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องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  
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คํานํา 

  ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 20 เมษายน 

2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ

บริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และ

กระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารสําหรับ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม 2562 โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปน

หนวยงานของรัฐตามหลักเกณฑนี้ 

  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงไดจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใชเปนกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการติดตามประเมินผล รวมท้ังการรายงานผล

เก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทําใหเกิดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลตอผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย และ

การบริหารงานของหวยยางสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 

        องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
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สารบัญ 
 
            หนา 
บทท่ี ๑  บทนํา             4-5 
 ๑.  หลักการและเหตุผล 
 ๒.  วัตถุประสงคของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๓.  เปาหมาย 
 ๔.  นิยามความเสี่ยง 
บทท่ี ๒ ขอมูลพ้ืนฐานของตําบลหวยยาง        6-26 
 ๑.  สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 ๒.  วิสัยทัศน 
 ๓.  ภารกิจ 
 ๕.  ยุทธศาสตร 
 ๕.  โครงสรางสวนราชการภายใน 
บทท่ี ๓  แนวทางการบริหารความเส่ียง        27-39 
 ๑.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ๒.  คณะทํางานบริหารความเสี่ยง 
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 ๑.  การระบุความเสี่ยง 
 ๒.  การประเมินความเสี่ยง 
 ๓.  การตอบสนองความเสี่ยง 
บทท่ี ๕  แผนบริหารความเส่ียง         45-49 
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๑.  หลักการและเหตุผล 
  ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงาน
ของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ซ่ึงกระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑกระทรวงการคลัง
วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ข้ึน 
เพ่ือใหหนวยงานของรัฐจัดใหมรการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตาม
ยุทธศาสตรท่ีหนวยงานของรัฐกําหนดไว 
  การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธท่ีสําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีจะ
ชวยใหการบริหารงานและการตัดสินใจดานตางๆ เพราะภายใตสภาวะการดําเนินงานทุกหนวยงาน ลวนมีความ
เสี่ยง ซ่ึงเปนความไมแนนอนท่ีอาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมายของหนวยงาน จึงจําเปนตองมี
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงวามีปจจัยใดบางท่ีกระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมายของ
หนวยงาน วิเคราะหความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง กําหนด
แนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดความสูญเสียและโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายแกหนวยงาน 
  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหวยยางจึงไดจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงข้ึน สําหรับ
ใชเปนแนวทางในการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพ่ือลดมูลเหตุท่ีจะ
ทําใหเกิดความเสียหาย ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับ 
ควบคุม และตรวจสอบได 
  

๒.  วัตถุประสงคของแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
  ๑.  เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานเทศบาล เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
อบต.หวยยาง 
  ๒.  เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบข้ันตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 
  ๓.  เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของหวยยาง อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง 
  ๔.  เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของหวยยาง 
  ๕.  เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับหวยยาง  
 

๓.  เปาหมาย 
  ๑.  ผูบริหารและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยง เพ่ือนําไปใชในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานประจําป ใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
  ๒.  ผูปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ
ความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
  ๓.  สามารถนําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใชในการปฏิบัติงานได 
  ๔.  การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกําหนดข้ึนอยางเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองคการ
บริหารสวนตําบลหวยยาง 

 
 
 

บทที่ ๑  บทนํา 
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๔.  นิยามความเส่ียง 
  ความเสี่ยง  หมายถึง โอกาสหรือเหตุไมพึงประสงคอาจทําใหอนาคตสงผลกระทบใหเกิดความ
เสียหาย ทําใหวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีองคกรกําหนดไวเบี่ยงเบนไปหรือไมประสบผลสําเร็จ ท้ังในดานกลยุทธ 
การเงิน การดําเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการท่ีใชในการบริหารจัดการปจจัย และควบคุม
กิจกรรมรวมท้ังกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพ่ือใหโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ
ความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได 
  การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการท่ีควรกระทําเพ่ือจัดการกับความ
เสี่ยงท่ีอาจจะเกิด ข้ึนตามผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงตองพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 
โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงท่ีเกิดกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได และความคุมคาในการบริหารความเสี่ยงท่ี
เหลืออยู วิธีการท่ีใชในปจจุบัน คือ 

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทําท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง เชน งาน
สวนใดท่ีองคกรไมถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทํางานในสวนนั้น และอาจใชการจางงานภายนอกแทน 

2. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดท้ังสองสวน โดยการจัด
ใหมีระบบการควบคุมตางๆเพ่ือปองกัน หรือคนพบความเสี่ยงอยางเหมาะสมทันเวลา 

3. การแบงความเสี่ยง คือการลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดท้ังสองสวน โดยการ
หาผูรวมรับผิดชอบความเสี่ยง เชน การทําประกันตางๆ 

4. การยอมรับความเสี่ยง คือการไมตองทําสิ่งใดเพ่ิมเติมเนื่องจากมีความเห็นวาความเสี่ยงมี
โอกาสท่ี จะเกิดข้ึนนอย และผลกระทบจากการเกิดก็นอยดวย 
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ขอมูลพ้ืนฐาน 
ดานกายภาพ 

1.1  ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล  เดิมตําบลหวยยาง แยกออกมาจากตําบลดานชาง  เปนตําบล  1  

ใน 9  ตําบลของอําเภอบัวใหญ  ซ่ึงปจจุบันแยกการปกครองออกเปน  12  หมูบาน  และไดยกฐานะจากสภา

ตําบลหวยยางเปนองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  เม่ือป  พ.ศ. 2539  ตําบลหวยยาง  มีอาณาเขตพ้ืนท่ีอยู

ติดกันทองถ่ินใกลเคียง และจังหวัดใกลเคียง   ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติด       เขตองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง 

  ทิศตะวันออก ติด       เขตองคการบริหารสวนตําบลดานชาง     

  ทิศใต  ติด       เขตเทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด และ อบต.หนองแจงใหญ    

  ทิศตะวันตก ติด เขตองคการบริหารสวนตําบลบึงพะไล อ.แกงสนามนาง  

โดยตําบลหวยยาง  ตั้งอยูทางทิศใตของอําเภอบานบัวใหญ  อยูในเขตการปกครองของอําเภอบัวใหญ  

หางจากตัวอําเภอระยะทาง  15 กิโลเมตร  ตําบลหวยยาง  มีพ้ืนท่ีประมาณ  59.86 ตารางกิโลเมตร เนื้อท่ี 

30,443 ไร  โดยมีพ้ืนท่ีแยกเปนรายหมูบาน  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน ประชากร 

1 ดานชาง 675 

2 ดอนกระชาย 431 

3 หวยยาง 841 

4 ขามเตี้ย 907 

5 หวยครอ 338 

6 ดงบัง 757 

7 เกาง้ิว 554 

8 บุไทย 482 

9 หนองหญาปลอง 897 

10 สระไผ 226 

11 ดงสวาง 772 

12 หนองไผงาม 627 

บทที่ ๒   
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แผนที่องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

อําเภอบัวใหญ  จังหวดันครราชสีมา 

 

 

ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

  1.  นายสมปอง  จันปญญา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

  2.  นายนายวิชัย  ศรีบุตรสี  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

  3.  นายบุญสวน พลศรีราช  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

  4.  นายจีระศักดิ์  วงศชาลี  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง   
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สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

1.  นางฉวี  โสดก                     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
2.  นายอุดร   จัดนอก  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  1 
3.  นายสันต   ขอเสริมกลาง         สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง หมูท่ี   2 
4.  นายสงวน  ตรวจนอก  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  2 
5.  นายแสงวิจิตร  ทับอาสา สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  3 
6.  นายพิสิทธิ์  กองทุงมน   สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  4 
7.  นายสุข  ราชตั้งใจ        สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  5 
8.  นายสมาน  พันธุมี  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  6 
9. นายดาว  ผางเวทย               สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  6 
10. นายชนะชัย  วฒันาพุฒ ิ สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   7 
11. นายหนูเพียร  โคกสีนอก  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   7 
12. นายคําพา  สุวิชัย                 รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
13. นายประเสริฐ  สาอุตม           สมาชิกสภา อบต.หวยยาง  หมูท่ี    8 
14. นายเสง่ียม  หาชัยอินทร  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   9 
15. นางหอมจันทร  สงสุรีย สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   9 
16. นายอาคม  พลยางนอก  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   10 
17. นายบุญมี  ศรีบุตรศรี      สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   10 
18. นายวิชิต  ศึกษา         สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   11 
19. นางนภาศรี  ปองลอด   สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   12 
 
 

 

