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คํานํา 



 

 

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี ๒0 เมษายน๒๕๖1 

โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนดและกระทรวงการคลังได

กําหนดหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับ

หนวยงานของรฐั พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น 

เ พ่ือใหเปนไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ

กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ 

พ.ศ.๒๕๖๒ องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลรอง

กาศประจําป ๒๕๖๕ ข้ึนตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท ๘๐๕/ว ๖๘๕๘ ลงวันท่ี ๒๖มีนาคม 

๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสียง

สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการจัดทําแผนการบริหารจัดการ

ความเสียงและติดตามประเมินผล รวมท้ังรายงานผลเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทําใหเกิดความ

เชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลตอผูเก่ียวของ และการบริหารงานของเทศบาลสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด

ไวอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทนํา 



 

การบริหารความเสี่ยงเปน เครื่องมือทางกลยุทธท่ีสําคัญ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจะชวยในการ

บริหารงานและการตัดสินใจดานตางๆเชน การวางแผน การกําหนดกลยุทธ การติดตาม ควบคุม และประเมินผล

การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชทรัพยากรตางๆเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึนลดการสูญเสีย

โอกาสท่ีทําใหเกิดความเสียหายแกองคกร ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ สามารถปฏิบัติงานใน "งานบริการ

หลักท่ีมีความสําคัญ" ไดอยางตอเนื่อง เปนระบบ และมีประสิทธิภาพ 

 

แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 

๑. การบริหารความเสี่ยง (Business Continuity Management : BCM) คือองครวมของกระบวนการ

บริหารซ่ึงบงภัยคุกคามขององคกรและผลกระทบของภัยคุกคามนั้นตอการดําเนินธุรกิจ และใหแนวทางในการ

สรางขีดความสามารถใหองคกรมีความยืดหยุน เพ่ือการตอบสนองและปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย 

ชื่อเสียง ภาพลักษณ และกิจกรรมท่ีสรางมูลคาท่ีมีประสิทธิผล 

๒. แนวทางการบริหารความเสี่ยง/การตอบสนองตอสภาวะวิกฤติ 

๒.๑ ในระดับแรกเปนการจัดการแผนเผชิญเหตุ ท่ีแสดงใหเห็นวาทาอยางไรใหการปฏิบัติงานมี

ความตอเนื่องและสามารถใหบริหารไดเม่ือเกิดเหตุการณ 

๒.๒ เม่ือเหตุการณขยายวงกวางในระดับเกิดความเสียหาย จะเริ่มเปนวิกฤตขององคกร องคกร

จึงตองมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมท้ังการกอบกูใหกลับมาทางานไดเปนปกติ ดังนั้นวัตถุประสงค

ของการบริหารความตอเนื่องคือ เพ่ือใหองคกรสามารถใหบริการไดในระดับหนึ่งแมจะประสบสถานการณวิกฤต 

ซ่ึงหนวยงานตองหาคาตอบวาระดับใดท่ีคิดวาเหมาะสมและจาเปน 

๒.๓ สามารถใชเปนแนวทางการปฏิบัติไดจริงเม่ือเกิดภาวะวิกฤต 

 

วัตถุประสงคในการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 

๑. เพ่ือใหฝายบริหาร / ฝายปฏิบัติการ เขาใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ

เทศบาลตําบลหวยออ 

2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบข้ันตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง 

๓. เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

4. เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหนวยงานทุกระดับของเทศบาลตําบลหวยออ 

5. เพ่ือเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง

กับกลยุทธของเทศบาลตําบลหวยออ 

๖. เพ่ือลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับเทศบาลตําบลหวยออ 

 



เปาหมายของการบริหารความเส่ียง 

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 

หนวยงาน ทุกสํานัก/กองทุกกอง 

สถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

 

ประโยชนของการบรหิารความเส่ียง 

๑. เปนสวนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ผูบริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักท่ี

สําคัญ และสามารถกํากับดูแลองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

2. สรางฐานขอมูลความรูท่ีมีประโยชนตอการบริหารและการปฏิบัติงานในองคกร เปนแหลงขอมูลสําหรับ

ผูบริหารในการตัดสินใจดานตางๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงท่ีตอบสนองตอเปาหมาย และภารกิจหลักของ

องคกร ตลอดจนระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได 

3. สะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงตางๆท่ีสําคัญไดท้ังหมด บุคลากรในองคกรมีความเขาใจ

เปาหมายและภารกิจหลักขององคกร รวมถึงความเสี่ยงสําคัญท่ีสงผลกระทบในเชิงลบตอองคกรครอบคลุมความ

เสี่ยงท่ีมีเหตุจากปจจัยภายในองคกร (โครงสรางองคกร บุคลากร วัฒนธรรม ฯลฯ) และจากปจจัย ภายนอกองคกร

(การเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ) 

๔. เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารงาน ผูบริหารม่ันใจวาความเสี่ยงไดรับการจัดการอยางเหมาะสม

และทันเวลา เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานและการตัดสินใจในดานตาง ๆ เชน การวางแผนการกําหนดกล

ยุทธการติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงสงผลใหการดําเนินงานของ เทศบาลตําบลหวยออเปนไปตาม

เปาหมายท่ีกําหนด และสามารถปกปองผลประโยชน รวมถึงการเพ่ิม มูลคา แกองคกร 

๕. ชวยใหการพัฒนาองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทําใหรูปแบบการระดับการ

ปฏิบัติงานขององคกร มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เชน การตัดสินใจ โดยท่ีผูบริหารมีความเขาใจในกลยุทธ

วัตถุประสงคขององคกร และระดับความเสี่ยงอยางชัดเจน เปนตน 

๖.ชวยใหการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ

จัดสรรทรัพยากรกรเปนไปอยางเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแตละกิจกรรม และการเลือกใช

มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เชน การใชทรัพยากรสําหรับกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต่ําและสูงยอมแตกตางกัน 

หรือการเลือกใชมาตรการแตละประเภทยอมใชทรัพยากรแตกตางกัน เปนตน 

 

ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเส่ียง 

๑. ความเส่ียง (Risk) 

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ/การกระทําใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายในสถานการณท่ีไมแนนอน และจะสง

ผลกระทบหรือสรางความเสี่ยหาย (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ี



จะบรรลุเปาหมายของของแผนงาน/โครงการท่ีสําคัญในแตละประเด็นยุทธศาสตรตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของสวนราชการ 

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแยกเปน ๓ สวน ดังนี้ 

  ๑. ปจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุท่ีจะทําใหเกิดความเสี่ยง 

  ๒. เหตุการณเสี่ยง คือ เหตุการณท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงาน หรือ นโยบาย 

  ๓. ผลกระทบของความเสี่ยงคือ ความรุนแรงของความเสียหายท่ีนาจะเกิดข้ึนจากเหตุการณเสี่ยง 

๒. ปจจัยเส่ียง (Risk Factor) 

ปจจัยเสี่ยง หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุ ท่ีมาของความเสี่ยงท่ีจะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

โดยตองระบุไดตัวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนไดอยางไร และทําไม ท้ังนี้สาเหตุของความ

เสี่ยงท่ีระบุ ควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง เพ่ือจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยาง

ถูกตอง 

 ๓. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะหวามเสี่ยง และ จัดลําดับความ

เสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสท่ีจะเกิด(Likelihood) 

หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยง ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของ

ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงท่ีได จากการประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง แบงเปน ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ํา 

๔. การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมท้ัง

กระบวนการดําเนินการตางๆ เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายจากการดําเนินการท่ีไมเปนไป

ตามแผน เพ่ือใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได ควบคุม

ได และตรวจสอบไดอยางเปนระบบ ซ่ึงการดําเนินการดังกลาว อาจแบงโดยสรุปไดเปน 4 แนวทางหลัก ดังนี้ 

๑) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การท่ีความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมท่ีมีอยู

ในปจจุบัน ซ่ึงไมตองดําเนินการใดๆ เชน กรณีท่ีมีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาท่ีจะดําเนินการใดๆ ให

ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไวและไมดําเนินการใดๆ 

๒) การควบคุม (Treat) หมายถึง การท่ีความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดแตตองมีการแกไขวิธีการควบคุม 

หรือมีการควบคุมเพ่ิมเติม เพ่ือใหมีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม เชน การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 

การจัดทํามาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal Control) 



๓) การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การท่ีความเสี่ยงนั้นไมสามารถยอมรับได

และตองจัดการใหความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเง่ือนไขของการดําเนินงาน เขน การหยุดดําเนินงานหรือ กิจกรรมท่ีกอ

ใหเกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการดําเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง 

๔) การโอนยาย (Transfer) หรือ แบง (Share) หมายถึง การโอนยายหรือแบงความเสี่ยงไปใหผูอ่ืนชวย

รับผิดชอบ เชน การจางบุคคลภายนอกมาดําเนินการแทน 

 

 ประเภทความเส่ียง 

๑) ความเส่ียงดานกลยุทธ(Strategic Risk : S) เก่ียวของกับการบรรลุเปาหมายและ พันธกิจในภาพรวม 

โดยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของสถานการณและเหตุการณภายนอก 

สงผลตอกลยุทธท่ีกําหนดไวไมสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร/ วิสัยทัศน หรือเกิดจากการกําหนดกลยุทธท่ีขาด

การมีสวนรวมจากภาคประชาชนหรือการรวมมือกับองคกรอิสระ ทําใหโครงการขาดการยอมรับและโครงการไมได

นําไปสูการแกไขปญหาหรือการตอบสนองตอความตองการของผูบริหารหรือผูมีสวนไดเสียอยางแทจริง หรือเปน

ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนําการตัดสินใจนั้นมาใชอยางไมถูกตอง 

๒) ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เก่ียวของกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององคกร/ 

กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช/บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ 

๓) ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณและ

การเงิน เชน การบริหารการเงินไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณหรือเปน

ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการเงินขององคกรเชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและไมสอดคลองกับ

ข้ันตอนการดําเนินการเปนตนเนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการจัดทํา

รายงานเพ่ือนํามาใชในการบริหารงบประมาณและการเงิน ดังกลาว 

๔) ความเส่ียงตานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับตางๆ(Compliance Risk : C) 

เก่ียวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจน 

ความไมทันสมัย หรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา 

การรางสัญญาท่ีไมครอบคลุมการดําเนินงาน 

ในการวิเคราะหความเสี่ยงนั้น กรมจะพิจารณาปจจัยเสี่ยงจากดานตางๆ  โดยนําแนวคิดเรื่อง ธรรมาภิ

บาลท่ีเก่ียวของในแตละดาน มาเปนปจจัยในการวิเคราะหความเสี่ยงดวย  ท้ังนี้ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากการดําเนินแผนงาน/โครงการ เพ่ือใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ไดแก 

๑. ประสิทธิผล (Effetiveness) 

๒. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 



๓. การมีสวนรวม (Participation) 

4. ความโปรงใส (Transparency) 

๕. การตอบสนอง (Responsiveness) 

๖. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

๗. นิติธรรม (Rule of Law) 

๘. การกระจายอํานาจ (Decentralization) 

๙. ความเสมอภาค (Equity) 

 

ความหมายองคประกอบตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักประสิทธิผล (Effetiveness) : ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ

แผนปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงความสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ

หนวยงานท่ีมีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอ

ประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทาง ยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน

และระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึง มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมีการออกแบบ

กระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม ใหองคกรสามารถใช

ทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ

ราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

หลักการมีสวนรวม (Participation) : กระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุก

กลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นท่ีสําคัญท่ี

เก่ียวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจและรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะ

หุนสวนการพัฒนา 

หลักความโปรงใส (Transparency) : กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัย 

และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรู ทุกข้ันตอนใน

การดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึง ตอบสนองความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน

ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและผลงานตอ

เปาหมายท่ีกําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของสาธารณะรวมท้ังการ

แสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 



หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหารราชการ

ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) : การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ 

จากสวนราชการสวนกลาง ใหแกหนวยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน) และภาคประชาชน 

ดําเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ

ดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ ท้ังนี้การกระจายอํานาจ

การตัดสินใจท่ีดี บุคลากรตองมีความรูความสามารถและขอมูลสนับสนุนเพ่ือใหเกิดการตัดสินใจท่ีเหมาะสม 

หลักความเสมอภาค (Equity) : การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีการ

แบงแยกดาน ชาย/หญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายและสุขภาพสถานะของ

บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีการประเมินความเสี่ยง 
 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

สําหรับการประเมินความเสี่ยงเปนข้ันตอนท่ีตองดําเนินการตอจากการระบุความเสี่ยง โดยการประเมิน

ความเสี่ยง ประกอบดวย กระบวนการหลัก ไดแก 

๑. การวิเคราะหความเสี่ยง จะพิจารณาสาเหตุและแหลงท่ีมาของความเสี่ยง ผลกระทบท่ีตามมาท้ังใน

ทางบวก และทางลบ รวมท้ังโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนของผลกระทบท่ีอาจตามมา โดยจะตองการระบุถึงปจจัยท่ีมีผลตอ

ผลกระทบ และโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน อาจเกิดผลท่ีจะตามมาและกระทบตอวัตถุประสงค/เปาหมายหลายดาน 

นอกจากนั้นในการวิเคราะหควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการความเสี่ยงท่ีดําเนินการอยู ณ ปจจุบันรวมถึง

ประสิทธิผลของมาตรการดังกลาวดวย 

๒. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหวางระดับของความเสี่ยงท่ีไดจาก

การวิเคราะหความเสี่ยง เทียบกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได ในกรณีท่ีระดับของความเสี่ยงไมอยูในระดับท่ี

ยอมรับไดของเกณฑการยอมรับความเสี่ยง ความเสียงดังกลาวจะไดรับการจัดการทันที 

กิจกรรมการควบคุม  คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการจัดการความเสี่ยง

ใหอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับไดเพ่ือปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอเปาหมายขององคกรเนื่องจากแตละองคกรมี

การกําหนด วัตถุประสงคและเทคนิคการนําไปปฏิบัติเปนของเฉพาะองคกร ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความ

แตกตางกัน ซ่ึงอาจแบงไดเปน ๔ ประเภท คือ 

๑. การควบคุมเพ่ือการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือปองกันไมให

เกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก 

๒. การควบคุมเพ่ือใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมเพ่ือใหคนพบขอผิดพลาดท่ีได

เกิดข้ันแลว 

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีสงเสริมหรือกระตุนใหเกิด

ความสําเร็จ ตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 

๔. การควบคุมเพ่ือการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือแกไขขอผิดพลาด

ท่ีเกิดข้ึน และปองกันไมใหเกิดซํ้าอีกในอนาคต  

 

 

ท้ังนี้ในการดําเนินกิจกรรมการควบคุมตองคํานึงถึงความคุมคาในดานคาใชจายและตนทุน กับ

ผลประโยชนท่ีจาดวาจะไดรับดวย โดยกิจกรรมการควบคุมมีองคประกอบ ดังนี้ 



๑. วิธีการดําเนินงาน (ข้ันตอน,กระบวนการ) 

2. การกําหนดบุคลากรภายในองคกร เพ่ือรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซ่ึงควรมีความรับผิดชอบ 

ดังนี้ 

(๑) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงท่ีไดดําเนินการอยูปจจุบัน 

(๒) พิจารณาการปฏิบัติเพ่ิมเติมท่ีจําเปน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง 

๓. กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางการกําหนดสวนราชการ 
องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ มีภารกิจและอํานาจหนาท่ีท่ีจะตองคําเนินการภายใตอํานาจหนาท่ีท่ี

กําหนดไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเดิม และตาม

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมี

การกําหนดโครงสรางสวนราชการดังนี้ 



โครงสราง 

จากการท่ีองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะดําเนินการดังกลาว 

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศจึงไดกําหนดโครงสรางสวนราชการใหตรงกับภารกิจ ดังนี้ 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

๑. สํานักงานปลัด 
หัวหนาสํานักปลัด 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
๑.๑ งานบริหารงานท่ัวไป 
- งานธุรการ 
- งานสารบรรณ 
- งานการเจาหนาท่ี 
- งานบริหารงบประมาณสํานักงานปลัด 
- งานพัสดุในสวนของสํานักงานปลัดฯ 
- งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 
- งานเผยแพรประชาสัมพันธองคกร 
- งานอาคาร สถานท่ีและยานพาหนะ 
- งานรัฐพิธี 
- งานอํานวยการและประสานราชการ 
- งานสนับสนุนและบริการประชาชน 
- งานตรวจสอบภายใน 
๑.๒ งานนโยบายและแผน 
- งานนโยบายและแผนพัฒนา 
- งานวิชาการ 
- งานขอมูลและการประชาสัมพันธ 
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
- งานแผนงบประมาณ 
- งานขอบัญญัติ งปม.รายจายประจําป 
๑.๓ งานกฎหมายและคดี 
- งานกฎหมายและนิติกรรม 
- งานการดําเนินทางคดีและศาลปกครอง 
- งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
- งานระเบียบ กฎหมาย 
- งานขอบัญญัติ อบต. 
๑.๔ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานอํานวยการ อปพร. 

๑. สํานักปลัด อบต. 
- หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
( นักบริหารงานท่ัวไป ) 
ประเภทตําแหนง อํานวยการทองถ่ิน 
ระดับตน 
๑.๑ งานบริหารงานท่ัวไป 
- งานธุรการท่ัวไป 
- งานธุรการผูบริหารและสมาชิกสภา 
- งานสารบรรณ 
- งานศูนยขอมูลขาวสาร 
- งานกิจการสภา 
- งานเลือกตั้ง 
- งานรัฐพิธี 
- งานประชาสัมพันธ 
- งานรักษาความสงบเรียบรอย 
- งานประสานงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
- งานพัสดุ 
- งานการเงิน 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานยานพาหนะ 
- งานจดทะเบียนพาณิชย 
- งานศูนยดํารงธรรมองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
งานศูนยยุติธรรมตําบล 
๑.๒ งานยุทธศาสตรและงบประมาณ 
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
- งานยุทธศาสตรขององคการ บริหาร
สวนตําบล 
- งานจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล 

 



โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

- งานปองกันสาธารณภัย 
- งานชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอน
ของผูประสบภัย 
- งานชวยเหลือและบรกิารสาธารณประโยชน  
- งานการรักษาความสงบภายใน 
- งานปองกันยาเสพติด 
๑.๕ งานกิจการสภา 
- งานระเบียบขอบงัคับการประชมุสภา 
- งานการประชุมสภา อบต. 
- งานเลือกตั้ง 
๑.๖ งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
สิ่งแวดลอม 
- งานอนามัยชุมชน 
-งานสาธารณะสุขมูลฐาน 
- งานกําจัดขยะมูลฝอยและน้ําเสีย 
- งานสงเสริมสุขภาพ 
-งานควบคุมโรคติดตอและสัตวนําโรค 
- งานระบาดวิทยา 
- งานโรคเอดส 
๑.๗ งานสวัสดิการสังคม 
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
- งานสังคมสงเคราะห 
๑.๘ งานสงเสริมการเกษตร 
- งานปองกันและปราบศัตรูพืช 
- งานสงเสริมอาชีพเกษตรกร 
๑.๙ งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
- งานบริหารการศึกษา 
- งานสงเสริมศาสนา และวัฒนธรรม 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.รองกาศ 
- โรงเรียนอนุบาล อบต.รองกาศ 
๑.๑๐ งานสงเสริมการทองเท่ียว 

- งานสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
ในการพัฒนาทองถ่ิน 
- งานประสานการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด 
- งานคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล 
- งานงบประมาณ 
- งานเสนอแนะขอรบัการจัดสรรเงิน
อุดหนุนขององคการบริหารสวนตําบล 
- งานจัดทําขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปและฉบับเพ่ิมเติม 
- งานตรวจติดตามและประเมินผล
แผนงานและโครงการ 
- งานบริการและเผยแพรวิชาการ 
- งานสถิติขอมูล 
- งานสารสนเทศ 
- งานจัดทําและพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศขององคการบริหารสวน
ตําบล 
๑.๓ งานการเจาหนาท่ี 
- การบริหารงานบุคคลของพนักงาน
สวนตําบลลูกจางประจําและพนักงาน
จาง 
- งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และ
พนักงานจางสังกัดสถานศึกษาและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- งานวิเคราะหการวางแผนอัตรากําลัง 
- งานจัดตั้งสวนราชการและการ
ปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ 
- งานการกําหนดตําแหนงและการ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหนง 



โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

- งานประชาสัมพันธการทองเท่ียว 
งานบริหารทองเท่ียว 
- งานวางแผนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 
- งานอนุรักษแหลงทองเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานการสรรหาเก่ียวกับการ
สอบแขงขันสอบคัดเลือก การคัดเลือก 
การยาย การโอน การรับโอน การ
คัดเลือกเพ่ือรับโอน 
- งานบรรจุและแตงตั้ง 
งานจัดทํา ควบคุมตรวจสอบ แกไข 
บันทึกขอมูลทะเบียนบัตรประวัติ 
- งานระบบสารสนเทศขอมูลบุคลากร
ทองถ่ินแหงชาติ 
- งานการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
- งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจางและ
คาตอบแทน 
- งานการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนและแตงตั้ง
พนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงใน
ระดับท่ีสูงข้ึน 
- งานการลาทุกประเภท 
- งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท 
- งานสงเสริมสนับสนุนการเพ่ิม
สมรรถภาพในการปฏิบัติงาน 
- งานแผนพัฒนาบุคลากร 
- งานฝกอบรม 
- งานการรักษาวินัย การดําเนินการ
ทางวินัย การอุทธรณและการรองทุกข 
- งานสนับสนุนเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
- งานการใหพนจากราชการ 
- งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือให
คําแนะนําวิชาการ 
1.๔ งานนิติการ 
- งานนิติกรรมและสัญญา 
- งานคดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืนๆ 



โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานพิจารณาใหหวามเห็นเก่ียวกับ 
การอุทธรณ คําสั่งทางปกครองและ
ดําเนินการเก่ียวกับคดีปกครอง 
- งานตรวจสอบและดําเนินการ
เก่ียวกับควรรับผิดทางละเมิด 
- งานติดตาม สืบทรัพยและบังดับคดี
ถูกหนี้ขององคกร 
- งานดําเนินการของศูนยขอมูล
ขาวสาร ศูนยไกลเกลีย่ประนีประนอม 
- งานตรวจสอบและคําเนินการ
เก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยของ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจางและพนักงานจาง 
- งานรับเรื่องราวรองทุกขและการ
อุทธรณ 
- งานพิจารณารองทุกขและการ
พิจารณาอุทธรณ 
- งานจัดทําขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบล 
๑.๕ งานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
- งานแผนการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยทุกประเภท 
- งานแผนการปองกันเฝาระวังและแจง
เตือนภัย 
- งานแผนการชวยเหลือผูประสบภัย
เรงดวน 
- งานแผนการฟนฟูและการสงเคราะห
ผูประสบภัย 
- งานศูนยรับแจงเหตุ 
- งานสํารวจแหลงธรรมชาติและจุด
ติดตั้งหัวรับน้ําดับเพลิง 



โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานจัดตั้งกลุมอาสาสมัครบรรเทาสา
ธารณภัย 
- งานตรวจสอบยานพาหนะ ปริมาณ
น้ําดับเพลิง สารเคมีดับเพลิง และวัสดุ
อุปกรณตางๆ 
- งานสนับสนุนน้ําเพ่ือการอุปโภค
บริโภค 
- งานจัดตั้งและจัดประชุม
คณะกรรมการศูนยชวยเหลือ
ประชาชนองคการบริหารสวนตําบล 
๑.๖.งานสวัสดิการสังคม 
- งานสังคมสงเคราะหเด็ก สตรี 
ผูสูงอายุ ผูทุพพลภาพ ผูดอยโอกาส ผู
ไรท่ีพ่ึง ผูประสบภัยพิบัติตางๆ 
- งานสังคมสงเคราะหเด็กและเยาวชน 
ผูพิการทางรางกายและสมอง 
- งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนผูถูก
ทอดท้ิง เรรอน ไรท่ีพ่ึง ถูกทําราย
รางกาย 
- งานสงเคราะหครอบครัวท่ีประสบ
ปญหาความเดือดรอนและเผยแพร
ความรูเก่ียวกับการดําเนินชีวิตใน
ครอบครัว 
- งานจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผู
พิการ ฯลฯ 
- งานจัดทําแผนดานการพัฒนาสังคม
ดานสวัสดิการสังคมและดานงานสังคม
สงเคราะห 
- งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรการ
และวิธีการพัฒนาสังคม การจัด
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหท่ี
สอดคลองกับสภาพปญหาและความ 
ตองการของประชาชน 
- งานสงเสริมพัฒนาอาชีพ 



โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานฝกอบรมและเผยแพรความรู
เก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
- งานสงเสริมสนับสนุนการจัด
สวัสดิการ สังคมแก เด็ก สตรี ผูสูงอายุ 
ผูพิการ และ ผูดอยโอกาส 
- งานสงเสริมสวัสดิภาพเด็ก และ
เยาวชนท่ีประพฤติตน ไมเหมาะสมแก
วัย 
- งานกิจการสภาเด็กและเยาวชน 
๑.๗ งานบริหารงานสาธารณสุข 
งานบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
- งานยุทธศาสตรสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
- งานกฎหมายสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
- งานการศึกษา คนควาวิจัย วิเคราะห 
และจัดแผนงานดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
๑.๘ งานบริการสาธารณสุข 
- งานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข 
- งานใหบรกิารดานสาธารณสุข 
- งานหลักประกันสุขภาพ 
- งานบริการขอมูล สถิติ ชวยเหลือให
คําแนะนําทางวิชาการ 
๑.๙ งานสงเสริมสุขภาพ 
- งานสงเสริมสุขภาพ ปองกัน ควบคุม
โรค 
- งานสงเสริมและสนับสนุนการแพทย
แผนไทย 
- งานปองกันและบําบัดการติดสารเสพ
ติด 
๑.๑๐ งานปองกันและควบคุมโรค 
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งานปองกันเฝาระวังและควบคุม
โรคติดตอ และไมติดตอ 
๑.๑๑ งานสงเสริมสิ่งแวดลอม 
งานวางแผน และจัดทําแผนดําเนินงาน
เฝาระวัง ควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม 
- งานจัดทํา และพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลดานการจัดการสิ่งแวดลอม 
- งานอนุรักษ ดูแล บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
เฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 
- งานสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
- งานประเมินผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม 
- งานรณรงคสรางจิตสํานึกอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
- งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ 
- งานสุขาภิบาลชุมชน 
- งานอนามัยสิ่งแวดลอม 
๑.๑๒ งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- งานบริการและพัฒนาระบบจัดการ
มูลฝอย 
- งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล 
๑.๑๓ งานรักษาความสะอาด 
- งานบริการรักษาความสะอาด 
๑.๑๔ งานบริหารการศึกษา 
- งานพัฒนาการศึกษา 
- งานบริหารวิชาการดานการศึกษา 
- งานการศึกษาปฐมวัย 
- งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
- งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตร 
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2. กองคลัง 
ผูอํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 
๒.๑ งานการเงิน 
- งานการเงิน 
- งานรับเงินเบิกจายเงิน 
- งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
- งานเก็บรักษาเงิน 

- งานศึกษานิเทศก 
- งานบริหารงบประมาณ 
- งานขยายโอกาสทางการศึกษา 
- งานเครือขายทางการศึกษา 
๑.๑๕ งานแผนงานและโครงการ 
- งานแผนงานและโครงการ 
๑.๑๖ งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
- งานการศาสนา 
- งานบํารุง ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน 
๑.๑๗ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- สงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- งานฝกและสงเสริมอาชีพ 
๑.๑๘ งานสงเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 
- สงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
๑.๑๙ งานสงเสริมการทองเท่ียว 
- งานประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 
- งานพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
๑.๒๐ งานสงเสริมการเกษตร 
- งานปองกันและปราบศัตรูพืช 
- งานสงเสริมอาชีพเกษตรกร 
๑.๒๑ งานอ่ืนๆตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
หรือเปนการกิจถายโอนตามกฎหมาย 
๑.๒๒ งานอ่ืนๆท่ียังมีไดกําหนดใหเปน
หนาท่ีของสวนราชการใด 
 
 
 
