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คํานํา 
 

     องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ไดจัดทํานโยบายการบริหารความเส่ียง สําหรับใชเปน
แนวทางการปฏิบัติบริหารความเส่ียง ซึ่งนโยบายการบริหารความเส่ียงเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการ
กํากับดูแลองคกรท่ีดีและเปนตัวช้ีวัดตัวหนึ่งในเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง และชวยสรางวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงในทุกสวนขององคการบริหารสวนตําบล   
หวยยาง เพื่อใหผูปฏิบัติงานเขาใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเส่ียง ซึ่งจะสงผลใหการ
ดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน สงเสริมใหการ
บริหารความเส่ียงขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับตามแนวทางของทาง
ราชการ 
  

     องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง   ได จัดทํานโยบายการบริหารความเส่ียง ข้ึน   
เพื่อใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมและสามารถบริหารจัดการองคกรใหสามารถปฏิบัติงานใน
ภารกิจหลักหรืองานบริการท่ีสําคัญไดอยางตอเนื่อง เปนระบบ รวดเร็ว ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ  
และมีประสิทธิภาพ  แมตองประสบสถานการณวิกฤต  อันจะสงผลตอความเช่ือมั่นในระบบการใหบริการ
ประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  และระบบการใหบริการภาครัฐในภาพรวมตอไป 
 
 
 
                   องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
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บทนํา 
หลักการและเหตุผล 

 

     การจัดทํานโยบายการบริหารความเส่ียง ถือไดวาเปนกลไกท่ีสําคัญอยางยิ่งในการผลักดัน
องคกรใหมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี และมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามระเบียบ และเปนองคประกอบสําคัญท่ีทํา
ใหเกิดการปรับเปล่ียนองคกร เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนรูปแบบ เปนระบบ และสามารถตรวจสอบได 
นโยบายการบริหารความเส่ียงขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีการสงเสริมและสนับสนุนให
พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียง และถือปฏิบัติเปนกิจกรรมหนึ่งของการ
ดําเนินการจนเปนวัฒนธรรมขององคกร ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยไดกําหนดใหมีการ
ปรับเปล่ียนกระบวนการและวิธีการทํางาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานของ
หนวยงานราชการ ใหอยูในระดับสูงเทียบเทามาตรฐานสากล โดยยึดหลักการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกอบไปดวยเปาหมายสําคัญ 
คือ เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเปน รวมท้ังมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 
 

     นโยบายการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลหวย
ยางมีหลักการและความจําเปนในการบริหารความเส่ียงมาจาก 

1. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2548 
หมวดท่ี 3 มาตรา 9(1) กําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว
ลวงหนา 

2. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 ท่ีกําหนดใหสวนราชการจะตองมีการประเมินความเส่ียงและ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 

 
วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 

1. เพื่อใหผูบริหารทุกระดับ และเจาหนาท่ีของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
ไดมีความรู ความเขาใจเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหมในเรื่องการบริหารความ 
เส่ียงของภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ังสวนราชการ และโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการประจําป 
งบประมาณ ท่ีเปนโครงการตามยทุธศาสตร  

2. เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบข้ันตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเส่ียงของ 
กิจกรรม /โครงการท่ีหนวยงานรับผิดชอบ และสามารถแกไขปญหาหรือผลกระทบจากปจจัยความเส่ียง 
ดานตาง ๆ ใหการดําเนินงานของกิจกรรม / โครงการ นั้น เปนไปตามวัตถุประสงค และเปาหมายของ 
องคกร 
  3.  เพื่อใหหนวยงานมีการนําระบบการบริหารความเส่ียงไปใชอยางเปนระบบและตอเนื่องในการ 
ประเมินกิจกรรม / โครงการ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเส่ียงเพื่อ 
นําไปพัฒนาระบบการทํางานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 
  4.  เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานหรือการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง 
 

 



 
-2- 

 
  5.  เพื่อบรรเทาความเสียหายใหอยูในสภาท่ียอมรับได  และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน  

6.  เพื่อใหผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีความเช่ือมั่นใน
ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  แมตองเผชิญกับเหตุการณรายแรงและสงผลกระทบจนทํา
ใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางตองหยุดชะงัก 
  7. เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบ และดําเนินการจัดการความเส่ียงท่ีเกี่ยวของ 
  8. เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
 