โครงสรางการแบงสวนราชการ  (จํานวน  6  สํานัก/กอง) 
พนักงานสวนทองถิ่น พนักงานจาง 

๑.  สํานักงานปลัด 
(1)  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
(2)  หัวหนาสํานักปลัด   
(3)  นักทรัพยากรบุคคล   
(4)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน   
(5)  นิติกร 
(6)  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน   
(7)  เจาพนักงานธุรการ   
(8)  เจาพนักงานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-  พนักงานจางท่ัวไป  
    (๑)  คนงานท่ัวไป(ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)   
    (๒)  คนงานท่ัวไป(พนักงานขับรถยนต)   
    (3)  คนงานท่ัวไป(แมบาน) 
    (4)  ยาม 
-จางเหมาบริการ 
    (1)  แมบาน 

๒.  กองคลัง 
(1)  ผูอํานวยการกองคลัง   
(2)  นักวิชาการเงินและบัญชี  
(3)  นักวิชาการจัดเก็บรายได 
(4)  นักวิชาการพัสด ุ 

-  พนักงานจางตามภารกิจ   
   (1)  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได   
-  พนักงานจางท่ัวไป 
   (1)  คนงานท่ัวไป(ผช.จนท.การเงินและบัญชี) 
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(5)  เจาพนักงานการเงินและบัญชี   
(6)  เจาพนักงานพัสดุ   

-  จางเหมาบริการ 
   (1) ผช.เจาหนาท่ีพัสดุ 
 

๓. กองชาง 
(1)  ผูอํานวยการกองชาง     
(2)  นายชางโยธา    

-  พนักงานจางตามภารกิจ   
   (๑)  ผูชวยชางไฟฟา 
-  จางเหมาบริการ   
   (๑)  ผูชวยชางโยธา   

๔.  กองการศึกษา 
(1)  ผูอํานวยการกองการศึกษา     
(2)  นักวิชาการศึกษา  
(3)  เจาพนักงานธุรการ    
(4)  ครู  จํานวน  1  ตําแหนง 

-  พนักงานจางตามภารกิจ   
   (๑)  ผูดูแลเด็ก)  จํานวน  3  ตําแหนง 
-  พนักงานจางท่ัวไป 
   (1)  คนงานท่ัวไป(ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ) 
 

5.  กองสงเสริมการเกษตร 
(1)  ผูอํานวยการองสงเสริมการเกษตร 
(2)  เจาพนักงานการเกษตร 

-  พนักงานจางท่ัวไป 

    (1)  คนงานท่ัวไป 

6.  กองสวัสดิการสังคม 
(1) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม   
(2) นักพัฒนาชุมชน   
 

 

รวม จํานวน  24  คน จํานวน  ๑5  คน 
  

 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง แบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน 1 สํานัก กับอีก  5  กอง 

ท้ังหมด  6  สวนราชการ  พนักงานสวนทองถ่ิน  จํานวน  24  คน  พนักงานจาง  จํานวน  ๑5  คน  รวมท้ังสิ้น  

39  คน  โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 

1.  สํานักงานปลัด 

มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับงานธุรการสารบรรณการจัดทําแผนพัฒนาตําบลการจัดทํารางขอบังคับการ

จัดทําทะเบียนคณะผูบริหาร  สมาชิก อบต. การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให

คําปรึกษางานในหนาท่ีและความรับผิดชอบการปกครอง  บังคับบัญชา  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  

การ บริหารงานบุคคลของ อบต. ท้ังหมด  การดําเนินการ  เก่ียวกับการอนุญาตตางๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี

เก่ียวของ  แบงสวนราชการภายในออกเปน  ๑๐  งาน  คือ 

1.1  งานบริหารท่ัวไป   

   -  งานสารบรรณ 

   -  งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 
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   -  งานบริหารงานบุคคล 

   -  งานเลือกตั้ง 

   -  งานวิชาการเกษตร 

   -  งานกิจการสภา 

   -  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   -  งานควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียว  

   -  งานอ่ืนท่ีไมอยูในความรับผิดชอบสวนใด 

   -  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  1.2  งานนโยบายและแผน   

   -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 

   -  งานวิชาการ 

   -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 

   -  งานงบประมาณ 

   -  งานขอบัญญัติ  อบต. 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

1.3  งานกฎหมายและคดี   

   -  งานกฎหมายและนิติกรรม 

   -  งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง 

   -  งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 

   -  งานระเบียบการคลัง 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

1.4  งานตรวจสอบภายใน 

   -  งานตรวจสอบภาย 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

แผนการสาธารณสุขและขอบังคับตําบลการวาง แผนการสาธารณสุขและการประมวลผลและ

วิเคราะหขอมูลทางสถิติ ท่ีเก่ียวของกับสาธารณสุขงานเฝาการระวังโรคการเผยแพรฝกอบรมการใหสุขศึกษาการ

จัดทํางบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานดานสิ่งแวดลอม  ใหบริการสาธารณสุข  การควบคุมการฆาสัตว  

จําหนายเนื้อสัตวและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของคือ 

1.๕  งานอนามัยและส่ิงแวดลอม     

   -  งานสุขาภิบาลท่ัวไป 

   -  งานสุขาภิบาลโรงงาน 

   -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

        -  งานอาชีวอนามัย 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๑.๖  งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    

   -  งานอนามัยชุมชน 
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   -  งานสาธารณสุขมูลฐาน 

   -  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา 

         -  งานปองกันยาเสพติด 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๑.๗  งานรักษาความสะอาด    

   -  งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 

   -  งานรักษาความสะอาดและขนถายสิ่งปฏิกูล 

   -  งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสีย 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๑.๘  งานควบคุมและจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม     

   -  งานสงเสริมและเผยแพร 

   -  งานควบคุมมลพิษ 

   -  งานศึกษาและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

                           -  งานติดตามตรวจสอบ 

   -  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๑.๙  งานควบคุมโรค    

   -  งานการเฝาระวัง 

   -  งานระบาดวิทยา 

   -  งานโรคติดตอและสัตวนําโรค 

       -  งานโรคเอดส 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

   ๑.๑๐  งานบริการสาธารณสุข 

   -  งานรักษาและพยาบาล 

   -  งานชันสูตรสาธารณสุข 

   -  งานสัตวแพทยและกิจการโรงฆาสัตว 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

2.  กองคลัง     

มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเก่ียวกับการเงินการ

เบิกจายเงินการเก็บรักษาเงิน  การนําสงเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได ประเภทตางๆ  

การเบิกตัดปการขยายเวลาเบิกจายงบประมาณการหักภาษีและนําสงเงินคงเหลือประจําวันการรับ และจายขาด

เงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชนจากสิ่งกอสรางและทรัพยสินของอบต.    

ตรวจสอบงานของจังหวัดและสํานักงานตรวจเงินแผนดินการเรงรัดใบสําคัญและเงินยืมคางชําระ การจัดเก็บ ภาษี  

การประเมินภาษี  การเรงรัดจัดเก็บรายได  การพัฒนารายได  การออกใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตางๆ และ

ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  แบงสวนราชการภายในออกเปน  4  งาน คือ 
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2.1 งานการเงิน     

   -  งานรับเงิน – เบิกจายเงิน 

   -  งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 

   -  งานเก็บรักษาเงิน 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

2.2  งานบัญชี    

   -  งานการบัญชี 

   -  งานทะเบียนคุมการเบิกจาย 

   -  งานการเงินและงบทดลอง 

   -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได    

   -  งานภาษีอากร  คาธรรมเนียมและคาเชา 

   -  งานพัฒนารายได 

   -  งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 

   -  งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  2.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ    

   -  งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี 

   -  งานพัสดุ 

   -  งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑและยานพาหนะ 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

3.  กองชาง   

มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับการสํารวจออกแบบและจัดทําโครงการ ใชจายเงินของ อบต.การอนุมัติ 

เพ่ือ ดําเนินการตามโครงการท่ีตั้งจายจากเงินรายไดของ อบต. งานบํารุงซอม และจัดทําทะเบียน  สิ่งกอสราง ท่ี

อยูในความรับผิดชอบของ อบต.การใหคําแนะนําปรึกษา เก่ียวกับการจัดทําโครงการ และการออกแบบ กอสราง 

แกอบต. และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซอมแซม วัสดุครุภัณฑ   และ

ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ แบงสวนราชการภายในออกเปน  4  งาน  คือ 

  3.1  งานกอสราง       

-  งานกอสรางและบูรณะถนน 

   -  งานกอสรางและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 

   -  งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทางคมนาคม 

   -  งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร     

   -  งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป 

   -  งานวิศวกรรม 

   -  งานประเมินราคา 

   -  งานควบคุมการกอสรางอาคาร 

   -  งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 

   -  งานออกแบบ 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  3.3  งานประสานสาธารณปูโภค     