 
2. กองคลัง 
ผูอํานวยการกองคลัง 
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- งานควบคุมการเบิกจายงบประมาณ 
-งานจัดทํางบทดลองประจําเดือนประจําป 
๒.๒ งานบัญช ี
- งานการบัญชี 
- งานทะเบียนคุมเงินรายได รายจายทุก 
ประเภท 
-งานแสดงฐานะทางการเงิน 
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
- งานภาษีอากร คาธรรมเนียมและคาเชา 
- งานพัฒนารายได 
- งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 
- งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี 
- งานอนุญาตทะเบียนพาณิชย 
๒.๔ งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจายวัสดุ ครูภัณฑ และ 
ยานพาหนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นักบริหารงานการคลัง ) 
ประเภทอํานวยการทองถิ่น ระดับตน 
๒.๑ งานบริหารงานคลัง 
- งานจัดทําหรือชวยจัดทํางบประมาณ
หรือเงินนอกงบประมาณ 
- งานเก่ียวกับสถานะการเงินการคลัง 
- งานการจัดสรรเงินตาง ๆ 
- งานทะเบียนคุมเงินรายไดและ
รายจาย 
- งานบริการขอมูลสถิติ ชวยเหลือให 
คําแนะนําทางวิชาการดานการเงิน การ 
คลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพยสิน 
๒.๒ งานเรงรัดและจัดเก็บรายได 
- งานจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม และ
การ 
พัฒนา รายได 
- งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี 
คาธรรมเนียม 
๒.๓ งานแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 
-งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
๒.๔ งานการเงินและบัญชี 
- งานการจายเงิน การรับเงิน 
- งานนําสงเงิน 
- งานการเก็บรักษาเงินและเอกสาร 
ทางการเงิน 
- งานการตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาทุก 
ประเภท 
- งานการจัดทําบัญชี 
- งานการตรวจบัญชีทุกบระเภท 
- งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง 
คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ และ 
เงินอ่ืนๆ 
- งานควบคุมการเบิกจายเงิน 
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- งานทํางบทดลอง ประจําเดือนและ 
ประจาํป 
๒.๕ งานพัสดุและทรัพยสิน 
- งานเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจาง จัดหา 
- งานจัดทําทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ 
วัสดุ ท่ีดินสิ่งกอสราง และทรัพยสินทุก 
ประเภทขององคการปกครองสวน
ทองถ่ิน 
- งานการจําหนาย พัสดุ ครุภัณฑและ 
ทรัพยสินตางๆ 
- งานเก่ียวกับเงินประทันสัญญาทุก
ประเภท 
- งานจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
จัดหา พัสดุ ครุภัณฑ วัสดุ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง และทรัพยสินประจําปของ
องค 
- งานควบคุมตรวจสอบการรับการจาย 
พัสดุครุภัณฑใหแกสวนราชการตางๆ 
- งานปรับปรุง ซอมแซม และ
บํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ 
- งาบจําหนวยพัสดุ ครุภัณฑ 
- งานรวบรวมสถิติขอมูล และระบบ 
ฐานขอมูลเก่ียวกับพัสดุ ครุภัณฑ วัสดุ 
และทรัพยสินขององคการปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
- งานจัดทําทะเบียนคุมเอกสารสัญญา
ซ้ือขาย สัญญาจาง 
- งานขออนุมัติเบิกตัดป ขอขยายเวลา 
เบิกตัดป 
- งานจัดทําหนังสือรับรองผลงาน 
และทะเบียนคุมหนังสือรับรองผลงาน 
-งานควบคุมงบประมาณรายจาย 
ประจาํป 
- งานจัดทํางบทรัพยสิน 
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3. กองชาง 
ผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
๓.๑ งานกอสราง 
- งานกอสรางถนน สะพาน แหลงน้ําและอ่ืน 
ๆ 
- งานตรวจสอบการกอสราง 
- งานควบคุมการกอสราง 
- งานขอมูลกอสราง 
- งานธุรการ 
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการกอสราง 
- งานสํารวจออกแบบ 
- งานออกแบบและเขียนแบบ 

- งานควบคุมตรวจสอบพัสดุประจําป 
- งานการจําหนายพัสดุ 
- งานจัดทําบันทึกการยืมทรัพยสิน 
และทะเบียนคุมการยืม 
- งานขออนุญาตใชประโยชนใน
ทรัพยสินของทางราชการ 
- งานอนุญาตและจัดทําบันทึกขอตกลง 
การใหหนวยงานอ่ืนใชพัสดุประเภท
ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
- งานการคํานวณคาเสื่อมราคาของ 
ทรัพยสินทุกประเภท 
- งานจดทะเบียนและตอรถยนต
สวนกลาง 
๒.6 งานผลประโยชนและกิจการ
พาณิชย 
-การใหเชาทรัพยสินของทางราชการ
เพ่ือทําประโยชนและการรายไดของ
องคกรอ่ืน 
๒.๗ งานบริหารงานท่ัวไป 
- งานธุรการท่ัวไป 
- งานพัสดุ 
- งานการเงิน 
๒.๘ งานอ่ืนๆตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
หรือเปนภารกิจถายโอนตามกฎหมาย 
 
๓. กองชาง 
ผูอํานวยการกองชาง 
 (นักบริหารงานชาง) 
ประเภทอํานายการทองถิ่น ระดับตน 
๓.1 งานแบบแผนและกอสราง 
- งานประมาณราคา 
- งานจัดทําราคากลาง 
- งานจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม
ตางๆ 
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- งานจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัสด ุ
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานประสานกิจการประปา 
- งานไฟฟาสาธารณะ 
- งานระบายน้าํ 
๓.๔ งานผังเมือง 
- งานสํารวจและจัดทําแผนท่ี 
- งานวางระบบผังเมือง 
- งานควบคุม และพัฒนาผังเมือง 

- งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสด ุ
- งานจัดทําทะเบียนประวัติโครงสราง 
พ้ืนฐานอาคาร สะพาน หลอง แหลงน้ํา 
- งานติดรั้งซอมบํารุงระบบไฟสองกวาง
และสัญญาจราจร 
- งานปรับปรงุภูมิทัศน 
- งานตรวจสอบการกอสราง 
- งานจัดทําแผนปฏิบัติงานการกอสราง
และซอมบํารุงประจําป 
- งานควบคุมการกอสรางและซอม
บํารุง 
3.๒ งานผังเมือง 
- งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง 
- งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ
กฎหมาย 
3.3 งานสาธารณูปโภค 
- งานติดตั้งซอมบํารุงระบบไฟสอง
สวาง 
- งานเก่ียวกับการประปา 
3.4 งานสํารวจและออกแบบ 
- งานสํารวจ 
- งานออกแบบ 
3.๕ งานบริหารงานท่ัวไป 
- งานธุรการท่ัวไป 
- งานพัสดุ 
- งานการเงิน 
3.6 งานอ่ืนๆตามท่ีกฎหมายบัญญัติถือ
เปนภารกิจถายโอนตามกฎหมาย 
 
๔. หนวยตรวจสอบภายใน 
- งานจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาํป 
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- งานการตรวจสอบความถูกตองและ
เชื่อถือไดของเอกสารการเงิน การบัญชี 
เอกสารการรับ การจายเงินทุกประเภท
ตรวจสอบการเก็บรักษา หลักฐาน 
การเงิน การบัญชี 
- งานตรวจสอบ การสรรหาพัสดแุละ
ทรัพยสิน การเก็บรักษาพัสดุและ
ทรัพยสิน 
- งานตรวจสอบการจัดทําประโยชน
จากทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบล 
- งานตรวจสอบ ติดตามและการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
โครงการใหเปนไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด
อยางมีประสีทธิภาพประสิทธิผลและ 
ประหยัด 
- งานวิเคราะหและประเมินความมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคาในการใช
ทรัพยากรของสวนราชการตางๆ 
- งานประเมินการควบคุมภายในของ
หนวยรับตรวจ 
- งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
- งานบริการขอมูลสถิติ ชวยเหลือให 
คําแนะนําแนวทางแกไข ปรับปรุง การ
ปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจและ
ผูเก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการประเมินความเสี่ยง 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนประจํา เพ่ือระบุและ

วิเคราะหความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ รวมถึงกําหนด

วิธีการจัดการความเสียงนั้นผูบริหารควรคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกและภารกิจภายใน

ท้ังหมดท่ีมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจ 

การประเมินความเสี่ยงประกอบดวย ๔ หลักการ ดังนี้ 

๑. องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ระบุวัตถุประสงคการควบคุมภายในของภารกิจให

สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกรไวอยางชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงท่ี

เก่ียวของกับวัตถุประสงค 

๒. องคการบริหารสวนตําบลรองกาศระบุความเสี่ยงท่ีมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคการควบคุม

ภายในอยางครอบคลุมท้ังหนวยงานของรัฐ และวิเคราะหความเสี่ยงเพ่ือกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง 

๓. องคการบริหารสวนตําบลรองกาศพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบการ

ประเมินความเสี่ยงท่ีสงผลตอการบรรลุวัตถุประสงค 

๔. องคการบริหารสวนตําบลรองกาศระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอยางมี

นัยสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน 

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

กิจกรรมการควบคุมเปนการปฏิบัติท่ีกําหนดไวในนโยบายและกระบวนการดําเนินงานเพ่ือให

ม่ันใจวาการปฏิบัติตามการสั่งการของผูบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคกิจกรรม

การควบคุมควรไดรับการนําปฏิบัติท่ัวทุกระดับของหนวยงานของรัฐ ในกระบวนการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการ

ดําเนินงาน รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใหในการดําเนินงาน 

กิจกรรมการควบคุมประกอบดวย ๓ หลักการ ดังนี้ 



1. องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ระบุและพัฒนากิจกรรมควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการ

บรรลุวัตถุประสงคใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

2. องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปตานเทคโนโลยี 

เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค 

3. องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ไดจัดใหมีกิจกรรมควบคุม โดยกําหนดไวในนโยบาย 

ประกอบดวยผลสําเร็จท่ีคาดหวังและชั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนํานโยบายไปสูการปฏิบัติจริง 

สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 

สารสนเทศเปนสิ่งจําเปนสําหรับองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ท่ีจะชวยใหมีการดําเนินการ

ตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด เพ่ือสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ การ

