงเคราะห์เด็กและ เยาวชนที่พิการทางร่างกาย
สมองและปัญญา งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนงานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้าน
ต่างๆ งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน งานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาสตรี
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อำนาจหน้าที่

กองคลัง

- งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท จัดทำเช็คและเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบหลั ก ฐาน
ใบสำคัญคู่จ่าย จัดทำบัญชี จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี จัดทำสถิติรายรับ-รายจ่าย จัดทำบัญชีรายจ่าย
เงินสะสม จัดทำบัญชี รายจ่ายเงินอุดหนุน จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ รายงานสถิติการคลัง และให้บริการ
ข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมบำรุงและรักษา จัดทำทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษา
พัสดุ จำหน่ายพัสดุ
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหา
รายได้อื่นๆ วางแผนการจัดเก็บรายได้ พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีอากร ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร จัดทำหนังสือแจ้งการชำระภาษี ตรวจสอบและจัดทำบัญชี รายชื่อผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ
ทรัพย์สิน รายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมอื่นๆภายใน กำาหนด จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ภายในกำหนด ประสานกับงานนิติกรเพื่อดำเนินคดีแก่ผไู้ ม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น งานเกี่ยว
กับการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้
- คัดลอกข้อมูลที่ดิน ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ สำรวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม ปรับปรุงจัดเก็บ
ดูแลรักษาข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภาษีต่างๆ

กองช่าง

- งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่นๆ งานวางโครงการและควบคุม
การก่อสร้าง งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ถนน ทางเท้า งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ งานให้คำปรึกษาแนะนำ
หรือ ตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานควบคุมพัสดุด้านโยธา งานซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปการ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย
- งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ ออกแบบ คำนวณด้านวิศ วกรรมถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานวางโครงการและการ
ก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนน งานอาคาร และ สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานให้คำปรึก ษาแนะนำและบริก ารเกี่ยวกับ งานทางด้าน
วิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
งานบริ ก ารแบบแปลนก่ อ สร้ า งอาคารให้ แ ก่ ป ระชาชน งานสำรวจข้อมูลรายละเอียด เพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียด
ทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้าง
อื่น ๆ งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานควบคุมการก่อสร้างในสาขา
วิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
- งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้า
สาธารณะ งานวางแผนการ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ งานในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา
ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า งานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

กองช่าง(ต่อ)

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

-7- งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและ
อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานสารณกุศล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของ
กองช่าง รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานจัดทำ
คำสั่งและประกาศของกองช่าง งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน งานพัสดุและทรัพย์สินของกองช่าง งานการเงินและบัญชีของ
กองช่าง
- งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา
งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน
งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษาไว้ซึ่ง ศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรม
ด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- งานบริหารการศึกษา งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป งานบริหารการศึกษา งานวางแผนและสถิติ งานการเงินและ
บัญชี
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการศาสนา งานส่งเสริม ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและ
เยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ
- งานกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดการศึกษา งานพลศึกษา งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผล
งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ี่ ง
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสย
๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย
๑) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ๒)
ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
๓) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง
๔) จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่
ในระดับปานกลาง
5) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตาพระยาทราบ และสามารถนาไปปฏิบัติได้
6) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
๗) รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
๒) พัฒ นากระบวนการบริห ารความเสี ่ย งส าหรับความเสี ่ย งแต่ล ะประเภท ๓) ผลักดันให้ มี ก ารบริ ห าร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนต าบลในการด าเนินการบริหารความเสี่ยง
๒. คณะท างานบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมี องค์ประกอบและอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้
๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประธานกรรมการ
2) หัวหน้าส านักปลัด
กรรมการ
3) ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ
4) ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ
5) ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กรรมการ
6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ
7) นิติกร
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงาน ของรัฐ
ดังนี้
๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๓) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔ การบริหารจดั การความเสยี่ ง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาพระยา มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ โดยต้อง
ระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร
2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ ประเมิน
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์ มาตรฐานที่ได้ก
าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความ เสี่ยงที่สูง และ
สูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าใน ด้านค่าใช้จ่าย
และต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย
4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ เสี่ยงที่ได้
ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ
5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพื่อให้มั่นใจ ว่าองค์กร
มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไก ความเสี่ยง
ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา มาตรการหรือ
ตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้ องค์กรมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง ในทุ ก
ขัน้ ตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น
กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