ความหมายและคําจํากัดความ 
 

นโยบาย (Policy) หมายถึง หลักการและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเปนแนวดําเนินการ 
ความเสี่ยง (Risk)หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญ

เปลา หรือเหตุการณท่ีไมพึงประสงค ซึ่งอาจเกิดข้ึนในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทําใหการดําเนินงานไม
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ท้ังในดาน ยุทธศาสตร การปฏิบัติงาน
การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเปนผลกระทบทางบวกดวยก็ได โดยวัดจากผลกระทบ (Impact)ท่ีไดรับ 
และโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ 

ความเสี่ยงจําแนกไดเปน 4 ลักษณะ ดังนี้ 
Strategic Risk – ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของในระดับยุทธศาสตร 
Operational Risk – ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของในระดับปฏิบัติการ 
Financial Risk – ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับดานการเงิน 
Hazard Risk – ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของในดานความปลอดภัย จากอันตรายตอ 
ชีวิตและทรัพยสิน 

ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียง ท่ีจะทําใหไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวโดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด และเกิดข้ึนไดอยางไร และ
ทําไม ท้ังนี้สาเหตุของความเส่ียงท่ีระบุควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลด
ความเส่ียงในภายหลังไดอยางถูกตอง 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)หมายถึง กระบวนการระบุความเส่ียง การ
วิเคราะหความเส่ียง และจัดลําดับความเส่ียง โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood)หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความ
เส่ียงผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ
ความเส่ียงระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเส่ียงท่ีไดจากประเมินโอกาส
และผลกระทบของแตละปจจัยเส่ียง แบงเปน 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และตํ่า 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)หมายถึง กระบวนการท่ีใชในการบริหารจัดการให
โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเส่ียงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเส่ียงลดลง
อยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได ซึ่งการจัดการความเส่ียงมีหลายวิธี ดังนี้ 
- การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) เปนการยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากไมคุมคาในการ
จัดการควบคุมหรอืปองกันความเส่ียง 
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- การลด/การควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction) เปนการปรับปรุงระบบการทํางานหรือการออกแบบ
วิธีการทํางานใหม เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิด หรือลดผลกระทบ ใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได 
- การกระจายความเส่ียง หรือการโอนความเส่ียง (Risk Sharing) เปนการกระจายหรือถายโอนความเส่ียง
ใหผูอื่นชวยแบงความรับผิดชอบไป 
- การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) เปนการจัดการกับความเส่ียงท่ีอยูในระดับสูง และหนวยงาน
ไมอาจยอมรับได จึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรม นั้นไป 

การบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหาร
ปจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีองคกร
จะเกิดความเสียหาย ใหระดับของความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ีองคกร
ยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมาย ท้ังในดาน
กลยุทธ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และความไมแนนอนจากปจจัยภายนอก โดยไดรับการสนับสนุน
และการมีสวนรวมในการบริหารความเส่ียงจากหนวยงานทุกระดับท่ัวท้ังองคกร 

ความไมแนนอน หมายถึง ความเปล่ียนแปลง ไมคงท่ีดังเดิมตลอดกาล หรือหมายถึง ผล
เหตุการณและส่ิงตาง ๆท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนไดท้ังท่ีเปนไปตามความคาดหมาย หรือนอกเหนือความคาดหมาย 
เชน ภูมิอากาศ อุบัติภัยตาง ๆ 
   ปญหา หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนและมักจะสงผลในทางลบ เปนอุปสรรคตอเปาหมายการดําเนินการ 
จําเปนตองมีการแกไข เพราะมิเชนนั้นปญหาดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายตามมาปญหาอาจมิไดเกิด 
จากสาเหตุของความเส่ียงเสมอไป หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ ผลใด ๆ ก็ตามท่ีเกิดจากความเส่ียงอาจไมได
กลายเปนปญหาเสมอไป เพราะอาจมีท้ังเชิงบวก และเชิงลบ หรือถาเปนเชิงลบ ก็อาจมีความเสียหายมาก – 
นอยแตกตางกัน 