สื่อสารเกิดข้ึนไดท้ังจากภายในและภายนอก และเปนชองทางเพ่ือใหทราบถึงสารสนเทศท่ีสําคัญในการควบคุมการ

ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ การสื่อสารจะชวยใหบุคคลกรในองคการมีความเขาใจถึงความ

รับผิดชอบและความสําคัญของการควบคุมภายในท่ีมีตอการบรรลุวัตถุประสงค 

สารสนเทศและการสื่อสารประกอบดวย ๓ หลักการ ดังนี้ 

1. หนวยงานของรัฐจัดทําหรือจัดหาและใชสารสนเทศท่ีเก่ียวของและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให

มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด 

2. หนวยงานของรัฐมีการสื่อสารกายในเก่ียวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงคและความ

รับผิดชอบท่ีมีตอการควบคุมภายในซ่ึงมีความจําเปนในการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ี

กําหนด 

๓. หนวยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบตอการปฏิบัติตาม

การควบคุมภายในท่ีกําหนด 

กิจกรรมการติดตามผล(Monitoring Activites) 

กิจกรรมการติดตามผลเปนการประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน การประเมินผลเปนรายครั้ง 

หรือเปนการประเมินผลท้ังสองวิธีรวมกัน เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามหลักการในแตละ

องคประกอบของการควบคุนภายในท้ัง ๕ องคประกอบ กรณีท่ีผลการประเมินการควบคุมภายในจะกอใหเกิด

ความเสียหายตอหนวยงานของรัฐ ใหรายงานตอฝายบริหาร และผูกํากับดูแล อยางทันเวลา 

กิจกรรมการติดตามผลประกอบดวย ๒ หลักการ ดังนี้ 

๑. หนวยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดําเนินการประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน และหรือการ

ประเมินผลเปนรายครั้งตามท่ีกําหนด เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามองคประกอบของการควบคุม

ภายใน 

2. หนวยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารขอบกพรอง หรือจุดออนของการควบคุมภายในตอ

ฝายบริหารและผูกํากับดูแล เพ่ือใหผูรับผิดชอบสามารถสั่งการแกไขไดอยางเหมาะสม 



 

 

กิจกรรมการประเมินความเสี่ยง 
 

หนวยงานท่ีรับการประเมิน โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

สํานักปลัดเทศบาล 

   งานบริหารท่ัวไป 

การจัดทําแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบล 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

   ปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 

ตรวจสอบการเบิกจายน้ํามัน

เชื้อเพลิง 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

กองคลัง การจัดทําบัญชีและงบการเงินบน

ระบบ e-laas 

กันยายน 2565 

 กิจกรรมงานพัสดุจัดซ้ือจัดจาง 

โครงการท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

กองชาง 

   งานวิศวกรรมโยธา 

การจัดทําประมาณการราคางาน

กอสราง 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

   งานกิจการประปา การตรวจสอบซอมแซมระบบการ

ผลิตน้ําประปา 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

กองการศึกษา การเบิกจายงบประมาณเงิน

สนับสนุนสถานศึกษา 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

กองสาธารณสุข การบริหารงานการกําจัดขยะมูล

ฝอย 

ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

 

การจัดทํารายงาน 

 

แนวทางการจัดทํารายงานตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ หลักเกณฑปฏิบัติการ

ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 



แบบรายงานท่ีองคการบริหารสวนตําบลรองกาศตองจัดทําใหเปนไปตามหลักเกณฑแลวจัดสงให

สํานักงานทองถ่ินจังหวัดแพร ภายใน ๙o วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ ประกอบดวย 

๑. แบบ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงาน (แบบ ปค.๑) ซ่ึงนายก

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศตองเปนผูลงนามในแบบ ตัวอยางแบบประเมิน ท่ี ๑ 

๒. แบบ รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ตัวอยางแบบ

ประเมิน ท่ี ๒ 

๓. แบบ รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ตัวอยางแบบประเมิน ท่ี ๓ 

๔. แบบ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ 

ปค.๖) ตัวอยางแบบประเมิน ท่ี ๔ 

 

ข้ันตอน และหนาท่ีความรับผิดชอบตามโครงสรางการควบคุมภายใน 

๑. องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ไดออกคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลรองกาศท่ี ๖๔๐/

๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการ

บริหารสวนตําบลรองกาศ ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ

องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ โดยดําเนินการดังนี้ 

๑.๑ สํารวจวิเคราะหภารกิจตามโครงสรางของฝาย/งาน ประเมินจุดออน และบริหาร

ความเสี่ยง เพ่ือใหเกิดประสิทธิผล และดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม

ภายใน ดวยวิธีการตามหลักเกณฑ กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน

สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑.๒ ใหเลขานุการคณะทํางาน ๆ วิเคราะหประเมินและรวบรวมรายงานการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบรหิารสวนตําบลรองกาศ เสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

เพ่ือรายงานกระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) ภายใน ๙o วัน นับแตวันสิ้นงบประมาณ ตาม

แบบฟอรม 

๒. องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ไดออกคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลรองกาศท่ี ๖๔๐/

๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพ่ือแตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจสอบภายใน ขององคการบริหารสวนตําบล

รองกาศ ในการควบคุมความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบล 

๓. เม่ือดําเนินการจัดทํารายงานแลวเสร็จดําเนินการสงใหอําเภอสูงเมน เพ่ือสงตอสํานักงาน

สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดแพร ภายในกําหนดระยะเวลา 

 

 

 



 
 

การประเมนิความเสีย่ง 

การทุจริต 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 



 
 

การประเมนิความเสี่ยงการทุจริต 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลร่องกาศ 

อาํเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

 
 
 

 



คาํนํา 

  การป้องกนัการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบ               

ของพนักงานและผูบ้ริหารทุกคน และเป็นเจตจาํนงของทุกองค์กรท่ีต้องร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ                    

อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนําเคร่ืองมือประเมินความเส่ียงการทุกจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วย                       

เป็นหลกัประกันได้ว่าการดาํเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีท่ีพบการทุจริตท่ีไม่คาดคิด 

โอกาสท่ีจะประสบกบัปัญหานอ้ยกวา่องคก์รอ่ืน หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายท่ีนอ้ยกวา่

องคก์รท่ีไม่มีการนาํเคร่ืองมือประเมิน ความเส่ียงการทุจริตมาใช ้เน่ืองจากไดมี้การเตรียมการป้องกนัล่วงหนา้ไว ้

โดยใหเ้คร่ืองมือประเมินความเส่ียงการทุจริต เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบติังานประจาํ ซ่ึงไม่ใช่การเพิ่มภาระงาน

แต่อยา่งใด 

  องค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีบทบาทในการ

ขบัเคล่ือนหน่วยงานภาครัฐใหบ้ริหารงานภายใตก้รอบธรรมาภิบาล โดยการประเมินความเส่ียงการทุจริตจะเป็น

เคร่ืองมือหน่ึงในการขบัเคล่ือนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ ตามคาํสั่งคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ ลงวนัท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เร่ือง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบท่ีกําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ

บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวงั เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิด                     

การทุจริตประพฤติมิชอบ จึงไดด้าํเนินการประเมินความเส่ียงในองคก์รข้ึน เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ 

หรือแนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียงของการดาํเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต ซ่ึงเป็นมาตรการ                  

การป้องกนัการทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลร่องกาศ 

อาํเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ 
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แผนการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนตาํบลร่องกาศ อาํเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่ 

 

 องค์การบริหารส่วนตาํบลร่องกาศ ได้ดาํเนินการจดัทาํแผนการบริหารจดัการความเส่ียง ประจาํปี

งบประมาณ ๒๕๖๕ ตามบญัญติัวินยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบญัชีการรายงานและ      

การตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจดัให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร

จัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกําหนดทั้ ง น้ี

กระทรวงการคลงัไดก้าํหนดมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏิบติัการบริหารจดัการความเส่ียงสาํหรับหน่วยงานของ

รัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรฐาน ขอ้ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐตอ้งจดัทาํแผนบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง

และตอ้งมีการส่ือสารแผนบริหารจดัการความเส่ียงกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ขอ้ ๒.๗ ตอ้งมีการติดตามประเมินผล

การบริหารจดัการความเส่ียงและทบทวนแผนบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ และ หลกัเกณฑป์ฏิบติั ขอ้ 

๙ จดัทาํรายงานผลการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ เสนอให้หัวหนา้หน่วยงานของรัฐหรือผูก้าํกบั

ดูแล พิจารณาอยา่งนอ้ยปีละ  ๑ คร้ัง การบริการความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการขององคก์ร ซ่ึงมี

ความสําคญัต่อการดาํเนินงานในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัภารกิจขององค์กร 

นโยบาย แผนปฏิบติัการและกิจกรรมขององค์กร ซ่ึงอาจมีสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด หรือปัญหาอุปสรรคท่ีมี

ผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวตัถุประสงคห์รือภารกิจขององคก์รโดยรวม จึงตอ้งมีการนาํกระบวนการบริ

หารความเส่ียงมาใช้เพื่อช่วยป้องกนัหรือควบคุมความเสียหายในการดาํเนินงานท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยเร่ิมตั้งแต่

การระบุความเส่ียงการประเมินความเส่ียง และการกาํหนดมาตรการในการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ี

องคก์รยอมรับ เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่การดาํเนินงานขององคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละภารกิจท่ีกาํหนดไว ้

ทั้งน้ีการบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการท่ีคณะกรรมการผูบ้ริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องทาํ

ความเขา้ใจและให้ความสําคญัเพื่อให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ืองโดยคาํนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ

หลกัขององคก์รภารกิจตามนโยบาย และเป้าหมายตามแผนปฏิบติัการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

 

 



๑. วตัถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร 

 ๑. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบท่ีจะทาํให้เกิดความเสียหายต่อการดาํเนินงานท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต

ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับไดแ้ละสามารถควบคุมได ้ตรวจสอบไดอ้ยา่งมีระบบ 

 ๒. เพื่อกาํหนดมาตรการ กิจกรรมในการจดัการความเส่ียงและมีการติดตามประเมินอยา่งต่อเน่ือง 

 ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานขององคก์รให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในการบรรลุตาม

เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

 ๔. เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ ตระหนักและเห็นความสําคัญของการบริหารจัดการความเ ส่ียง             

สามารถบริหารจดัการความเส่ียงได้อย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกันการพิจารณาความเส่ียงการกาํหนด

ประเด็นความเส่ียงและแนวทางการบริหารความเส่ียง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดงัน้ี 

      ๔.๑. พิจารณาโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับการจดัสรรงบประมาณประจาํปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นขอ้มูล

ประกอบการจดัการแผนบริหารจดัการความเส่ียง 

      ๔.๒. ระบบงานสําคญัท่ีสนบัสนุนดาํเนินงานขององค์กรและขบวนการองค์กรชุมชน ซ่ึงเป็นงาน

ตามภารกิจหลกั 

      ๔.๓ ประเด็นท่ีมีความเส่ียงเป็นประเด็นสําคัญท่ีต้องดํา เนินการต่อเน่ืองในปีงบประมาณ                           

พ.ศ.๒๕๖๔ กรอบการวเิคราะห์ความเส่ียงเพื่อจดัทาํแผนบริหารความเส่ียง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบดว้ย

ประเด็นความเส่ียงปัจจัยเส่ียงผลกระทบแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงระยะเวลาดํา เนินการ                              

และหน่วยงานท่ีรับผดิ 

 

๒. การบริหารจัดการความเส่ียงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร 

 การบริหารจดัการความเส่ียงเป็นการทาํงานในลกัษณะท่ีทุกภาระการทาํงานตอ้งประเมินความเส่ียง            

ก่อนปฏิบติังานทุกคร้ัง และแทรกกิจกรรมการตอบโตค้วามเส่ียงไวก่้อนเร่ิมปฏิบติังานตามหลกัภาระงานปกติ

ของการเฝ้าระวงัความเส่ียงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกนัโดยเป็นส่วนหน่ึงของความรับผิดชอบปกติท่ีมี               

การรับรู้และยอมรับจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เป็นลกัษณะ pre-decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลกัษณะกาํกบั

ติดตามความเส่ียงเป็นการสอบทวน post-decision  

 

 

 



๓. กรอบการประเมินความเส่ียงการทุจริต 

      กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน coso ๒๐๑๓ (committee of sponsoring 

organizations ๒๐๑๓) ซ่ึงมาตรฐาน coso เป็นมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เร่ิมออกประกาศใช้เม่ือปี 

๑๙๙๒ สาํหรับมาตรฐาน coso ๒๐๑๓ ประกอบดว้ย ๕ องคป์ระกอบ ๑๗ หลกัการ ดงัน้ี 

องค์ประกอบที ่๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม (control environment) 

      หลกัการท่ี ๑ องคก์รยดึหลกัความซ่ือตรงและจริยธรรม 

      หลกัการท่ี ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผดิชอบต่อการกาํกบัดูแล 

      หลกัการท่ี ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอาํนาจการสั่งการชดัเจน 

      หลกัการท่ี ๔ องคก์ร จูงใจ รักษาไว ้และจูงใจพนกังาน 

      หลกัการท่ี ๕ องคก์รผลกัดนัใหทุ้กตาํแหน่งรับผดิชอบต่อการควบคุมภายใน 

 องค์ประกอบที ่๒ การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

      หลกัการท่ี ๖ กาํหนดเป้าหมายชดัเจน 

      หลกัการท่ี ๗ ระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงอยา่งครอบคลุม 

      หลกัการท่ี ๘ พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต 

      หลกัการท่ี ๙ ระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคุมภายใน 

 องค์ประกอบที ่ ๓ กจิกรรมความควบคุม (Control Activities) 

      หลกัการท่ี ๑๐ ควบคุมความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

      หลกัการท่ี ๑๑ พฒันาระบบเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการควบคุม 

      หลกัการท่ี ๑๒ ควบคุมใหน้โยบายสามารถปฏิบติัได ้

 องค์ประกอบที ่๔ สารสนเทศและการส่ือสาร (information and communication) 

      หลกัการท่ี ๑๓ องคก์ารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและมีคุณภาพ 

      หลกัการท่ี ๑๔ มีการส่ือสารขอ้มูลภายในองคก์ร ใหก้ารควบคุมภายในดาํเนินต่อไปได ้

      หลกัการท่ี ๑๕ มีการส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก ในประเด็นท่ีอาจกระทบต่อการควบคุมภายใน 

 องค์ประกอบที ่๕ กจิกรรมการกาํกบัติดตามและประเมินผล (monitoring Activities) 

      หลกัการท่ี ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

      หลกัการท่ี ๑๗ ประเมินและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในทนัเวลาและเหมาะสมทั้งน้ี

องคป์ระกอบการควบคุมภายในแต่ละองคป์ระกอบและหลกัการจะตอ้ง present& Function (มีอยูจ่ริงและนาํไป

ปฏิบติัได)้ อีกทั้งทาํงานอยา่งสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กนั จึงจะทาํใหก้ารควบคุมภายในมีประสิทธิผล 

 



 

๔. องค์ประกอบทีท่าํให้เกดิการทุจริต 

 องค์ประกอบหรือปัจจัย ท่ีนําไปสู่การทุจริตประกอบด้วย pressure/Incentive sinvci’dffyo หรือ             

แรงกดดนัหรือแรงจูงใจ opportunity หรือโอกาส ซ่ึงเกิดจากช่องโหวข่องระบบต่างๆ คุณภาพการควบคุมกาํกบั

ควบคุมภายในองค์กรมีจุดอ่อน และ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทาํตามทฤษฎี

สามเหล่ียมการทุจริต (fraud Triangle) 

 

๕. ขอบเขตประเมินความเส่ียงการทุจริต 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลร่องกาศ จะแบ่งความเส่ียงออกเป็น ๓ ดา้น ดงัน้ี 

 ๕.๑ ความเส่ียงการทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานท่ีมีภารกิจ

ให้บริการประชาชนอนุมติัหรืออนุญาตตามพระราชบญัญติัการอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต               

ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘) 

 ๕.๒ ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใชอ้าํนาจและตาํแหน่งหนา้ท่ี 

 ๕.๓ ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใชจ่้ายงบประมาณและการบริหารจดัการทรัพยากร

ภาครัฐ 

 

๖. ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงการทุจริต มี ๙ ข้ันตอน ดังนี ้

 ๑. การระบุความเส่ียง 

 ๒. การวเิคราะห์สถานะความเส่ียง 

 ๓. เมทริกส์ระดบัความเส่ียง 

 ๔. การประเมินการควบคุมความเส่ียง 

 ๕. แผนบริหารความเส่ียง 

 ๖. การจดัทาํรายงานผลการเฝ้าระวงัความเส่ียง 

 ๗. จดัทาํระบบการบริหารความเส่ียง 

 ๘. การจดัทาํการรายงานการบริหารความเส่ียง 

 ๙. การรายงานผลการดาํเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 

 



การประเมินความเส่ียงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ขั้นตอนที ่๑ การระบุความเส่ียง Risk Identficati 

    ๑. ความเส่ียงการทุจริตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณา อนุญาต 

    ๒. ความเส่ียงความทุจริตในความโปร่งใสของการใชอ้าํนาจและตาํแหน่งหนา้ท่ี 

    ๓. ความเส่ียงการทุจริตในความโปร่งใสของการใชจ่้ายงบประมาณและการบริหารจดัการทรัพยากร

ภาครัฐ 

 

 ขั้นตอนที ่๑ ตารางระบุความเส่ียงการทุจริต (know factor และ Unknow factor) 
 

ตารางระบุความเส่ียง 

 

โอกาส/ความเส่ียงต่อการทุจริต 

ประเภทความเส่ียงการทุจริต 

know factor 

ความเส่ียงทีเ่คยเกดิ 

Unknow factor 

ความเส่ียงทีไ่ม่เคยเกดิ 

การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกจิส่วนตัว 

- นาํรถยนตข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไปใชใ้นกิจกรรม

ของตนเองนอกเหนือจากงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

บ่อยคร้ังซ่ึงตอ้งรับผดิชอบจ่ายค่านํ้ามนัดว้ยตนเองแต่กลบัมี

การเบิกค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงและทาํการเบิกกวา่ความเป็นจริง 

 

 
 

การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือรับสินบน 

- การรับของขวญัจากบุคคลอ่ืนเพือ่ช่วยใหบุ้คคลนั้นได้

ประโยชน์จากองคก์ร 

 

  

การทาํธุรกจิส่วนตัว 

- เจา้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งทาํสัญญา

ซ้ือของจากร้านหรือบริษทัของครอบครัวตนเองหรือบริษทั

ท่ีตนเองมีหุน้ส่วนอยู ่

  

 

 

 



 

การทาํงานพเิศษ 

- การท่ีเจา้หนา้ท่ีไม่ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลอยา่งเตม็ท่ีแต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ

ท่ีอยูเ่หนืออาํนาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงาน 

 

  

การจัดซ้ือจัดจ้าง 

- การกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะของวสัดุและครุภณัฑท่ี์

จดัซ้ือจดัจา้งใหพ้วกพอ้งเปรียบหรือชนะการประมูล 

- การปกปิดขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งต่อสาธารณะ เช่น การปิด

ประกาศการจดัซ้ือจดัจา้งหรือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารล่าชา้ 

 

 
 

 

 ขั้นตอนที ่๒ การวเิคราะห์สถานะความเส่ียง 

วเิคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเส่ียงของแต่ละโอกาส/ความเส่ียงการทุจริต แบ่งออกเป็น 