   -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 

   -  งานขนสงและวิศวกรรมจราจร 

   -  งานระบายน้ํา 

   -  งานจัดตกแตงสถานท่ี 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  3.4  งานผังเมือง    

   -  งานสํารวจและแผนท่ี 

   -  งานวางผังพัฒนาเมือง 

   -  งานควบคุมทางผังเมือง 

        -  งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

4.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

     มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะหวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาตําราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การ

จัดบริการสงเสริมการศึกษา การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเก่ียวกับการศึกษา สงเสริมการวิจัยการ

วางโครงการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลสถิติการศึกษาเพ่ือนําไปประกอบ  การพิจารณา กําหนดนโยบาย แผนงาน

และแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพรการศึกษา และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  แบงสวน

ราชการภายในออกเปน  ๓  งาน  คือ 

  4.1  งานบริหารงานการศึกษา    

   -  งานบริหารวิชาการ 

   -  งานนิเทศการศึกษา 

              -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 

   -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  4.2  งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    

   -  งานหองสมุด  พิพิธภัณฑ  และเครือขายทางการศึกษา 
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   -  งานกิจการศาสนา 

   -  งานสงเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 

   -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 

   -  งานกีฬาและนันทนาการ 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

4.3  งานฝายกิจการโรงเรียน 

   -  งานจัดการศึกษา 

   -  งานพลศึกษา 

   -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลการเรียน 

   -  งานบริการและบํารุงสถานศึกษา 

   -  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 5.  กองสงเริมการเกษตร 

  มีภาระหนาท่ีท่ีเก่ียวกับการสงเสริมการเกษตร และงานสงเสริมปศุสัตว และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

ดังนี้ 

5.1 งานสงเสริมการเกษตร 

- งานวิชาการทางการเกษตรและเทคโนโลยี 

- งานสงเสริม  ปรับปรุง  ขยายพันธุพืช 

- งานปองกันและรักษาโรคและศัตรูพืช 

- งานเพาะชําและปุยเคมี 

- งานบรรจุภัณฑและรานคาสาธิต 

5.2 งานสงเสริมปศุสัตว 

- งานวิชาการปศุสัตวและเทคโนโลย ี

- งานสงเสริม  ปรับปรุง  ขยายพันธุสัตว 

- งานเพาะพันธุและอนุบาลสัตว 

- งานปองกัน  ควบคุมโรคติดตอ และกักสัตว 

6.  กองสวัสดิการสังคม 

มีภาระหนาท่ีเก่ียวการงานสวัสดิการสังคม ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห 

การสงเสริมสวัสดิ์ภาพเด็กและเยาวชนผูสูอายุ  ผูพิการ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน และ

ชุมชนแออัด  และการใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียว 

ของมีท้ังหมด  ๓  งาน  ดังนี้ 

  6.1  งานสังคมสงเคราะห       

-  งานสังคมสงเคราะห 

-  งานสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
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-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  6.2  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     

   -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

   -  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  6.3  งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี     

   -  งานสงเสริมอาชีพ 

   -  งานพัฒนาสตรี 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางมีสภาพท่ัวไปของ

พ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุม มีลําหวย  คลอง  และสระน้ํากระจายตามพ้ืนท่ี  จึงเหมาะแกการทําการเกษตร 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศท่ัวไปของเขตพ้ืนท่ีตําบลหวยยางมีความคลายคลึงภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางโดยท่ัวไปจําแนกไดดังนี้ 

  ฤดูรอน เริ่มตนระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายน อากาศรอนจัดและแลงจัดติดตอเปนระยะ

เวลานานความชื้นในอากาศมีนอย และมีพายุฤดูรอนเปนบางชวงท่ีมีคลื่นความรอนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุด

ประมาณ 35 - 40 องศาเซลเซียส           

  ฤดูฝน เริ่มตนระหวางเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม อากาศรอนและมีพายุลมฝนฟาคะนองลมแรง

กวาปท่ีแลวและมีภาวะฝนท้ิงชวงในบางชวง  

ฤดูหนาว เริ่มตนระหวางเดือนพฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิต่ําสุดประมาณ 15 องศา

เซลเซียส 

๑.4  ลักษณะของดิน  สภาพดินในเขตตําบลหวยยางจํานวน รอยละ 70 มีลักษณะเปนดินรวนปน

ทราย จึงไมสามารถเก็บกักน้ําได พ้ืนท่ีเพาะปลูกสวนใหญ จะปลูกขาว ออย มันสําปะหลัง ตามลําดับ 

1.5  ลักษณะของแหลงน้ํา  มีแหลงน้ําท่ีใชสําหรับ  อุปโภค - บริโภค  จํานวน  41  แหง   แหลงน้ํา

ท้ัง 41 แหงเคยเปนแหลงน้ําท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดดําเนินการขุดลอก

แหลงน้ําและกอสรางฝายก้ันน้ําเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี ้

    ลําหวย  2 แหง  สระน้ํา  24 แหง 

    หนองน้ํา 2 แหง  บอน้ําตื้น - แหง 

    ลําคลอง  - แหง  บอบาดาล 12 แหง 

    บึง  - แหง  อางเก็บน้ํา 1 แหง 

    แมน้ํา  - แหง  ฝาย  - แหง 

    อ่ืนๆ (ระบุ) - แหง  เหมือง  - แหง 

 



~ 16 ~ 
 

1.6  ลักษณะของไม/ปาไม  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีปาไมสาธารณะ จํานวน 3 

แหง คือโคกดินแดง  โคกทําเลปาชา และโคกตลุกหิน มีตนไมท่ีชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไมยืนตน  ผลัดใบ 

และทางราชการปลูกในวันสําคัญของชาติ และตนไมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

 

 2.1 เขตการปกครอง  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ประกอบดวยหมูบาน 12 หมูบานมีพ้ืนท่ีอยู

ในองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด 12 หมูบาน ดังนี้ 

หมูท่ี  1  บานดานชาง  ผูปกครอง  นางสาวน้ําฝน เกษนอก    ผูใหญบาน 

หมูท่ี  2  บานดอนกระชาย ผูปกครอง  นายสมศักดิ์  จงผาดกลาง ผูใหญบาน 

หมูท่ี  3  บานหวยยาง  ผูปกครอง  นายศิรวุฒิ  ศรีไสล  ผูใหญบาน 

หมูท่ี  4  บานขามเตี้ย  ผูปกครอง  นายสุรศักดิ์  จอดนอก  ผูใหญบาน 

หมูท่ี  5  บานหวยครอ  ผูปกครอง  นายสมจิตร  วรรณศรี  ผูใหญบาน  

หมูท่ี  6  บานดงบัง  ผูปกครอง  นายสุพิน  แสงวันดี        ผูใหญบาน 

หมูท่ี  7  บานเกาง้ิว  ผูปกครอง  นายสิขจินดา  ฝายเปน  ผูใหญบาน 

หมูท่ี  8  บานบุไทย  ผูปกครอง  นายประวัติ  บุญคํามูล  ผูใหญบาน 

หมูท่ี  9  บานหนองหนาปลอง ผูปกครอง  นายสถาพร  โคตะล ี  กํานันต.หวยยาง  

หมูท่ี  10  บานสระไผ  ผูปกครอง  นายชุมแพ  ทองผดุง        ผูใหญบาน 

หมูท่ี  11  บานดงสวาง  ผูปกครอง  นายประวิทย  อาจจุลฬา ผูใหญบาน 

หมูท่ี  12  บานหนองไผงาม ผูปกครอง  นายสุบิน จันทะนาม  ผูใหญบาน 

 2.2 การเลือกตั้ง   

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีท้ังหมด  12  หมูบาน  ประชาชนใหความรวมมือดานการ

เลือกตั้งเปนอยางดี  เชน  การเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในป พ.ศ. ๒๕๕5  ประชาชนมาใช

สิทธิเลือกตั้ง จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล  4,260 คน  จากผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังสิ้น  

5,507   คน  คิดเปนรอยละ  77.35  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 4,260 

คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น  5,507   คน  คิดเปนรอยละ  77.35  ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขาง

สูง มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการยายเขายายออกชวงท่ีจะมีการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน  สมาชิกสภา  

นายกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผูใหญบาน  การแกไขปญหาขององคการบริหารสวน

ตําบล คือ ขอความรวมมือ  ผูนํา  เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงาน

อําเภอทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลท่ีถูกตอง  เก่ียวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งท่ีกระทําได

และทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนองคการบริหารสวนตําบลก็ไดพยายามแกไข ใหการ

เลือกตั้งทุกประเภทมีความบริสุทธิ์  ยุติธรรม  

 

 

 

๒.  ดานการเมือง/การปกครอง 
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3.1  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร   

จํานวน  12  หมูบาน  (ป พ.ศ. ๒๕๖3) 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน จํานวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน  

๑ ดานชาง 200 321 348 

๒ ดอนกระชาย 122 213 215 

๓ หวยยาง 223 433 406 

๔ ขามเตี้ย 218 461 447 

๕ หวยครอ 89 167 170 

๖ ดงบัง 217 366 402 

7 เกาง้ิว 162 282 272 

8 บุไทย 114 236 255 

9 หนองหญาปลอง 211 450 458 

10 สระไผ 51 114 106 

11 ดงสวาง 184 390 381 

12 หนองไผงาม 189 318 307 

รวมท้ังส้ิน 1,980 3,751 3,767 
 

หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอบัวใหญ  ณ เดือน  กันยายน  พ.ศ. 25๖3 
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3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 

ประชากร 

ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  (ป พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร หญิง ชาย ชวงอายุ 

จํานวนประชากรเยาวชน 704 770 อายุต่ํากวา  ๑๘  ป 

จํานวนประชากร 2,226 2,280 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ป 

จํานวนประชากรผูสูงอายุ 850 688 อายุมากกวา  ๖๐ ป 

รวม 3,780 3,738 ท้ังส้ิน  7,518  คน 
 

หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอบัวใหญ ณ เดือน  กันยายน  พ.ศ. 25๖3 

      
   
  4.1  การศึกษา  
  ดานการศึกษาในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  มีการจัดการดานการศึกษา  โดยมีศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จํานวน  ๒ แหง มีโรงเรียนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จํานวน  6  แหง  ตามขอมูล  ดังนี้   
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน ประจําปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖3 

ท่ี ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ท่ีตั้ง 

พ.ศ. 25๖3 

จํานวนนักเรียน 

หมูท่ี ชาย หญิง รวม 

1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามเตี้ย 4 12 10 22 

2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงบัง 6 13 3 16 

รวม 25 13 38 

  

 

4.  สภาพทางสงัคม 
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  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามเตี้ย 

-  มีครูผูดูแลเด็ก  จํานวน    -  คน    

-  มีผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน    2    คน 

    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงบัง   
-  มีครูผูดูแลเด็ก   จํานวน    1  คน    
-  มีผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน    1   คน 
 

สภาเด็กและเยาวชนตําบลหวยยาง 

 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไดจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนข้ึน จํานวน  ๑  แหง  เพ่ือเปนองคกร

เครือขายเชื่อมโยงกลุมเด็กและเยาวชนในองคการบริหารสวนตําบลหวยยางท่ีมีการดําเนินงานในดานตางๆ เขา

ดวยกันอยางเปนระบบ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในองคการบริหารสวน

ตําบลหวยยางภายใตหลักการ “เด็กนําผูใหญหนุน”  ซ่ึงในปจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเปนองคกรนิติบุคคล 

ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พุทธศักราช 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ. 2560  โดยสภาเด็กและเยาวชนมีสํานักงานตั้งอยูท่ี  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  

จังหวัดนครราชสีมา  โดยไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน  เพ่ือสงเสริม สนับสนุน 

และประสานงานการดําเนินการของสภาเด็กและเยาวชน   

ขอมูลโรงเรียนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

ช่ือสถานศึกษา 

จํานวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา 
รวม 

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 ๑. โรงเรียนบานดานชาง 7 11 11 8 11 12 3 10 10 83 

 ๒. โรงเรียนบานหวยยาง 5 7 8 4 8 5 10 8 5 60 

 ๓. โรงเรียนบานขามเตี้ย 0 27 16 10 17 13 14 9 12 118 

4.  โรงเรียนบานดงบงั 0 9 10 19 16 12 13 19 10 108 

5.  โรงเรียนบานเกาง้ิว 5 5 5 6 6 8 9 7 6 57 

6.  โรงเรียนบานหนองหญาปลอง 6 10 11 6 5 7 12 9 3 69 

รวมท้ังส้ิน 23 69 61 53 63 57 61 62 46 495 

หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ณ  พฤษภาคม ๒๕๖3 
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4.2  สาธารณสุข     

               -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดงบัง  จํานวน  1  แหง  ตั้งอยูบานดงบัง  หมูท่ี  1 

  -  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  12  แหง  หมูท่ี  1 – 12 

   -  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานโรงเรียน (ศสร.ร.)  6  แหง    

  -  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานวัด (ศสมว.)  12  แหง   

  -  อัตราการใชสวมราดน้ํา  รอยละ  100 

๔.๓  อาชญากรรม 
  องคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสิน

ประชาชน  และทําลายทรัพยสินของราชการ  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลหวยยางก็ไดดําเนินการปองกันการเกิด

เหตุดังกลาว จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี  มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาคือจากขอมูลท่ีสํารวจพบวามีการปองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการ

แกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง นั้นไดบรรจุโครงการติดตั้งกลองวงจรปด ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

2561-2565 เรียบรอยแลว รวมท้ังไดต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ือ

อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะใน

สถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือการแจง

เตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจาก

การเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุ

ไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไมสามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมีการรวมมือกัน

หลายฝาย เปนเรื่องท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจ

หนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได              

๔.๔  ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธรบัวใหญ ได

แจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลหวยยางทราบนั้นพบวาในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยางมีผูท่ีติดยาเสพ

ติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  

ประชาชน  หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาของ

องคการบริหารสวนตําบลหวยยางสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น เชน การณรงค  การประชาสัมพันธ  

การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแต

กรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลหวยยางก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดดําเนินโครงการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลหวยยางประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือนําผลการสํารวจมาพิจารณาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห 
  องคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 

(๑)  ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
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(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

(๓)  ประสานการทําบัตรผูพิการ 

(๔)  ดําเนินโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน  

(๕)  ดําเนินการโครงการฝกอบรมทักษะอาชีพใหกับประชาชนท่ัวไป 

(๖)  ดําเนินโครงการสงเคราะหครองครัวผูยากไรท่ีตกเกณฑ จปฐ.    

(๗)  ดําเนินโครงการสรางและซอมท่ีอยูอาศัยใหกับผูยากไร  รายไดนอย  ผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง  

(๘)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 

(๙)  ประสานการใหความชวยเหลือของจังหวัด อําเภอ หนวยงานตางๆ ท่ีใหการสนับสนุน  

(๑๐) จัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ 

 
 
 

            5.1 การคมนาคมขนสง 
 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ไมมี บขส. แตจะมีรถโดยสารประจําทางของแตละหมูบาน และ

รถยนตสวนตัวเขาในตัวอําเภอบัวใหญ  และจะมีรถประจําทางวิ่งผานโดยวิ่งจากขนสงอําเภอบัวใหญ ผาน บาน

หนองหญาปลองหมูท่ี 9  ปลายทางคือจังหวัดนครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร (เปนเสนทางลัดไปกรุงเทพฯ  ซ่ึง

ในชวงเทศกาลจะมีรถวิ่งผานเปนจํานวนมาก) 

 ๕.2  เสนทางคมนาคม 
การคมนาคมของตําบลหวยยาง มีเสนทางท่ีสามารถเขามาสูตัวตําบลได  2  เสนทางหลัก  ดังนี้ 

      ถนนทางหลวงสายโคกสี-ตะโก 

 ถนนภายในตําบล 

  1.  ถนน คสล.  จํานวน  ๓๐  สาย  สภาพใชงานไดดี 

2.  ถนนลูกรังในหมูบาน จํานวน  2๕  สาย สภาพใชงานไดดี แตจะลําบากในฤดูฝน 

                    3.  ถนนดินเชื่อมระหวางหมูบานและตําบลใกลเคียง  จํานวน  1๒  สาย  สภาพใชงานไดดี แตจะ

ลําบากในฤดูฝน 

  สะพาน    จํานวน   ๑    สะพาน 

  การจัดการขนสงมวลชน  ประกอบดวย 

   -  รถโดยสารประจําทาง  สายบัวใหญ-จังหวัดนครราชสีมา 

สายบัวใหญ - จังหวัดชัยภูมิ 

   -  รถไฟ (รฟท.)   สาย (๑)  บัวใหญ – แกงคอย  

(๒)  หนองคาย – กทม.  

       (๓)  อุดรธาน ี– กทม. 