3.การจัดการ
ความเสี่ยง

-101. การระบุความเสี่ยง
เป็ น กระบวนการที ่ ผ ู ้ บ ริ ห ารและผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านร่ ว มกั น ระบุ ค วามเสี ่ ย งและปั จ จั ย เสี ่ ย ง โดยต้ อ งค ำนึ ง
ถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้ งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจ ารณา
ว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ท ี ่ ก ำหนด รวมทั ้ ง มี ท รั พ ย์ ส ิ น ใดที ่ จ ำเป็ น ต้ อ งได้ ร ั บ การดู แ ลป้ อ งกั น รั ก ษา ดั ง นั ้ น จึ ง ต้ อ งเข้ า ใจ
ใน ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยง
ได้อย่างเหมาะสม
1.1 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและ
จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่
จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน
1.2 ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ
ควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยง
แบ่งได้ 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) ความเสี่ย งเชิ ง ยุท ธศาสตร์ (Strategic RISK) หมายถึง ความเสี่ย งที่เ กี่ย วข้ องกับ กลยุท ธ์ เป้าหมาย
พันธกิจ ขององค์กร ทีอ่ าจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
๒) ความเสี่ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน (Operational RISK) หมายถึ ง ความเสี่ย งที่เ กี่ย วข้ องกั บประเด็น
ปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำาเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบบุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
3) ความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น (Financial RISK) เป็ น ความเสี่ ย งที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารและควบคุ ม
ทางการเงิ น และการงบประมาณขององค์ ก รให้ เ ป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลทั้งจากปั จ จั ย ภายใน เช่ น การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็น ไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการด ำเนินงาน
การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้
ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบ
ทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง
4) ความเสี่ยงด้ า นการปฏิบั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ (Compliance RISK) เป็นความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เ กิดจากการไม่สามารถปฏิบัติ ต ามกฎระเบียบ หรือ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงาน
เป็นต้น

-11การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ความเสี่ยง

ผลกระทบ/ความเสียหาย
ปัจจัย/สาเหตุ
ประเภทความ
ที่จะเกิดขึ้น
เสี่ยง
1. การใช้ดุลพินิจของผู้มี
หากผู้มอี ำนาจไม่ยึดหลัก ปัจจัยภายใน
ความเสี่ยงด้าน
อำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ความถูกต้อง ย่อมเกิด ความ - การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ ใน การปฏิบัติงาน (O)
ต่างๆ
ไม่เป็นธรรมต่อ พนักงานส่วน การปฏิบัติราชการ
ตำบล
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานส่วนตำบล
- ความไม่ยุติธรรมของผู้มี
อำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ
2. ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่
ปัจจัยภายนอก
ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย - กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมา การปฏิบัติตาม
ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหา กับหน่วย ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบ
ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ
- หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ข้อบังคับ (C)
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ ก่อน
การบังคับใช้ ปัจจัยภายใน
- พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจ
อ่านระเบียบ กฎหมาย
- ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวม
องค์ความรู้ในหน่วยงาน
3. การทุจริตในการเบิกจ่าย
ต่างๆ

ราชการได้รับความ เสียหาย ปัจจัยภายใน
จากเงินที่ถูกทุจริต
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F)