     สถาะสีเขียว  :   เป็นความเส่ียงระดบัตํ่า 

     สถาะสีเหลือง  :   เป็นความเส่ียงระดบัปานกลาง และสามารถใชค้วามรอบคอบระมดัระวงัในระหวา่ง  

                                             ปฏิบติังานตามปกติการควบคุมดูแล 

     สถาะสีส้ม  :   เป็นกระบวนการความเส่ียงสูงเป็นกระบวนงานท่ีมีผูม้าเก่ียวขอ้งหลายคน หลาย 

    หน่วยงานภายในองคก์รมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอาํนาจ    

    ควบคุมขา้มหน่วยงานตามหนา้ท่ีปกติ 

     สถาะสีแดง  :   เป็นความเส่ียงระดบัสูง เป็นกระบวนงานท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลภายนอก คนท่ีไม่รู้จกั 

    ไม่สามารถตรวจสอบไดช้ดัเจน ไม่สามารถกาํกบัติดตามไดอ้ยา่งใกลชิ้ดหรือ    

    สมํ่าเสมอ 

 

 

 

 



ตารางการวเิคราะห์ความเส่ียง 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง 

การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกจิส่วนตัว 

-  นํารถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลไปใช้ในกิจกรรม                        

ของตนเองนอกเหนือจากงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ่อยคร้ัง               

ซ่ึงตอ้งรับผิดชอบจ่ายค่านํ้ ามนัดว้ยตนเองแต่กลบัมีการเบิกค่านํ้ ามนั

เช้ือเพลิงและทาํการเบิกกวา่ความเป็นจริง 

 
   

การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือรับสินบน 

- การรับของขวญัจากบุคคลอ่ืนเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นไดผ้ลประโยชน์

จากองคก์ร 

 

   

การจัดซ้ือจัดจ้าง 

- การกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะของวสัดุและครุภณัฑ์ท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง

ใหพ้วกพอ้งไดเ้ปรียบหรือชนะการประมูล 

- การปกปิดขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศ

การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารล่าชา้ 

 
   

- เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เช่น 

ปลอมลายมือ แกไ้ขใบสาํคญัรับเงิน 

  
 

 

- มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินนํ้ าใจ/เล้ียงรับรอง ซ่ึงจะนาํไปสู่             

การเอ้ือประโยชน์ใหก้บัคู่สัญญา 

   
 

- กรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งมีส่วนไดส่้วนเสีย  
 

  

- การตั้งใจในการจดัทาํ TOR ท่ีมีจุดประสงคเ์พื่อประโยชน์ต่อตนเอง

และพวกพอ้ง แต่องค์กรเสียประโยชน์ เช่น การล๊อคสเปคหรือการ

กาํหนด 

 
 

  

- เจา้หนา้ท่ีมีเจตนาปิดบงัขอ้มูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ 

เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบา้น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพกั 

 
   

 



ขั้นตอนที ่๓ ระดับความเส่ียง 

ตารางระดับความเส่ียง 

 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

ระดับความ 

จําเป็น 

ของการระวงั 

ระดับ 

ความรุนแรง 

ของผลกระทบ 

ค่าความเส่ียง 

รวมจําเป็น x 

รุนแรง 

การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกจิส่วนตัว 

- นาํรถยนตข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลไปใชใ้นกิจกรรม

ของตนเองนอกเหนือจากงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

บ่อยคร้ังซ่ึงตอ้งรับผิดชอบจ่ายค่านํ้ ามนัดว้ยตนเองแต่กลบัมี

การเบิกค่านํ้ามนัเช้ือเพลิงและทาํการเบิกกวา่ความเป็นจริง 

๓ ๓ ๙ 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 

-  การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์                             

ท่ีจดัซ้ือจดัจา้งใหพ้วกพอ้งไดเ้ปรียบหรือชนะการประมูล 

- การปกปิดขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งต่อสาธารณะ เช่น การปิด

ประกาศการจดัซ้ือจดัจา้ง หรือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารล่าชา้ 

๓ ๓ ๖ 

- เจา้หนา้ท่ีของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิกจ่ายเงิน 

เช่น ปลอมลายมือ แกไ้ขใบสาํคญัรับเงิน 

๓ ๓ ๖ 

 

- มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินนํ้ าใจ/เล้ียงรับรอง ซ่ึงจะ

นาํไปสู่การเอ้ือประโยชน์ใหก้บัคู่สัญญา 

๓ ๓ ๙ 

- กรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งมีส่วนไดส่้วนเสีย ๓ ๓ ๙ 

- การตั้งใจในการจดัทาํ TOR ท่ีมีจุดประสงคเ์พื่อประโยชน์

ต่อตนเองและพวกพ้อง แต่องค์กรเสียประโยชน์ เช่น 

การล๊อคสเปค หรือการกาํหนด 

๒ ๒ ๔ 

- เจา้หนา้ท่ีมีเจตนาปิดบงัขอ้มูลและเบิกเงินราชการตามสิทธิ

เป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบา้น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ 

ค่าท่ีพกั 

๓ ๒ ๓ 

 

 



 ขั้นตอนที ่๔ การประเมนิการควบคุมการเส่ียง 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลร่องกาศ ไดน้าํค่าความเส่ียงรวม (ความจาํเป็น x ความรุนแรง) จากตารางท่ี ๓ 

มาทาํการประเมินการควบคุมการทุจริต วา่มีระดบัการควบคุมความเส่ียงการทุจริตอยูใ่นระดบัใด เม่ือเทียบกบั

คุณภาพการจดัการ (คุณภาพการจดัการ สอดส่อง เฝ้าระวงัในงานปกติ) โดยเกณฑคุ์ณภาพการจดัการจะแบ่งเป็น 

๓ ระดบั คือ 

 ระดบัดี  :   จดัการไดท้นัที ทุกคร้ังท่ีเกิดความเส่ียงไม่กระทบถึงผูใ้ชบ้ริการ/ผูรั้บมอบผลงาน

องคก์รไม่มีผลเสียทางการเงิน 

 ระดบัพอใช ้ :   จดัการไดโ้ดยส่วนใหญ่ มีบางคร้ังท่ียงัจดัการไม่ไดก้ระทบถึงผูใ้ชบ้ริการ/ผูรั้บมอบ

ผลงานองคก์ร แต่ยอมรับไดมี้ความเขา้ใจ 

 ระดบัอ่อน :   จดัการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจดัการเพิ่มเกิดจากรายจ่ายมีผลกระทบ                    

ถึงผูใ้ชบ้ริการ/ผูรั้บมอบผลงานและยอมรับไม่ได ้ไม่มีความเขา้ใจ 

 

ตารางการประเมินการควบคุมการเส่ียง 

 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต 

 

คุณภาพ

การ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเส่ียงการทุจริต 

ค่าความเส่ียง

ระดับตํ่า 

ค่าความเส่ียง

ระดับปานกลาง 

ค่าความเส่ียง

ระดับสูง 

การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกจิ

ส่วนตัว 

- นํารถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตาํบลไปใช้                 

ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากงานของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบ่อยคร้ังซ่ึงตอ้งรับผิดชอบ

จ่ายค่านํ้ ามนัด้วยตนเองแต่กลบัมีการเบิกค่านํ้ ามนั

เช้ือเพลิงและทาํการเบิกกวา่ความเป็นจริง 

 

 

 

พอใช ้

 

  

การจัดซ้ือจัดจ้าง 

- การกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะของวสัดุและครุภณัฑ์

ท่ีจดัซ้ือจดัจ้างให้พวกพอ้งได้เปรียบหรือชนะการ

ประมูล 

 

พอใช ้

 

  



- การปกปิดขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งต่อสาธารณะ เช่น 

การปิดประกาศการจดัซ้ือจดัจา้ง หรือเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารล่าชา้ 

- เจา้หน้าท่ีของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสารการเบิก

จ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือ แกไ้ขใบสาํคญัรับเงิน 

พอใช ้
 

  

- มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินนํ้ าใจ/เล้ียงรับรอง 

ซ่ึงจะนาํไปสู่การเอ้ือประโยชน์ใหก้บัคู่สัญญา 

พอใช ้
 

  

- กรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งมีส่วนได้

ส่วนเสีย 

พอใช ้
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ขั้นตอนที ่๕ แผนบริหารความเส่ียง 

 กรณีท่ีหน่วยงานทาํการประเมินการควบคุมความเส่ียงในตารางท่ี ๔ ไม่พบวา่ความเส่ียงอยูใ่นระดบัสูง 

ค่อนข้างสูง ปานกลางเลย แต่พบว่าความเส่ียงการทุจริตอยู่ในระดับตํ่าหรือค่อนข้างตํ่า ให้ทาํการจัดทาํ                      

แผนบริหารความเส่ียงในเชิงเฝ้าระวงัความเส่ียงการทุจริต 

 

ตารางแผนบริหารความเส่ียงในเชิงเฝ้าระวงัความเส่ียงการทุจริต 

ที่ รูปแบบพฤติการณ์ความเส่ียงการทุจริต มาตรการป้องกันความเส่ียงผลประโยชน์ทบัซ้อน 

๑ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็น                

ของการอนุมติั อนุญาต ไม่ดาํเนินการตามลาํดบั     

คาํขอ 

-  จั ด ทํ า คู่ มื อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ผ น ผัง ขั้ น ต อ น                                 

ก า รป ฏิ บัติ ง า นใ ห้ล ะ เ อีย ดชัด เ จน แล ะ เ ผ ย แ พ ร่                              

ให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบติั               

ใหเ้ป็นแนวเดียวกนั 

- กาํชบัให้เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบเสนอเร่ืองตามลาํดบั     