 5.2 การไฟฟา 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสอง

สวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากมีปญหาในเรื่องงบประมาณ

ไมเพียงพอ  การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  

และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะได

ชวยกันแกไขปญหาใหกับประชาชน  

๕.๓ การประปา 
การประปาขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีกิจการประปาแตละหมูบานไดบริหารจัดการ

เอง และทุกหมูบานสามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  แตจะมีปญหาในปท่ี

ผานมามีบางหมูบานท่ีเกิดปญหาภัยแลงซ่ึงทางองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดแกไขปญหาโดยการใชเครื่องสูบ

น้ําจากสระหนึ่งไปยังอีกสระท่ีใชระบบประปาและสามารถแกไขปญหาใหประชาชนได องคการบริหารสวนตําบลก็ได

นําโครงการเก่ียวกับพัฒนาแหลงน้ําบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการในปตอไป  เม่ือมี

งบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง  เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชน

ตอไป  แหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตน้ําประปาไดจาก แหลงน้ําในแตละหมูบาน  แหลงน้ําผิวดิน  

         5.4 โทรศัพท 
ปจจุบันในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไมมีโทรศัพทสาธารณะ เนื่องจากประชาชนได

นิยมใชโทรศัพทสวนบุคคลแทน ซ่ึงสามารถติดตอสื่อสารไดรวดเร็ว และสามารถใชระบบอินเตอรเน็ตได เชน  

โทรศัพทมือถือ  สําหรับสถานท่ีราชการ  ยังคงใชระบบโทรศัพทพ้ืนฐานในการติดตอสื่อสาร  ใชอยู 

      5.5  ไปรษณีย/การสื่อสาร/การขนสง  และวัสดุ  ครุภัณฑ 
  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไมมีไปรษณีย  แตมีบริการไปรษณียจากไปรษณียประจํา
อําเภอ  ซ่ึงมี  จํานวน  1  แหง  ใหบริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวนัจันทร – เสาร (วันเสารครึ่งวัน)  
หยุดวันอาทิตย  และมีทารถขนสง  จํานวน  ๑  แหง  อยูท่ีอําเภอบัวใหญ  ใหบริการทุกๆ ชั่วโมง  และทุกวัน 
 -  มีหอกระจายขาวประจําหมูบานมีครบท้ัง 12 หมูบาน 
  -  มีบริการใหใชอินเตอรเน็ตฟรี  ท่ีสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
  -  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  มีวัสดุ ครุภัณฑในการปฏิบัติหนาท่ี  แตก็มีบางรายการท่ี
ยังคาลดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑตางๆ นั้นมีไวสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี
องคการบริหารสวนตําบลหวยยางในการดําเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนเทานั้น  แตหาก
ประชาชนเดือดรอน หรือหนวยงานอ่ืนเดือนรอน ก็สามารถมายืมใชได 

  
 
 6.1  การเกษตร 
  พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมี

กิจกรรมการเกษตรท่ีสําคัญ  ไดแก  ทํานา  รองลงมา  คือ ทําไร  เลี้ยงสัตว  รับจาง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ 

ซ่ึงไมสามารถจําแนกเปนรายหมูบานได  คือ ทําสวนปลูกผัก เลี่ยงสัตว 

แหลงตลาดทางการเกษตรในตําบล 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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      แหลงตลาด ท่ีตั้ง ระยะทาง (กิโลเมตร) 

ออยโรงงาน 

-  โรงงานน้ําตาลวังขนาย  อําเภอแกงสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา 10 

-  โรงงานอุตสาหกรรมโคราช อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 130 

มันสําปะหลัง 

- บานตลุกพลวง อําเภอบานเหลื่อม จ.นครราชสีมา 20 

-บานหนองพลวง เทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด นม. 10 

-บานหนองโคบาล อําเภอบานเหลื่อม จ.นครราชสีมา 8 

ขาว 

-  ตงฮ้ัวบัวใหญ อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 15 

-  รานพงไฟศาล อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 15 

-  รานมาลีคาขาว อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 15 

-  สหกรณการเกษตรอําเภอบัวใหญ อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 15 

หมายเหตุ  :  ระยะทางจากท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลถึงแหลงตลาด 

 

6.2  การประมง 
  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีการประมง  เปนการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภค

ในครัวเรือนตามฤดูกาลเทานั้น  

 6.3  การปศุสัตว 
การปศุสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน

ครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยงไก  เปด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจําหนายและบริโภคเองใน

ครัวเรือน 

 6.4  การบริการ 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ไมมีสถานบริการ 

 6.5  การทองเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีแหลงทองเท่ียว  แตไดสงเสริมการทองเท่ียวให

เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  เชน  การจัดงานประเพณีตางๆ  และสงเสริมกิจกรรมของวัด  

 6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีอุตสาหกรรม  แตมีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก   

จํานวน    แหง   

 6.7  การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
การพาณิชย 

ธนาคาร   - แหง ปมน้ํามันหยอดเหรียญ     2    แหง 

บริษัท   - แหง ศูนยการคา/หางสรรพสินคา  - แหง 
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หางหุนสวนจํากัด  - แหง ตลาดสด      - แหง 

รานคาตางๆ  75 แหง โรงฆาสัตว      - แหง 

ซุปเปอรมาเก็ต  -       แหง อูซอมรถ      6 แหง 

องคกร/กลุมอาชีพ 

    จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุมและองคกรในชุมชน ทําใหไดขอมูลกลุมตางๆ ใน

ตําบลหวยยาง ดังนี้ กลุมเย็บผา กลุมทอเสื่อกก กลุมจักสาน  และกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ในจํานวน

ดังกลาวมีกลุมท่ีนาสนใจ เชน กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหมูท่ี 1 เชน กลวยฉาบ ถ่ัวตัด ขาวแตน เกษตรกร

จะปลูกถ่ัวลิสงเพ่ือนํามาแปรรูป หลังจากปลูกถ่ัวลิสงในนาแลวก็ทํานาซ่ึงเปนการปลูกพืชหมุนเวียนทําใหดินมีความ

อุดมสมบูรณและยังทําใหขาวงามดวย  

ตาราง  องคกร/กลุมอาชีพในตําบลหวยยาง 
 

กลุม 
ท่ีตั้ง 

(หมูท่ี) 

จํานวนสมาชิก 

(ราย) 
กิจกรรม 

1. กลุมทอผาลายขิด  หมูท่ี 1 12 ทอผาลายขิด 

2. กลุมเลี้ยงโค หมูท่ี 12 15 เลี้ยงโค 

3. กลุมทอเสื่อกกพ้ืนบาน หมูท่ี 4 15 ทอสื่อจากตนกกเพ่ือจําหนวยและใชใน

ครัวเรือน 

6. กลุมทอผาไหม หมูท่ี 

1,10,11 

15 ทอผาไหม 

7. กลุมตะกราเชือกฟาง หมูท่ี 11 10 ทําตระกลาเชือกฟาง 
 

6.8 แรงงาน 
  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกําลังแรงงาน รอยละ  

๙๕  เม่ือเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซ่ึงสูงกวามาก  แตคาแรงในพ้ืนท่ีต่ํากวาระดับจังหวัด  

โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี  

รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงาน

อุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ี

สวนมากเปนท่ีอยูอาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได 
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๗.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในตําบลหวยยาง  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  6  แหง  ดังนี้ 
 

ท่ี ช่ือศาสนสถาน 
สถานท่ีตั้ง จํานวนพระสงฆ 

บาน หมูท่ี พระ เณร ชี รวม 

1 วัดบานดานชาง    ดานชาง 1 3 - - 3 

2 วัดปาบุญมาธรรมาวัฒน ดอนกระชาย 2 5 - - 5 

3 วัดบานหวยยาง หวยยาง 3 8 - - 8 

4 วัดบานขามเตี้ย ขามเตี้ย 4 4 - - 3 

5 วัดบานหวยครอ หวยครอ 5 2 - - 1 

6 วัดบานดงบัง หวยยาง 6 8 - - 1 

7 วัดบานเกาง้ิว เกาง้ิว 7 6 - 1 7 

8 วัดบานบุไทย บุไทย 8 5 - - 5 

9 วัดบานหนองหญาปลอง หนองหญาปลอง 9 6 - - 6 

10 วัดปาบานดงสวาง ดงสวาง 11 2 - - 2 

11 วัดปาบานหนองไผงาม หนองไผงาม 12 3 - - 3 

รวม 43 - 1 44 

 

8.2  ประเพณีและงานประจําป 
-  ประเพณีวันข้ึนปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 