-12ความเสี่ยง

ผลกระทบ/ความเสียหาย
ปัจจัย/สาเหตุ
ประเภทความ
ที่จะเกิดขึ้น
เสี่ยง
4. วางแผนการพัฒนาไม่
ปัญหาความเดือดร้อน
ปัจจัยภายใน
ความเสี่ยงเชิง
ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับ ไม่ได้รับการแก้ไขมีการ
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนา ยุทธศาสตร์ (S)
ปัญหาและความต้องการของ ประท้วง ร้องเรียน
โดยยึดจากความต้องการ
ประชาชน
ของตนเอง พรรคพวก ฐาน
เสียงและผลประโยชน์
ที่ตนเองจะได้รับ
5. การจัดซื้อจัดจ้างและการ
- จัดซื้อผิดระเบียบ
ปัจจัยภายนอก
ความเสี่ยงด้านการ
บริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่
- ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มี
- ระเบียบกฎหมายฉบับ ปฏิบัติตาม กฎหมาย
ถูกต้อง
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ ใหม่ออกมาบังคับใช้จำนวน ระเบียบ ข้อบังคับ
ต้องการใช้งาน
มาก
(C)
- มีการทุจริต งบประมาณ - มีการปรับเปลี่ยน ระเบียบ
ของทางราชการเสียหาย กฎหมาย ตลอดเวลา
ปัจจัยภายใน
- การขาดความรู้ความ
เข้าใจของผู้ปฏิบัติ
- พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อ
จัดจ้างทุจริต รับ
ผลประโยชน์จากผู้ขาย
ผู้รับจ้าง
6. การนำทรัพย์สินของทาง
เกิดการทุจริต เกิดความ ปัจจัยภายใน
ความเสี่ยงด้าน
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว สิ้นเปลืองโดยที่ราชการ - ขาดการควบคุม ตรวจสอบ การเงิน (F)
ไม่ได้รับประโยชน์
อย่างเคร่งครัด
- ผู้ปฏิบัติทุจริต
7. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ - ราชการได้รับความ
ปัจจัยภายใน
ความเสี่ยงด้านการ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เสียหายจากการปฏิบัติ
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ ปฏิบัติงาน (O)
หรือละเว้นการปฏิบัติ
อย่างเข้มงวด
- ประชาชนได้รับความ
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม
เดือดร้อน เสียหาย
พอที่จะปิดช่องว่างการ
ทุจริต
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกใน
การเป็นข้าราชการที่ดี
8. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่ สิ้นเปลืองและสูญเสีย
ปัจจัยภายใน
ความเสี่ยงด้านการ
มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์
งบประมาณในการก่อสร้าง - ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึง ปฏิบัติงาน (O)
การซ่อมแซม บำรุงรักษา ประโยชน์ของทางราชการ
- ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์
ในงานที่ทำ

-139. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้อง งบประมาณที่ต้องจ่ายไป
ตามระเบียบ กฎหมาย
ให้กับผู้ที่ไม่มีสทิ ธิ์ได้รับ

ปัจจัยภายใน
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย
บ้านเรือนประชาชนได้รับ ปัจจัยภายนอก
ความเสียหาย เกิดการ
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ
สูญเสียทรัพย์สินและชีวิต ปัจจัยภายใน
ของประชาชน
- อุบกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F)

10. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O)

๒. การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมินและการจัดระดับความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ซึง่
ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จ ะเกิดความเสี่ย ง ระดับ ความรุน แรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะท ำงานบริหาร
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
ความถีใ่ นการเกิด
เหตุการณ์หรือ ข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน(ครั้ง)
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความรุนแรงและผลกระทบ
มูลค่าความเสียหาย
อันตรายต่อชีวิต
ผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์กร