การควบคุม (Control)หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือข้ันตอนปฏิบัติตางๆ ซึ่งกระทําเพื่อลด
ความเส่ียง และทําใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค แบงได 4 ประเภท คือ 
- การควบคุมเพื่อการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธกีารควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพื่อปองกัน 
ไมใหเกิดความเส่ียงและขอผิดพลาดต้ังแตแรก 
- การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพื่อคนพบ 
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแลว 
- การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีสงเสริมหรือกระตุนใหเกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 
- การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพื่อแกไขขอผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึนใหถูกตอง หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต 
การติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม หมายถึง ลักษณะ ขอบเขตและความถ่ีในการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในในระดับกิจกรรมซึ่งรวมท้ังวิธีการติดตามการควบคุมระหวางการปฏิบัติงาน ( Ongoing 
Monitoring) และการประเมินผลการควบคุมเปนรายครั้งจะแตกตางกันไปของแตละกิจกรรม ไมมีวิธีใดวิธี
หนึ่งท่ีจะใชไดกับทุกกิจกรรม เนื่องจากแตละกิจกรรมจะแตกตางกันในลักษณะการปฏิบัติงาน ความ
แตกตางของกฎหมายระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ วิธีการปฏิบัติงานและความสําคัญของแตละกิจกรรมตอ
การสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานโดยรวม 
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ขอบเขตของการดําเนินการ 
 

นโยบายการบริหารความเส่ียงใหมีผลบังคับใชกับการปฏิบัติงานของ 
1. สํานักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองชาง 
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. กองสงเสริมการเกษตร 
6. กองสวัสดิการสังคม 
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 

1. พนักงานทุกคนขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางเปนเจาของความเส่ียง ซึ่งมี
หนาท่ีรับผิดชอบในการระบุ และประเมินความเส่ียงของหนวยงานท่ีตนเองรับผิดชอบ  รวมท้ังกําหนด
มาตรการท่ีเหมาะสม เพื่อจัดการความเส่ียง 

2. ใหมีการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกรแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอยางมีระบบ
และตอเนื่อง 

3. ใหมีการกําหนดกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเปนระบบมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ัง
องคกร 

4. ใหมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียงท่ีมีการทบทวนและปรับปรุงอยาง
สม่ําเสมอ 

5. ใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการจัดการท่ีดี 
6. ใหการบรหิารความเส่ียงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ 

 
คณะกรรมการและคณะทํางานนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 

1.   นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง         ประธานกรรมการ 
2.   รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง       รองประธานกรรมการ 
3.   รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง       รองประธานกรรมการ 
4.   ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลหวยยาง         กรรมการ 
5.   ผูอํานวยการกอง / หัวหนาสวนองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  กรรมการ 
6.   นิติกร                  กรรมการ/เลขานุการ 

คณะทํางานนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 

1.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง         หัวหนาคณะทํางาน 
2. หัวหนาสํานักปลัด               คณะทํางาน 
3. ผูอํานวยการกองคลัง              คณะทํางาน 
4. ผูอํานวยการกองชาง               คณะทํางาน 
5. ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ            คณะทํางาน 
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6. ผูอํานวยการองสงเสริมการเกษตร            คณะทํางาน 
7. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม            คณะทํางาน 
8. นิติกร                    คณะทํางาน/เลขานุการ 

 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

แนวทางการบริหารความเส่ียง เปนกระบวนการท่ีใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และ 
จัดระดับความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของหนวยงานหรือของ
องคกร รวมท้ังการบริหาร / จัดการความเส่ียง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความ
เส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซึ่งกระบวนการดังกลาวนี้จะสําเร็จไดตองมีการส่ือสารใหคนในองคกรมี
ความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารความเส่ียงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทําระบบ
สารสนเทศ เพื่อใชในการวิเคราะหประเมินความเส่ียง กระบวนการและข้ันตอนการบริหารความเส่ียง
ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
 

แผนผังภาพรวมของแนวนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 

กระบวนการ 
 

1.การระบุความเสี่ยง(Risk Identification) 
   1.1 ความเส่ียงดานกลยุทธ 

            1.2 ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน 
1.3 ความเส่ียงดานการเงิน 
1.4 ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