-  ประเพณีทําบุญกลางบาน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 

-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน เมษายน 

-  ประเพณีบุญทอดเทียน   ประมาณเดือน สิงหาคม 

-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 

-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

8.๓  ภูมปิญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการทอเสื่อจาก

ตนกก  สานแห 

  ภาษาถิ่น  ประชาชนสวนใหญพูดภาษอีสาน 

 

 

 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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8.๔  สินคาพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในตําบลหวยยางไดมีสินคาพ้ืนเมืองและของฝากสวนใหญจะเปน ผาไหม เสื่อกกมากข้ึน

และไมกวาดทางมะพราวของกลุมผูสูงอายุและผูพิการในตําบล  

 

 

 

9.๑ น้ํา  ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน และน้ําดิบจากแมน้ําชี (อยูนอกเขต) ซ่ึงจะตอง

นํามาผานกระบวนการของระบบประปา สําหรับน้ําใตดินมีปริมาณนอย  ไมสามารถนําข้ึนมาใชใหพอเพียงได และ

บางแหงเค็ม ไมสามารถใชดื่มและอุปโภคได 

9.๒ ปาไม  ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยางมีปาไมสาธารณโคกดินแดง โคกปาชา และโคกต

ลุกหิน  

9.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีภูเขา 

9.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ
ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก  เปนท่ีนา  ไร  

สวน  ท่ีอยูอาศัย รานคา สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนเปน

ดินเค็ม  น้ําใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปนน้ํากรอย  ไมสามารถท่ีจะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค - บริโภคได ตอง

อาศัยน้ําดิบจากแหลงอ่ืน  และน้ําฝน น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหา

คือยังไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  โครงการ

ปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีของสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศนใหรมรื่นสวยงาม เปนท่ีพักผอน

หยอนใจของประชาชน ฯลฯ   

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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๑.  แนวทางการบริหารความเส่ียง  
    แนวทางการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของหวยยาง แบงออกเปน 2 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะท่ี 1 การเริ่มตนและพัฒนา ประกอบดวย 
  ๑)  กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ อบต.หวยยาง 
  ๒)  ระบุปจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปจจัยเสี่ยง 
   ๓)  วิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 
  ๔)  จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงท่ีอยูในระดับสูง และสูงมาก รวมท้ังปจจัยเสี่ยง
ท่ีอยูในระดับปานกลาง 
  5)  สื่อสารทําความเขาใจเก่ียวกับแผนบริหารความเสี่ยงใหผูปฏิบัติงานของหวยยางทราบ และ
สามารถนําไปปฏิบัติได 
  6)  รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ๗)  รายงานสรุปการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ระยะท่ี ๒ การพัฒนาสูความยั่งยืน 

๑)  ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปท่ีผานมา 
  ๒)  พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงแตละประเภท 
  ๓)  ผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร 
  ๔)  พัฒนาขีดความสามารถพนักงานสวนตําบลในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
๒.  คณะทํางานบริหารความเส่ียง 
  หวยยาง แตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ี ดังนี้  

๑)  ปลัดหวยยาง       ประธานกรรมการ 
  2)  หัวหนาสํานักปลัด      กรรมการ 
  3)  ผูอํานวยการกองคลัง      กรรมการ 
  4)  ผูอํานวยการกองชาง      กรรมการ 
  5)  ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร    กรรมการ 
  6)  ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กรรมการ 
  7)  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
  8)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน    กรรมการและเลขานุการ 
   

  ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สําหรับหนวยงานของรัฐ  ดังนี้ 

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

บทท่ี ๓  แนวทางการบริหารความเส่ียง 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการท่ีใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับ
ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงานขององคกร รวมท้ังการจัดทําแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซ่ึงหวยยาง มี
ข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 

1.  การระบุความเสี่ยง เปนการระบุเหตุการณใด ๆ ท้ังท่ีมีผลดีและผลเสียตอการบรรลุ
วัตถุประสงค โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดข้ึนท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนไดอยางไร 
  2.  ประเมินความเสี่ยง เปนการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ
มาตรฐานท่ีไดกําหนดไว ทําใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม 
  ๓.  จัดการความเสี่ยง เปนการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความ
เสี่ยงท่ีสูง และสูงมาก ใหลดลงอยูในระดับท่ียอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง และควรตองพิจารณาถึงความคุมคาใน
ดานคาใชจายและตนทุนท่ีตองใชลงทุนในการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชนท่ีจะไดรับดวย 
  4.  รายงานและติดตามผล เปนการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงท่ีไดดําเนินการท้ังหมดใหฝายบริหารรับทราบ 
  5.  ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจําป เพ่ือใหม่ันใจ
วาองคกรมีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไก
ความเสี่ยงท่ีดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจริงและอยูในระดับท่ียอมรับได หรือตองจัดหา
มาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือใหความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูมีการจัดการใหอยูในระดับท่ียอมรับได และให
องคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 
  6.  ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ในทุกข้ันตอน เพ่ือพัฒนาระบบใหดียิ่งข้ึน 
 

กระบวนการบริหารความเส่ียงของ อบต.หวยยาง 
 

 
 

1. ระบุความ
เสี่ยง 

2. ประเมิน
ความเสี่ยง 

3. จดัการ
ความเสี่ยง 

4. รายงาน
และติดตาม

ผล 

5. ประเมินผล
การบริหาร
ความเสี่ยง 

6. ทบทวน
การบริหาร
ความเสี่ยง 

บทท่ี ๔  การบริหารจัดการความเส่ียง 
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1.  การระบุความเส่ียง 
  เปนกระบวนการท่ีผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง โดยตองคํานึงถึง
ความเสี่ยงท่ีมีสาเหตุมาจากปจจัยท้ังภายในและภายนอก ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมาย
ขององคกร หรือผลการปฏิบัติงานท้ังในระดับองคกรและระดับกิจกรรม ในการระบุปจจัยเสี่ยงจะตองพิจารณาวามี
เหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนด รวมท้ังมีทรัพยสินใดท่ีจําเปนตองไดรับการดูแลปองกันรักษา ดังนั้น จึงตองเขาใจใน
ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” กอนท่ีจะดําเนินการระบุความเสี่ยงได
อยางเหมาะสม 
  1.1  ความเส่ียง หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใด ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณท่ีไม
แนนอนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน หรือกอใหเกิดความลมเหลว 
หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายตามภารกิจขององคกร และเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 
  1.2  ปจจัยเส่ียง หมายถึง ตนเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ท่ีจะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด เกิดข้ึนไดอยางไร และทําไม ท้ังนี้ สาเหตุของ
ความเสี่ยงท่ีระบุควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง เพ่ือจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังไดอยาง
ถูกตอง โดยปจจัยเสี่ยงแบงได 2 ดาน คือ 
  ๑)  ปจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงท่ีไมสามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน นโยบายรัฐบาล กฎ 
ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ 
  ๒)  ปจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงท่ีสามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน กฎระเบียบขอบังคับ
ภายในองคกร วัฒนธรรมองคกร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ขอมูล ระบบ
สารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ  
  1.3  ประเภทความเส่ียง แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 
  ๑)  ความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับกลยุทธ 
เปาหมาย พันธกิจ ขององคกร ท่ีอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไมบรรลุผลตามเปาหมายในแตละประเด็น
ยุทธศาสตร 
  ๒)  ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับ
ประเด็นปญหาการปฏิบัติงานประจําวัน หรือการดําเนินงานปกติท่ีองคกรตองเผชิญ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกล
ยุทธ เชน การปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไมมีผังการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ไมมีการมอบหมายอํานาจ
หนาท่ีความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เปนตน 
  3)  ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk) เปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการบริหารและ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล ท้ังจากปจจัยภายใน เชน การ
เบิกจายงบประมาณไมถูกตอง เบิกจายไมเปนไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไมเหมาะสมสอดคลองกับการ
ดําเนินงาน การทุจริตในการเบิกจาย และจากผลกระทบของปจจัยภายนอก เชน การโอนจัดสรรงบประมาณ การ
จัดเก็บรายได ขอบังคับเก่ียวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ท่ีไมชัดเจน อันนําไปสู 
การตรวจสอบทักทวงจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง 
  4)  ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk) เปน
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ เชน ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตาม
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กฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของได หรือกฎหมาย ระเบียบท่ีมีอยู ไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติงาน เปนตน 

การระบุความเส่ียง (ปงบประมาณ 2564) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

ความเส่ียง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
จะเกิดข้ึน 

ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความ
เส่ียง 

1. การใชดุลพินิจของผูมี
อํานาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ตางๆ 