5 ปี/ครั้ง

2-3 ปี/ครั้ง

1 ปี/ครั้ง

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

น้อยกว่า
10,000
บาท
เดือดร้อน
ร าคาญ
น้อยที่สุด

10,00050,000
บาท
บาดเจ็บ
เล็กน้อย
น้อย

50,000 –
100,000
บาท
บาดเจ็บ
ต้องรักษา
ปานกลาง

1-6 เดือน/
ครั้ง ไม่เกิน 5
ครั้ง/ปี
สูง

1 เดือน/ครั้ง
หรือมากกว่า

100,000 –
500,000
บาท
บาดเจ็บสาหัส

มากกว่า
500,000
บาท
เสียชีวิต

สูง

สูงมาก

สูงมาก
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ความรุนแรงของผลกระทบ

ส่วนระดับของความเสี่ยงจะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเสี่ยง
ขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูงปานกลาง และต่ำ
5
4
3
สูง
2
1
1
2
3
4
5
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงสูงมาก สูงปานกลาง ต่ำ
2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้
มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ ผลกระทบหรือมูล ค่า
ความเสี ย หายจากความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ เ ห็ น ระดั บ ความเสี่ ย งที่ แ ตกต่ า งกั น ทำให้ ส ามารถ กำหนดการควบคุม
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้ งบประมาณ กำลังคน
หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อย เพียงใด
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความ
เสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และ ความรุนแรงของ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์
ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่ง จัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่
เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

-155
5

10

15

20

25

ความรุนแรงของผลกระทบ

4
4

8
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สูงมาก
20

3

6

9

12

สู15
ง

2

4

6

8

ปานกลาง
10

1

2

3

4

ต่ 5า

3
2
1
1

2
3
4
5
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

1) ระดับ ความเสี่ย งต่ ำ คือ คะแนนระดับ ความเสี่ยง 1 - 5 คะแนน โดยทั่ว ไปความเสี่ยงในระดับนี้ ให้ถือว่า
เป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุม ที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม
2) ระดับ ความเสี่ย งปานกลาง คะแนนระดับ ความเสี่ ยง 6 - 10 คะแนน เป็ นความเสี่ยงที่ย อมรั บได้ แต่ต้ อ ง
มีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
3) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้า หรือ
อาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

ความเสี่ยง

-16--17การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ผลกระทบ/ความเสียหาย
ปัจจัย/สาเหตุ
ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ ผลกระทบ คะแนน ระดับ
ผู้
ที่จะเกิดขึ้น
ความถี่ ความรุนแรง ความ เสี่ยง ความ เสี่ยง รับผิดชอบ

1.การใช้ดุลพินิจของผู้ หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลัก
มีอำนาจในการ
ความถูกต้อง ย่อมเกิด
อนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ความไม่เป็นธรรมต่อ
พนักงานส่วนตำบล

ปัจจัยภายใน
- การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ใน
การปฏิบัติราชการ
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานส่วนตำบล
- ความไม่ยุติธรรมของผู้มี
อำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ
2. ความผิดพลาดใน ปฏิบัติงานผิดพลาด
ปัจจัยภายนอก
การปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมา
เนื่องจากขาดรู้ความ กฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหา ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
เข้าใจในระเบียบ
กับหน่วยตรวจสอบ
- หน่วยงานที่ออกกฎหมาย
กฎหมายที่น าไปใช้ใน
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อน
การปฏิบัติงาน
การบังคับใช้
ปัจจัยภายใน
- พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจ
อ่านระเบียบ กฎหมาย
- ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวม
องค์ความรู้ในหน่วยงาน

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O)

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ (C)

-173. การทุจริตในการ
เบิกจ่ายต่างๆ

ราชการได้รับความ
ปัจจัยภายใน
เสียหายจากเงินที่ถูกทุจริต - ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F)
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ผลกระทบ/ความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้น

4. วางแผนการพัฒนาไม่ ปัญหาความเดือดร้อน
ถูกต้อง เหมาะสม
ไม่ได้รับการแก้ไข มีการ
สอดคล้องกับปัญหาและ ประท้วง ร้องเรียน
ความต้องการของ
ประชาชน
5. การจัดซื้อจัดจ้างและ - จัดซื้อผิดระเบียบ
การบริหารพัสดุ เป็นไป - ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มี
อย่างไม่ถูกต้อง
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน
- มีการทุจริต งบประมาณ
ของทางราชการเสียหาย