 
2.การวิเคราะหความเสี่ยง 

 
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ความถ่ีโดยเฉล่ีย 

สูงมาก ทุกเดือน 
สูง 3 เดือน/ครั้ง 

ปานกลาง 6 เดือน/ครั้ง 
นอย 1 ป/ครั้ง 

นอยมาก เกินกวา 1 ป/ครั้ง 
 
 

3.การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment)  
3.1 สูงมาก เปนระดับท่ีไมสามารถยอมรับไดจําเปนตองเรงจัดการแกไขทันที 
3.2 สูง เปนระดับท่ีไมสามารถยอมรับได ตองจัดการความเส่ียงเพื่อใหอยูในระดับท่ียอมรับไดตอไป 
3.3 ปานกลาง เปนระดับท่ีพอยอมรับไดแตตองมีการควบคุม เพื่อปองกันไมใหความเส่ียงเคล่ือนยายไปยัง
ระดับท่ียอมรับไมได 
3.4 ตํ่า เปนระดับท่ียอมรับได โดยไมตองควบคุมความเส่ียง ไมตองมีการจัดการเพิ่มเติม 
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4.การจัดการความเสี่ยง 

 
รูปแบบการควบคุม รายละเอียด 

การควบคุม(Directive) การกําหนดใหทําตามหลัก กฎเกณฑ และ
กระบวนการท่ีกําหนดไว เพื่อหลีกเล่ียงสถานการณ
ท่ีมีความเส่ียง 

การปองกนั(Preventive) การควบคุมท่ีมุงผลกระทบอันไมพึงประสงคใหเหลือ
นอยท่ีสุด เชน การแบงแยกหนาท่ีเพื่อปองกันการ
ทุจริต 

การคนหา การสืบสวน(Detective) การควบคุมท่ีมุงคนหาวา ผลลัพธท่ีไมพึงประสงคนั้น 
เกิดข้ึนมาไดอยางไรเพื่อเปนบทเรียนสําหรับอนาคต 

การแกไข(Corrective) การควบคุมท่ีมุงแกไขผลลัพธท่ีไมพึงประสงค หรือ
บรรเทาผลกระทบใหทุเลาลง เชน การเขียนเงื่อนไข
ในสัญญาใหมีการชดใช หากมีการจายเงินเกิน หรือ
การประกันภัย 

 
 

5.รายงานความเสี่ยง และติดตามผล 
 

               เปนการติดตามวาแผนภูมิของความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลงหรือไม เพื่อใหมั่นใจวาการบริหาร
ความเส่ียงไดผลจริง หากพบปญหาจะสามารถกําหนดมาตรการจัดการความเส่ียงไดทันที 

 
6.การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

 

                     สามารถดําเนินการประเมินความเส่ียงไดดังนี ้
-รายไตรมาส ดําเนินการตอเนื่องจากการรายงานและการติดตามผล 
-รายป นําขอมูลจากรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงฯ(ประจําไตรมาส) มา
รวบรวมประเมินผลการบริหารความเส่ียง และจัดทําเปนรายงานสรุปความกาวหนาผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเส่ียงประจําป พรอมกับจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียงขององคการบริหารสวนตําบล   
หวยยาง เพื่อนําเสนอใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 
7.การทบทวนการบริหารความเสีย่ง 

 

นําขอมูลสรุปจากรายงานสรุปผลการจัดการความเส่ียงและความเห็นตอผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายการบริหารความเส่ียง ปจจัยภายนอกภายใน ขอพิจารณา ท่ีเกี่ยวของมาดําเนินการทบทวน
และประเมินผลการบริหารความเส่ียงใหม เพื่อจัดทํานโยบายการบริหารความเส่ียง ตอไป 

 
ระบบสารสนเทศ  
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           องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไดดําเนินการประเมินผลกระทบตอกระบวนการปฏิบัติงาน  โดยวิเคราะหกระบวนการดําเนินงานตามสวนราชการ  เพื่อพิจารณา
แนวนโยบายการบริหารความเสี่ยง ระดับองคกร  พบวามีกระบวนการดําเนินงานภาพรวมในระดับองคการของแตละกอง/สวน  ดังนี ้
 
สวนราชการ กระบวนการดําเนินงาน ระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง การประเมิน