หากผูมีอํานาจไมยึดหลัก
ความถูกตอง ยอมเกิดความ
ไมเปนธรรมตอพนักงานสวน
ตําบล 

ปจจัยภายใน 
- การนําระบบอุปถัมภมาใชใน
การปฏิบัติราชการ 
- การแบงพรรคแบงพวกของ
พนักงานสวนตําบล 
-  ความไมยุติธรรมของผูมีอํานาจ
ในการตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติงาน 
(O) 

2.  ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู
ความเขาใจในระเบียบ 
กฎหมายท่ีนําไปใชในการ
ปฏบิัติงาน 

ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม
เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย อันนําไปสูปญหา
กับหนวยตรวจสอบ 

ปจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมาไม
มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
- หนวยงานท่ีออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไมมีการใหความรูกอน
การบังคับใช 
ปจจัยภายใน 
- พนักงานสวนตําบลไมสนใจอาน
ระเบียบ กฎหมาย 
- ไมมีการจัดทําหรือรวบรวมองค
ความรูในหนวยงาน 

ความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ 
(C) 

3.  การทุจริตในการ
เบิกจายตางๆ 

ราชการไดรับความเสียหาย
จากเงินท่ีถูกทุจริต 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อยางเขมงวด 
- ระบบตรวจสอบไมรัดกุม
พอท่ีจะปดชองวางการทุจริต 

ความเสี่ยงดาน
การเงิน (F) 

4.  วางแผนการพัฒนาไม
ถูกตอง เหมาะสม 
สอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของ
ประชาชน 

ปญหาความเดือดรอนไมได
รับการแกไข มีการประทวง 
รองเรียน 

ปจจัยภายใน 
- ผูบริหารวางแผนพัฒนาโดยยึด
จากความตองการของตนเอง 
พรรคพวก ฐานเสียง และ
ผลประโยชนท่ีตนเองจะไดรับ 

ความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร (S) 

 
 
 

 



~ 31 ~ 
 

ความเส่ียง ผลกระทบ/ความเสียหาย
ท่ีจะเกิดข้ึน 

ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความเส่ียง 

5.  การจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุ เปนไป
อยางไมถูกตอง 

- จัดซ้ือผิดระเบียบ 
- ไดวัสดุครุภัณฑท่ีไมมี
คุณภาพ ไมตรงตามความ
ตองการใชงาน 
- มีการทุจริต งบประมาณ
ของทางราชการเสียหาย 

ปจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม
ออกมาบังคับใชจํานวนมาก 
- มีการปรับเปลีย่นระเบียบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปจจัยภายใน 
- การขาดความรูความเขาใจของ
ผูปฏิบัติ 
- พนักงานผูมีหนาท่ีจัดซ้ือจัดจาง
ทุจริต รับผลประโยชนจากผูขาย 
ผูรับจาง 

ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ (C) 

6.  การนําทรัพยสินของ
ทางราชการไปใชประโยชน
สวนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยท่ีราชการ
ไมไดรับประโยชน 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อยางเครงครัด 
- ผูปฏิบัติทุจริต 

ความเสี่ยงดาน
การเงิน (F) 

7.  การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ
ชอบหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ี 

- ราชการไดรับความ
เสียหายจากการปฏิบัติ
หรือละเวนการปฏิบัติ 
- ประชาชนไดรับความ
เดือดรอน เสียหาย 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อยางเขมงวด 
- ระบบตรวจสอบไมรัดกุม
พอท่ีจะปดชองวางการทุจริต 
- ผูปฏิบัติขาดจิตสํานึกในการเปน
ขาราชการท่ีดี 

ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน (O) 

8.  โครงการกอสราง
พ้ืนฐานไมมีคุณภาพ ไมได
ใชประโยชน 

สิ้นเปลืองและสูญเสีย
งบประมาณในการ
กอสราง การซอมแซม
บํารุงรักษา 

ปจจัยภายใน 
- ผูปฏิบัติงานไมคํานึงถึง
ประโยชนของทางราชการ 
- ผูปฏิบัติงานมีผลประโยชนใน
งานท่ีทํา 

ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน (O) 

9.  เกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี บานเรือนประชาชนไดรับ
ความเสียหาย เกิดการ
สูญเสียทรัพยสินและชีวิต
ของประชาชน 

ปจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟา อากาศ 
ปจจัยภายใน 
- อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช 
กระแสไฟฟา 

ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน (O) 
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๒.  การประเมินความเส่ียง 
  การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการท่ีประกอบดวย การวิเคราะห การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยง ท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของ อบต.หวยยาง ซ่ึงประกอบดวย 
๔ ข้ันตอน ดังนี้ 
  2.1  การกําหนดเกณฑการประเมิน เปนการกําหนดเกณฑท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง 
ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยงไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ ไว 5 ระดับ คือ นอยมาก นอย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
 
ประเด็นท่ีพิจารณา ระดบัคะแนน 

1 = นอยท่ีสุด 2 = นอย 3 = ปาน
กลาง 

4 = สูง 5 = สูงมาก 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
ค ว า ม ถ่ี ใ น ก า ร เ กิ ด
เ ห ตุ ก า ร ณ ห รื อ
ข อ ผิ ด พ ล า ด ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน(ครั้ง) 

5 ป/ครั้ง 2-3 ป/ครั้ง 1 ป/ครั้ง 1-6 เดือน/
ครั้ง 

ไมเกิน 5 
ครั้ง/ป 

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกวา 

โ อ ก า ส ท่ี จ ะ เ กิ ด
เหตุการณ 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ความรุนแรงและผลกระทบ 
มูลคาความเสียหาย นอยกวา 

10,000 
บาท 

10,000-
50,000 

บาท 

50,000 – 
100,000 

บาท 

100,000 – 
500,000 

บาท 

มากกวา 
500,000 

บาท 
อันตรายตอชีวิต เดือดรอน 

รําคาญ 
บาดเจ็บ 
เล็กนอย 

บาดเจ็บ 
ตองรักษา 

บาดเจ็บสาหัส เสียชีวิต 

ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ
ภาพลักษณขององคกร 

นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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สวนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบตอความเสี่ยงขององคกร วาจะกอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ไดแก สูง
มาก สูง ปานกลาง และต่ํา 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

5  
 

    

สูงมาก 
4  

 
    

3  
 

    
สูง 

2  
 

    
ปานกลาง 

1  
 

    
ต่ํา 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  

 
  2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง  เปนการนําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแต
ละปจจัยท่ีระบุไวมาประเมินโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบหรือมูลคาความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือใหเห็นระดับความเสี่ยงท่ีแตกตางกัน ทําใหสามารถ
กําหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซ่ึงจะชวยใหวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใต
งบประมาณ กําลังคน หรือเวลาท่ีมีจํากัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวขางตน ซ่ึงมีข้ันตอนการดําเนินการ 
ดังนี้ 
  ๑)  พิจารณาโอกาส/ความถ่ีในการเกิดเหตุการณตาง ๆ วามีโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดข้ึนมากนอย
เพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
  ๒)  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ท่ีมีผลตอหนวยงานวามีระดับความรุนแรง 
หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 
  2.3  การวิเคราะหความเส่ียง เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยง และ
ความรุนแรงของผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง วากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
  ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตาง ๆ ซ่ึง
จัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปนแผนภูมิความเสี่ยง แบงพ้ืนท่ีเปน 4 สวน ซ่ึงใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้ 
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คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

5  

5 
 

10 15 20 25 
สูงมาก 

4  

4 
 

8 12 16 20 

3  

3 
 

6 9 12 15 สูง 

2  

2 
 

4 6 8 10 ปานกลาง 

1  

1 
 

2 3 4 5 ต่ํา 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  

 
1) ระดับความเสี่ยงต่ํา คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-5 คะแนน โดยท่ัวไปความเสี่ยงในระดับนี้

ใหถือวาเปนความเสี่ยงท่ีไมมีนัยสําคัญตอการดําเนินงาน ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุม
ท่ีมีอยูในปจจุบัน ซ่ึงไมตองดําเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม 

2)  ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6-10 คะแนน เปนความเสี่ยงท่ียอมรับได 
แตตองมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ใหถือวาเปนความเสี่ยงท่ียอมรับได แตตองมีการจัดการเพ่ิมเติม 

3)  ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16 คะแนน ตองมีแผนลดความเสี่ยง เพ่ือให
ความเสี่ยงนั้นลดลงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

4)  ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ตองมีแผนลดความเสี่ยง
และประเมินซํ้า หรืออาจตองถายโอนความเสี่ยง 
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การประเมินความเส่ียง (ปงบประมาณ 2564) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