6. การน าทรัพย์สนิของ เกิดการทุจริต เกิดความ
ทางราชการไปใช้
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการ
ประโยชน์ส่วนตัว
ไม่ได้รับประโยชน์

ปัจจัย/สาเหตุ

ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ ผลกระทบ
ความถี่ ความ
รุนแรง
ปัจจัยภายใน
ความเสี่ยงเชิง
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนา ยุทธศาสตร์ (S)
โดยยึดจากความต้องการ
ของตนเอง พรรคพวก ฐาน
เสียง และผลประโยชน์ที่
ตนเองจะได้รับ
ปัจจัยภายนอก
ความเสี่ยงด้านการ
- ระเบียบกฎหมายฉบบั
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ใหม่ออกมาบังคับใช้จา นวน ระเบียบ ข้อบังคับ
มาก
(C)
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ
กฎหมายตลอดเวลา
ปัจจัยภายใน
- การขาดความรู้ความ
เข้าใจของผู้ปฏิบัติ
- พนักงานผู้มีหนา้ ที่จัดซื้อ
จัดจ้างทุจริต รับ
ผลประโยชน์จากผู้ขาย
ผู้รับจ้าง
ปัจจัยภายใน
ความเสี่ยงด้าน
- ขาดการควบคุม
การเงิน (F)
ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด
- ผู้ปฏิบัตทุจริต

คะแนน
ความ
เสี่ยง

ระดับ
ความ
เสี่ยง

ผู้
รับผิดชอบ
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ผลกระทบ/ความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้น

7. การปฏิบัติหน้าที่โดย - ราชการได้รับความ
มิชอบหรือละเว้นการ
เสียหายจากการปฏิบัติ
ปฏิบัติหนา้ ที่
หรือละเว้นการปฏิบัติ
- ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน เสียหาย

ปัจจัย/สาเหตุ

ปัจจัยภายใน
- ขาดการควบคุม
ตรวจสอบอย่างเข้มงวด
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุม
พอที่จะปิดช่องว่างการ
ทุจริต
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตสา นึกใน
การเป็นข้าราชการที่ดี
8. โครงการก่อสร้าง
สิ้นเปลืองและสูญเสีย
ปัจจัยภายใน
พื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ งบประมาณในการ
- ผู้ปฏิบัตงานไม่ค านึงถึง
ใช้ประโยชน์
ก่อสร้าง การซ่อมแซม ประโยชน์ของทางราชการ
บ ารุงรักษา
- ผู้ปฏิบัตงานมี
ผลประโยชน์ในงานที่ท า
9. การจ่ายเบี้ยยังชพไม่ งบประมาณที่ต้องจ่ายไป ปัจจัยภายใน
ถูกต้องตามระเบียบ
ให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธไิ์ด้รับ - ผู้ปฏิบัตงานบกพร่อง ไม่
กฎหมาย
ตรวจสอบคุณสมบติของผู้
ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย
10. เกิดสาธารณภัยใน บ้านเรือนประชาชนได้รับ ปัจจัยภายนอก
พื้นที่
ความเสียหาย เกิดการ - สภาพดิน ฟ้า อากาศ
สูญเสียทรัพย์สินและชีวิต ปัจจัยภายใน
ของประชาชน
- อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า

ประเภทความ
เสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O)

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O)

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F)

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน (O)

โอกาส/ ผลกระทบ คะแนน ระดับ
ผู้
ความถี่ ความ รุนแรง ความ เสี่ยง ความ เสี่ยง รับผิดชอบ