ความเสี่ยง 
การจัดการความ

เสี่ยง 
การรายงานและ  

ติดตามผล 
หมายเหตุ 

สํานักปลัด ๑.  งานบริหารงานท่ัวไป 
   ดํา เนิ นการเกี่ ยวกับงานสาร
บรรณ  งานบริหารงานบุคคล  งาน
เลือกต้ัง  งานกิจการสภา  งาน
ตรวจสอบภายใน  งานอํานวยการ
และขอมูลขาวสาร 

ความเส่ียงดาน
การปฏิบัติงาน 

ตํ่า ปานกลาง การปองกนั
(Preventive) 

รายป  

 ๒.  งานนโยบายและแผน 
   งานนโยบายและแผนพัฒนา 
งานวิชาการ  งานสารสนเทศและ
ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร  ง า น
งบประมาณงานขอมูลและการ
ประชาสัมพันธ 
 
 

ความเส่ียงดาน 
กลยุทธ 

ตํ่า ปานกลาง การปองกัน
(Preventive) 

รายป  
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สวนราชการ กระบวนการดําเนินงาน ระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

การรายงานและ  
ติดตามผล 

หมายเหตุ 

สํานักปลัด 3.  งานกฎหมายและคดี 
   งานกฎหมายและนิติกรรม งาน
ดําเนินการทางวินัย ทางคดี และ
ศาลปกครอง งานรองเรียนรองทุกข
และอุทธรณ งานระเบียบ งาน
ขอบัญญัติ 

ความเส่ียงดาน
การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

ปานกลาง ปานกลาง การคนหา การ
สืบสวน

(Detective) 

รายป  

 ๔.  งานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
   งานอํานวยการ  งานปองกัน  
งานชวยเหลือฟนฟู  งานดับเพลิง
และกูภัย 

ความเส่ียงดาน
การปฏิบัติงาน 

ปานกลาง ปานกลาง การควบคุม 
(Directive) 

รายป  

 5.งานกิจการสภา 
    งานจัดการประชุมสภา จัดทํา
รายงานการประ ชุมสภา ง าน
ทะเบียนประวัตินายกฯ สมาชิก 
งานเกี่ยวกับกิจการสภาตางๆ 
 

ความเส่ียงดาน
การปฏิบัติงาน 

ปานกลาง ปานกลาง การคนหา การ
สืบสวน

(Detective) 

รายป  

 
 

 



 

-9- 
 
 

สวนราชการ กระบวนการดําเนินงาน ระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

การรายงานและ  
ติดตามผล 

หมายเหตุ 

สํานักปลัด 6.งานสงเสริมสุขภาพ และสงเสริม
สาธารณสุข 
          งานอนามัยชุมชน อนามัย
ส่ิงแวดลอม งานสุขาภิบาลท่ัวไป 
งานกําจัดขยะ กําจัดน้ําเสีย งาน
ปองกันยาเสพติด งานสุขาภิบาล
อาหารและสถานประกอบการ งาน
ค ว บ คุ ม แ ล ะ จั ด ก า ร คุ ณ ภ า พ
ส่ิงแวดลอม 

ความเส่ียงดาน
การปฏิบัติงาน 

ปานกลาง ปานกลาง การปองกนั
(Preventive) 

รายป  

 7.งานตรวจสอบภายใน 
     งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของหนวยตางๆ งานตรวจสอบ
งบประมาณรายได รายจายและเงิน
นอกงบประมาณทุกประเภท  

 

ความเส่ียงดาน
การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

ปานกลาง ปานกลาง การคนหา การ
สืบสวน

(Detective) 

รายป  

 
 
 
 

 



 

-10- 
 
 

สวนราชการ กระบวนการดําเนินงาน ระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

การรายงานและ  
ติดตามผล 

หมายเหตุ 

 กองคลัง 1. งานการเงิน 
   งานรับเงินเบิกจายเงิน  งาน
จัดทําฎีกาเบิกจายเงิน  งานเก็บ
รักษาเงิน 

ความเส่ียงดาน
การเงิน 

สูง สูง การควบคุม
(Directive) 

รายป  

 2. งานบัญชี 
   งานการบัญชี  งานทะเบียนคุม
การเบิกจาย  งานงบการเงินและงบ
ทดลอง 

ความเส่ียงดาน
การเงิน 

สูง สูง การควบคุม
(Directive) 