คาํขอ 

๒ ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น                      

การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้งโยกยา้ย 

การดาํเนินการทางวนิยั เป็นตน้ 

- จดักิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

กิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกบัระเบียบกฎหมาย หนังสือ                 

สั่งการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลกิจกรรม                  

ให้ความรู้เก่ียวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถ่ินและ

เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน 

๓ เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบา้น 

ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั 

- จดักิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

กิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกบัระเบียบกฎหมายหนังสือ                

สั่งการท่ีเก่ียวขอ้งและกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกบัวินัย

พนักงานท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และเจ้าหน้าท่ี                 

ในหน่วยงาน 

 

 

 



 ขั้นตอนที ่๖ การจัดทาํรายงานผลการเฝ้าระวงัความเส่ียง 

 

ตารางการจัดรายงานผลการเฝ้าระวงัความเส่ียง 

ที่ มาตรการป้องกันความเส่ียง 

ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต สถานะความเส่ียง 

เขียว เหลือง แดง 

๑ - จดักิจกรรมอบรมส่งเสริมดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เ ก่ียวกับ

ระเบียบกฎหมายหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง

กับ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล  กิ จ ก ร ร ม                            

ท่ี ใ ห้ ค ว า ม รู้ เ ก่ี ย ว กั บ วิ นั ย พ นั ก ง า น                          

ส่วนทอ้งถ่ินและเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน 

ค ว า ม ไ ม่ โ ป ร่ ง ง ใ ส ใ น ก า ร

บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล  เ ช่ น  ก า ร

ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ดี ค ว า ม ช อ บ                           

การแต่งตั้งโยกยา้ย การดาํเนินการ

ทางวนิยั 

 

  

๒ -  จัด กิ จ ก ร ร ม ฝึ ก อ บ ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ด้า น

คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้

เก่ียวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ              

ท่ีเก่ียวขอ้งและกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกบั

วินัยพนักงานส่วนทอ้งถ่ินให้กบัผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและเจา้หน้าท่ี

ในหน่วยงาน 

เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ

ซ่ึงเส่ียงต่อการทุจริต เช่น ค่าเช่า

บ้า น  ค่ า เ บ้ี ย เ ล้ี ย ง  ค่ า พ า ห น ะ          

และค่าท่ีพกั 

 

  

๓ - จดัทาํคู่มือการปฏิบติังานแผนผงัขั้นตอน

การปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและ

เ ผ ย แ พ ร่ ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ท่ี ใ น ห น่ ว ย ง า น                        

ไดรั้บทราบและถือปฏิบติัให้เป็นแนวทาง

เดียวกนั 

การพิจารณาตรวจสอบและเสนอ

ความเห็นของการอนุมติัอนุญาต

ไม่ดาํเนินการตามลาํดบัคาํขอ 

 
  

 

 เพื่อติดตามการเฝ้าระวงั เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหาร

ความเส่ียงของขั้นตอนท่ี ๕ ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยนัผลการป้องกัน                       

หรือแกไ้ขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวงัความเส่ียงการทุจริต

ต่อไป ออกเป็น ๓ สี ไดแ้ก่ สีเขียว  สีเหลือง สีแดง ดงัน้ี 



 

 

 สถานะสีเขียว  (ยงัไม่เกิดการเฝ้าระวงัต่อเน่ือง) 

   : ไม่เกิดกรณีท่ีอยูใ่นข่ายความเส่ียง ยงัไม่ตอ้งทาํกิจกรรมเพิ่ม 

 สถานะสีเหลือง  (เกิดข้ีนแลว้แต่ยอมรับได)้ 

   : เกิดกรณีท่ีอยูใ่นข่ายความเส่ียงแต่แกไ้ขไดท้นัทีตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/                

                                           กิจกรรมท่ีเตรียมไวแ้ผนใชไ้ดผ้ล ความเส่ียงการทุจริตลดลง ระดบัความรุนแรง   

                                           นอ้ยลงกวา่ระดบั ๓ 

 สถานะสีแดง  (เกินกวา่การยอมรับ) 

   : เกิดกรณีท่ีอยูใ่นข่ายแกไ้ขไม่ไดค้วรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มข้ึน  

                                           แผนใชไ้ม่ไดผ้ล ความเส่ียงการทุจริตลดลง ระดบัความรุนแรงนอ้ยกวา่ระดบั ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ขั้นตอนที ่๗ จัดทาํระบบการบริหารความเส่ียง 

ตารางจัดทาํระบบความเส่ียง 

โอกาส/ความเส่ียงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต สถานะความเส่ียง 

เขียว เหลือง แดง 

การใช้ทรัพย์ของทางราชการเพ่ือประโยชน์

ธุรกจิส่วนตัว 

- นาํรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตาํบล

ไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือ                   

จากงานขององค์การบริหารส่วนตําบล

บ่อยคร้ังซ่ึงตอ้งรับผิดชอบจ่ายค่านํ้ ามนัดว้ย

ตนเองแต่กลับมีการเบิกค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิง

และทาํการเบิกกวา่ความเป็นจริง 

 

 

 

- กาํกบัดูแลตรวจสอบไม่ให้ขา้ราชการนํา

ทรัพยสิ์นของทางราชการไปใชส่้วนตวั 

 
 

 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 

- การกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะของวสัดุและ

ครุภณัฑท่ี์จดัซ้ือจดัจา้งใหพ้วกพอ้งไดเ้ปรียบ

หรือชนะการประมูล 

- การปกปิดข้อ มูลกา รจัด ซ้ื อจัดจ้า ง ต่ อ

สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจดัซ้ือ      

จดัจา้ง หรือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารล่าชา้ 

 

- กํากับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องไม่ให้ปฏิบัติ

หน้าท่ีท่ีเห็นแก่เงินหรือ พวกพ้องของตน              

ไม่ปิดบงัซ่อนเร้นข้อมูลใดๆปฏิบติัหน้าท่ี

อยา่งเปิดเผยตามระเบียบท่ีกาํหนด 

 

  

- เจา้หน้าท่ีของรัฐมีการปลอมแปลงเอกสาร

การเบิกจ่ายเงิน เช่น ปลอมลายมือ แก้ไข

ใบสาํคญัรับเงิน 

- การช้ีแจงให้เขา้ใจในการเป็นขา้ราชการ               

ท่ีดีทาํงานท่ีไม่ผดิระเบียบและมีวนิยั 

   

-  มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/สินนํ้ าใจ/         

เล้ียงรับรอง ซ่ึงจะนาํไปสู่การเอ้ือประโยชน์

ใหก้บัคู่สัญญา 

-  กํากับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามและ                 

ใหต้ระหนกัถึงการเป็นขา้ราชการท่ีดี 

 

  

- เจา้หน้าท่ีมีเจตนาปิดบงัขอ้มูลและเบิกเงิน

ราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา        

ค่าเช่าบา้น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพกั 

- ควบคุมกาํกบัดูแลการใชจ่้ายช้ีแจงใหเ้ขา้ใจ

ในระเบียบและการละเวน้การปฎิบติัหนา้ท่ี

และประพฤติมิชอบของการเป็นขา้ราชการ

ท่ีดี 

 

  



ขั้นตอนที ่๘ การจัดทาํรายงานการบริหารความเส่ียง 

ตารางการจัดทาํรายงานการบริหารความเส่ียง 

ที่  

เขียว เหลือง แดง 

๑ การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติอนุญาต                       

ไม่ดาํเนินการตามลาํดบัคาํขอ 

- - 

๒ ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี 

ความชอบ การแต่งตั้งโยกยา้ย การดาํเนินการทางวนิยั 

- - 

๓ เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบา้น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ 

ค่าท่ีพกั 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ขั้นตอนที ่๙ การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

ตารางแบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเส่ียงการทุจริต 

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศ 

 

โอกาส/ความเส่ียง 

- การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมติั อนุญาตไม่ดาํเนินการ

ตามลาํดบัคาํขอ 

- ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ 

การแต่งตั้งโยกยา้ย การดาํเนินการทางวนิยั 

- เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเทจ็ เช่น ค่าเช่าบา้น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพกั 

 

 

 

สถานะของการดําเนินการ

จัดการความเส่ียง 

        ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

        เฝ้าระวงัและติดตามต่อเน่ือง 

        เร่ิมดาํเนินการไปบา้ง แต่ยงัไม่ครบถว้น 

        ตอ้งการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงใหม่ใหเ้หมาะสม 

        เหตุผลอ่ืน (โปรดระบุ)  

        .......................................................................................................................... 

        .......................................................................................................................... 

ผลการดําเนินงาน - สถานะความเส่ียงการทุจริตขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลร่องกาศ ประจาํปี

งบประมาณ ๒๕๖๕ สถานะความเส่ียง สีเขียว หมายถึง ความเส่ียงระดบัตํ่า แต่ให้

เฝ้าระวงัและติดตามอยา่งต่อเน่ือง 

- มีการเนน้ย ํ้าในการประชุมประจาํเดือนพนกังานเป็นประจาํทุกเดือน 

 แผนบริหารความเส่ียงองคก์ารบริหารส่วนตาํบลร่องกาศ ไดก้าํหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ

โปร่งใสและป้องกนัการทุจริตประจาํปี ๒๕๖๕ จาํนวน ๙ มาตรการ ประกอบดว้ย 

๑. มาตรการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่อสาธารณะ 

   ๒. มาตรการใหมี้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมในการดาํเนินการ 

   ๓. มาตรการป้องกนัการรับสินบน 

   ๔. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้ง 

   ๕. มาตรการตรวจสอบการใชดุ้ลพินิจ 

   ๖. มาตรการจดัขอ้ร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจา้หนา้ท่ี 

   ๗. มาตรการป้องกนัการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม 

   ๘. เจตจาํนงสุจริตเพื่อพฒันาใหมี้คุณธรรมและความโปร่งใส 
 