-20๓. การจัดการความเสี่ย งเป็น การกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีห ลายวิธ ีและสามารถปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับ
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ
๑) การยอมรั บ หมายถึ ง การที่ค วามเสี ่ ย งนั้ น สามารถยอมรั บ ได้ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ที่ อ ยู่ ซึ่ ง ไม่ต ้ อ ง
ดำเนิ น การใดๆ เช่ น กรณี ที่ม ี ค วามเสี่ ย งในระดั บ ไม่ ร ุ น แรงและไม่ คุ้ ม ค่ า ที่จ ะดำเนิ น การใดๆ ให้ ข ออนุ ม ั ติ
หลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดย การจัดระบบ
การควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ทเี่ ป็นความเสี่ยง เพื่อให้มี
การควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะ ในการทำงาน
และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยง
นั ้ น ไปอยู ่ น อกเหนื อ จากเงื ่ อ นไขการดำเนิ น งาน โดยมี ว ิ ธ ี ก ารจั ด การความเสี ่ ย งในกลุ ่ ม นี้ เช่ น การหยุ ด หรื อ
ยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น
4) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกัน
ทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่ างแทน เช่น
งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ
4. การรายงานและติดตามผลหลังจากจัดทำแผนบริห ารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้อง
มีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม
โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้ง
ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่
โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ด ำเนินการต่อไปหรือวิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงาน
ที่ได้กล่าวไว้ ข้างต้ น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล
โดยสามารถ ติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ
1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่ก ำหนด เช่น ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน
ทุก 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น
2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของ
หน่วยงาน
5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี
ต่ อนายกองค์การบริ หารส่วนตำบลตาพระยา เพื่อให้มั่นใจว่า องค์ การบริ หารส่วนตำบลตาพระยามี ก ารบริ ห าร
ความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง
ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดหามาตรการหรือ
ตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ย งที่ยังเหลืออยู่ห ลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กร
มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน

-216. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
การทบทวนแผนการบริ ห ารความเสี ่ ย งเป็ น การทบทวนประสิ ท ธิ ภ าพของแนวการบริ ห ารความเสี่ยง
ในทุกขั้นตอนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
จริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง
ในปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ย งเพื่อเตรีย มการรองรับ สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อ ำนาจ หน้าที่
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ ระเบียบ กฎหมาย
ต่างๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โดยแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปี 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยามีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้
1. ความเสี่ยง
2. ระดับความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง
4. วัตถุประสงค์
5. ระยะเวลาดำเนินการ
6. ผลสำเร็จที่คาดหวัง
7. งบประมาณ
8. ผู้รับผิดชอบ
9. ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง

-23แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ความเสี่ยง
ระดับ กิจกรรมการ ควบคุม/ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ผลสำเร็จที่ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง
ความ จัดการความเสี่ยง
ดำเนินการ
คาดหวัง
(บาท)
ภายหลังดำเนินการจัดการ ความ
เสี่ยง
เสี่ยง
โอกาส/ ผลกระทบ/ คะแนน
ความถี่ ความรุนแรง รวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตงิ าน (Operational Risk)
1. การใช้ดุลพินิจของผู้มี 10 การพิจารณาอนุญาต เพื่อให้เกิดความ
ตุลาคม การพิจารณา
ทุกกอง
1
5
5
อำนาจในการอนุญาต
อนุมัติ ยึดหลัก
เป็นธรรม และ
2563- อนุญาต อนุมัติ
อนุมัติ ต่างๆ
กฎหมาย ระเบียบ ความถูกต้อง
กันยายน มีความรวดเร็ว
อย่างเคร่งครัด
2564
ถูกต้อง
๒. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิ 10 ก ากับดูแล ควบคุม - เพื่อให้องค์กร
ตุลาคม การปฏิบัติงาน
ทุกกอง
1
5
5
ชอบหรือละเว้นการปฏิบติ
การปฏิบัติงาน ให้ ปลอดการทุจริต
2563โปร่งใส
หน้าที่
ถูกต้องตามกฎหมาย - เพื่อให้
กันยายน ตรวจสอบได้
ประชาชนได้รับ
2564
บริการที่ดี
3. โครงการก่อสร้าง
10 ตั้งคณะกรรมการ เพือ่ ให้โครงการ
ตุลาคม
โครงการ
กองช่าง
1
5
5
พื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้
ตรวจรับงานจ้าง
ก่อสร้างทุก
2563ก่อสร้างทุก
ใช้ประโยชน์
โครงการใช้
กันยายน โครงการได้ใช้
ประโยชน์อย่าง
2564 ประโยชน์ และ
คุ้มค่า
แก้ไขปัญหา
ของประชาชน
ได้
4. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ 10 - จัดทำแผนป้องกัน เพื่อช่วยเหลือ
ตุลาคม
ประชาชนที่ 169,200
สป.
2
4
8
บรรเทาสาธารณภัย ประชาชนได้
2563- ประสบเหตุ
- จัดตั้งศูนย์
ทันที
กันยายน ได้รับความ
ช่วยเหลือประชาชน
2564
ช่วยเหลือ
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ระดับ กิจกรรมการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ความ ควบคุม/ จัดการ
ดำเนินการ
เสี่ยง
ความ
เสี่ยง