รายป  

 3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
   งานภาษีอากร คาธรรมเนียม
และคาเชา  งานพัฒนารายได  งาน
ควบคุมกิจการคาและคาปรับ  งาน
ทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได  
งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ี
ภาษี 

ความเส่ียงดาน
การปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ 

ปานกลาง ปานกลาง การปองกนั
(Preventive) 

รายป  

 4. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
   งานพัสดุ  งานทะเบียนเบิกจาย
พัสดุ ครุภัณฑและยานพาหนะ 

ความเส่ียงดาน
การปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ 

สูง สูง การแกไข
(Corrective) 

รายป  
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สวนราชการ กระบวนการดําเนินงาน ระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

การรายงานและ  
ติดตามผล 

หมายเหตุ 

 กองชาง ๑. งานกอสราง 
   งานกอสร างและบูรณะถนน  
งานกอสรางและบูรณะสะพานและ
โครงการพิเศษ  งานสาธารณูปโภค  
งานบํารุงรักษาเครื่ อง จักรและ
ยานพาหนะ 
 

ความเส่ียงดาน
การปฏิบัติงาน 

ปานกลาง สูง การควบคุม
(Directive) 

รายป  

 2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
   ง า น ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม แ ล ะ
มัณฑนศิลป  งานวิศวกรรม  งาน
ประเมินราคา  งานควบคุมการ
กอสรางอาคาร  งานบริการขอมูล
และหลักเกณฑ  งานออกแบบ 

ความเส่ียงดาน
การปฏิบัติงาน 

ปานกลาง สูง การควบคุม
(Directive) 

รายป  

 3. งานผังเมือง 
   งานวางระบบผัง เมือง   งาน
ระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทาง
คมนาคม 

ความเส่ียงดาน
การปฏิบัติงาน 

ปานกลาง ปานกลาง การควบคุม
(Directive) 

รายป  
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สวนราชการ กระบวนการดําเนินงาน ระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

การรายงานและ  
ติดตามผล 

หมายเหตุ 

 กอง
การศึกษาฯ 

1. งานบริหารการศึกษา 
  งานบริหารวิชาการ  งานจัดการ
ศึกษา  งานนิเทศการศึกษา 

ความเส่ียงดาน 
กลยุทธ 

ปานกลาง ปานกลาง การควบคุม
(Directive) 

รายป  

 2. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
   งานการศึกษานอกระบบและ
สงเสริมอาชีพ  งานกิจกรรมพัฒนา
เด็กและเยาวชน  งานประเพณี 
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  งาน
กีฬาและสันทนาการ  งานบริหาร
ท่ัวไป 

ความเส่ียงดาน
การปฏิบัติงาน 

ปานกลาง ปานกลาง การปองกนั
(Preventive) 

รายป  

กองสงเสริม
การเกษตร 

1. งานสงเสริมการเกษตร 
   ง า น ส ง เ ส ริ ม อ นุ รั ก ษ ป า ไ ม 
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิงแวดลอม 

ความเส่ียงดาน
การปฏิบัติงาน 

ปานกลาง ปานกลาง การควบคุม
(Directive) 

รายป  
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สวนราชการ กระบวนการดําเนินงาน ระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

การรายงานและ  
ติดตามผล 

หมายเหตุ 

 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   ง า น ส วั ส ดิ ก า ร แ ล ะ สั ง ค ม
สงเคราะห   งานสงเคราะห เด็ก 
สต รี  ค น ช ร า  คน พิ ก า ร  แ ล ะ
ผูดอยโอกาส  งานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูประสบ
ปญหาความยากจน  งานปญหา
แรงงานในพื้นท่ี 

ความเส่ียงดาน
การปฏิบัติงาน 

ปานกลาง ปานกลาง การปองกนั
(Preventive) 

รายป  

 

 
 
 
            ลงช่ือ................................................                ลงช่ือ............................................    
                    ( นายอธิภัทร   ปุราชะโก )                      ( นายสมปอง  จันปญญา ) 
              ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง               นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
        หัวหนาคณะทํางานนโยบายการบริหารความเส่ียง            ประธานกรรมการนโยบายการบริหารความเส่ียง 
                         

 

 