5. ความผิดพลาด 15
ในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากขาดรู้
ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่
นำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
6. การจัดซื้อจัด
15
จ้างและการบริหาร
พัสดุ เป็นไปอย่าง
ไม่ถูกต้อง

ผลสำเร็จที่
คาดหวัง

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ระดับความเสี่ยงทีค่ าดหวัง
(บาท)
ภายหลังดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง
โอกาส/ ผลกระทบ/ คะแนน
ความถี่ ความรุนแรง รวม

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)
ส่งพนักงานเข้า
เพื่อให้
ตุลาคม
ไม่เกิดความ
5,000
สป.
รับการอบรม
ปฏิบัติงานได้ 2563- ผิดพลาดในการ
ถูกต้อง
กันยายน
ปฏิบัติงาน
2564

ส่งพนักงานเข้า
รับการอบรม

เพื่อให้
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง

ตุลาคม
ไม่เกิดความ
2563- ผิดพลาดในการ
กันยายน
ปฏิบัติงาน
2564

5,000

สป.

1

5

5

1

5

5
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ระดับ
กิจกรรมการ
ความ เสี่ยง ควบคุม/ จัดการ
ความเสี่ยง

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ดำเนินการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
7. การทุจริตใน
15 มีการตรวจสอบ เพื่อไม่ให้เกิด
การเบิกจ่ายต่างๆ
โดยหน่วยงาน
การทุจริต
ตรวจสอบภายใน
8. การนำ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว

15

มีการตรวจสอบ
โดยงานพัสดุ

เพื่อไม่ให้
ราชการเสีย
ประโยชน์

9. การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย

16

ตรวจสอบข้อมูล
กับฐานข้อมูล
กรมบัญชีกลาง

เพื่อไม่ให้
ราชการ
เสียหาย

ตุลาคม
2563กันยายน
2564
ตุลาคม
2563กันยายน
2564
ตุลาคม
2563กันยายน
2564

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ระดับความเสี่ยงทีค่ าดหวัง
(บาท)
ภายหลังดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง
โอกาส/ ผลกระทบ/ คะแนน
ความถี่ ความรุนแรง รวม

ไม่มีการทุจริต
ในหน่วยงาน

-

กองคลัง

1

5

5

ไม่มีการนำ
ทรัพย์สิน
ราชการไปใช้
ประโยชน์
ส่วนตัว
การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง

-

กองคลัง

1

5

5

-

สป.

1

5

5

-26ความเสี่ยง

10. วางแผนการ
พัฒนาไม่ถูกต้อง
เหมาะสม
สอดคล้องกับ
ปัญหาและความ
ต้องการของ
ประชาชน

ระดับ
ความ
เสี่ยง

กิจกรรมการ
ควบคุม/ จัดการ
ความ
เสี่ยง

15 มีการติดตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นทุกปี

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผลสำเร็จที่
คาดหวัง

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ระดับความเสี่ยงทีค่ าดหวัง
(บาท)
ภายหลังดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง
โอกาส/ ผลกระทบ/ คะแนน
ความถี่ ความรุนแรง รวม

ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)
- เพื่อให้
ตุลาคม
- แผนพัฒนา
แผนพัฒนาเป็น 2563- สามารถใช้เป็น
กรอบในการทำ กันยายน กรอบในการทำ
งบประมาณ
2564
งบประมาณ
รายจ่ายได้
รายจ่ายได้อย่าง
อย่างมี
มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
- ระดับ
- เพื่อให้ระดับ
ความสำเร็จของ
ความสำเร็จ
แผนสูงกว่าร้อย
ของแผนสูงกว่า
ละ 60
ร้อยละ 60

สป.

1

5

5

ภาคผนวก

-27แบบประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
*******************************
คำชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (1) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (2) ตามระดับ ดังนี้
1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 1 = สูง 1 = สูงที่สุด
ความเสี่ยง
ปัจจัย/สาเหตุ
การประเมินความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
(1)
(2)
เสี่ยง (1)x(2)
=(3)
1. การใช้ดุลพินิจของผู้มอี ำนาจ ปัจจัยภายใน
- การน าระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการ
ในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ
ปฏิบัติราชการ
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานส่วนตำบล
- ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจใน
การตัดสินใจ สั่งการ
ปัจจัยภายนอก
2. ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ความ - กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติ
เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่
- หน่วยงานที่ออกกฎหมาย
นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการ
บังคับใช้
ปัจจัยภายใน
- พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่าน
ระเบียบ กฎหมาย
- ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์
ความรู้ในหน่วยงาน

3. การทุจริตในการเบิกจ่าย
ต่างๆ

ปัจจัยภายใน
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด
- ระบบตรวจสอบไม่รดั กุมพอที่จะ
ปิดช่องว่างการทุจริต

4. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง ปัจจัยภายใน
เหมาะสม สอดคล้องกับปญหา - ผูบ้ ริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจาก
และความต้องการของประชาชน ความต้องการของตนเอง พรรคพวกฐาน
เสียงและผลประโยชน์ทตี่ นเองจะได้รับ
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5. การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่
ถูกต้อง

6. การนำทรัพย์สนิของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
7. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

8. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่
มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์
9. การจ่ายเบี้ยยังชพไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย

10. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่

ปัจจัย/สาเหตุ
ปัจจัยภายนอก
- ระเบียบกฎหมายฉบบัใหม่ออกมาบังคับ
ใช้จำนวนมาก
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมาย
ตลอดเวลา
ปัจจัยภายใน
- การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ
- พนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุจริต
รับผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง
ปัจจัยภายใน
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง
เคร่งครัด
- ผู้ปฏิบัตทุจริต
ปัจจัยภายใน
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอทีจ่ ะปิด
ช่องว่างการทุจริต
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็น
ข้าราชการที่ดี
ปัจจัยภายใน
- ผู้ปฏิบัตงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของ
ทางราชการ
- ผู้ปฏิบัตงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ
ปัจจัยภายใน
- ผู้ปฏิบัตงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย
ปัจจัยภายนอก
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ
ปัจจัยภายใน
- อุบกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
กระแสไฟฟ้า

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง
(1)
(2)
(1)x(2) =(3)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
-----------------------------------------------------------------ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้
มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริห ารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว23 ลงวันที่ 19
เดือนมีนาคม 2562 เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 กำหนดให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติ
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริห าร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ข้อ 2.6 หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผน
บริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานอันจะ
ทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ สมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
ลงชื่อ
(นางสำรวย จารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