ความเสีย่ง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
จะเกิดข้ึน 

ปจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถ่ี 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสีย่ง 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ผู 
รับผิดชอบ 

1. การใชดุลพินิจของผูมี
อํานาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ตางๆ 

หากผูมีอํานาจไมยึดหลัก
ความถูกตอง ยอมเกิด
ความไมเปนธรรมตอ
พนักงานสวนตําบล 

ปจจัยภายใน 
- การนําระบบอุปถัมภมาใชใน
การปฏิบัตริาชการ 
- การแบงพรรคแบงพวกของ
พนักงานสวนตําบล 
-  ความไมยุติธรรมของผูมี
อํานาจในการตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

2.  ความผดิพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เน่ืองจากขาดรู
ความเขาใจในระเบียบ 
กฎหมายท่ีนําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผดิพลาด ไม
เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย อันนําไปสูปญหา
กับหนวยตรวจสอบ 

ปจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมา
ไมมีความชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หนวยงานท่ีออกกฎหมาย 
ระเบียบ ไมมีการใหความรูกอน
การบังคับใช 
ปจจัยภายใน 
- พนักงานสวนตําบลไมสนใจ
อานระเบียบ กฎหมาย 
- ไมมีการจัดทําหรือรวบรวม
องคความรูในหนวยงาน 

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ 
(C) 

     

3.  การทุจรติในการ
เบิกจายตางๆ 

ราชการไดรับความเสียหาย
จากเงินท่ีถูกทุจริต 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อยางเขมงวด 
- ระบบตรวจสอบไมรดักุม
พอท่ีจะปดชองวางการทุจริต 

ความเสีย่งดาน
การเงิน (F) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึ้น 

ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถ่ี 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสีย่ง 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ผู 
รับผิดชอบ 

4.  วางแผนการพัฒนาไม
ถูกตอง เหมาะสม 
สอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของประชาชน 

ปญหาความเดือดรอนไมได
รับการแกไข มีการประทวง 
รองเรียน 

ปจจัยภายใน 
- ผูบริหารวางแผนพัฒนาโดย
ยึดจากความตองการของ
ตนเอง พรรคพวก ฐานเสยีง 
และผลประโยชนท่ีตนเองจะ
ไดรับ 

ความเสีย่งเชิง
ยุทธศาสตร (S) 

     

5.  การจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุ เปนไป
อยางไมถูกตอง 

- จัดซื้อผิดระเบียบ 
- ไดวัสดุครุภณัฑท่ีไมมี
คุณภาพ ไมตรงตามความ
ตองการใชงาน 
- มีการทุจริต งบประมาณ
ของทางราชการเสียหาย 

ปจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม
ออกมาบังคับใชจํานวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปจจัยภายใน 
- การขาดความรูความเขาใจ
ของผูปฏิบัต ิ
- พนักงานผูมีหนาท่ีจัดซื้อจัด
จางทุจริต รับผลประโยชน
จากผูขาย ผูรับจาง 

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ (C) 

     

6.  การนําทรัพยสินของทาง
ราชการไปใชประโยชน
สวนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยท่ีราชการไมได
รับประโยชน 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อยางเครงครัด 
- ผูปฏิบัติทุจริต 

ความเสีย่งดาน
การเงิน (F) 

     

 
  

 



~ 37 ~ 
 

 
ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี

จะเกิดขึ้น 
ปจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 

ความถ่ี 
ผลกระทบ 

ความรุนแรง 
คะแนน 

ความเสีย่ง 
ระดับ

ความเสีย่ง 
ผู 

รับผิดชอบ 
7.  การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิ
ชอบหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ี 

- ราชการไดรับความ
เสียหายจากการปฏิบัตหิรือ
ละเวนการปฏิบัต ิ
- ประชาชนไดรับความ
เดือดรอน เสียหาย 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อยางเขมงวด 
- ระบบตรวจสอบไมรดักุม
พอท่ีจะปดชองวางการทุจริต 
- ผูปฏิบัติขาดจิตสํานึกในการ
เปนขาราชการท่ีด ี

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

8.  โครงการกอสราง
พ้ืนฐานไมมีคณุภาพ ไมไดใช
ประโยชน 

สิ้นเปลืองและสญูเสีย
งบประมาณในการกอสราง 
การซอมแซมบํารุงรักษา 

ปจจัยภายใน 
- ผูปฏิบัติงานไมคํานึงถึง
ประโยชนของทางราชการ 
- ผูปฏิบัติงานมผีลประโยชน
ในงานท่ีทํา 

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติงาน (O) 

     

9.  เกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี บานเรือนประชาชนไดรับ
ความเสยีหาย เกิดการ
สูญเสียทรัพยสินและชีวิต
ของประชาชน 

ปจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟา อากาศ 
ปจจัยภายใน 
- อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช 
กระแสไฟฟา 

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติงาน (O) 
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๓.  การจัดการความเส่ียง 
  เปนการกําหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซ่ึงมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม
กับสถานการณ ข้ึนอยูกับดุลพินิจของผูรับผิดชอบ แตวิธีการจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลดระดับผลกระทบท่ี
เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบดวย 4 แนวทางหลัก คือ 
  ๑)  การยอมรับ หมายถึง การท่ีความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมท่ีทีอยู ซ่ึงไม
ตองดําเนินการใด ๆ เชน กรณีท่ีมีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาท่ีจะดําเนินการใด ๆ ใหขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไวและไมดําเนินการใด ๆ แตควรมีมาตรการติดตามอยางใกลชิดเพ่ือรองรับผลท่ีจะเกิดข้ึน 
  2)  การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน หรือลดความเสียหาย โดย
การจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงข้ันตอนบางสวนของกิจกรรมหรือโครงการท่ีนําไปสูเหตุการณท่ีเปนความ
เสี่ยง เพ่ือใหมีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม เชน การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิมทักษะ
ในการทํางาน และการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 
  3)  การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงท่ีไมสามารถยอมรับและตองจัดการให
ความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเหนือจากเง่ือนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุมนี้ เชน การหยุดหรือ
ยกเลิกการดําเนินงานหรือกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงนั้น 
  4)  การถายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงท่ีสามารถโอนไปใหผูอ่ืนได เชน การทําประกันภัย 
ประกันทรัพยสิน กับบริษัทประกัน การจางบุคคลภายนอกหรือการจางบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอยาง
แทน เชน งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสรางตางๆ 
 
4.  การรายงานและติดตามผล 
  หลังจากจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดําเนินงานตามแผนแลว จะตองมีการรายงานและ
ติดตามผลเปนระยะ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการดําเนินงานไปอยางถูกตองและเหมาะสม โดยมีเปาหมายในการ
ติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมท้ังติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยงท่ีไดมีการดําเนินการไปแลววาบรรลุวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงหรือไม โดยหนวยงาน
ตองสอบทานดูวา วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ใหดําเนินการตอไป หรือวิธีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดึควรปรับเปลี่ยน และนําผลการติดตามไปรายงานใหฝายบริหารทราบตามแบบรายงานท่ีไดกลาวไว
ขางตน ท้ังนี้ กระบวนการสอบทานอาจกําหนดขอมูลท่ีตองติดตาม พรอมท้ังความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถ
ติดตามผลไดใน 2 ลักษณะ คือ  
  1)  การติดตามผลเปนรายครั้ง เปนการติดตามตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด เชน ทุก 3 เดือน ทุก 
6 เดือน ทุก 9 เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน 
  2)  การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน เปนการติดตามท่ีรวมอยูในการดําเนินงานตางๆ 
ตามปกติของหนวยงาน 
 

5.  การประเมินผลการบริหารความเส่ียง 
  คณะทํางานบริหารความเสี่ยง จะตองทําสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ประจําปตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เพ่ือใหม่ันใจวาหวยยางมีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยาง
เหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงท่ีดําเนินการสามารถลด
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และควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนไดจริงและอยูในระดับท่ียอมรับได หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม 
เพ่ือใหความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูหลังมีการจัดการ อยูในระดับท่ียอมรับได และใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยาง
ตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
6.  การทบทวนการบริหารความเส่ียง 
  การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธภิาพของแนวการบริหารความ
เสี่ยงในทุกข้ันตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงใหทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเปนประจําทุกป 
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  ในปงบประมาณ 2564 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ไดดําเนินการวิเคราะหและจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากภารกิจ อํานาจหนาท่ี 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และระเบียบ กฎหมาย

ตาง ๆ ท่ีกําหนดใหเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา 

นํามาคัดเลือกความเสี่ยงเพ่ือกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพ่ือปองกัน

ไมใหเกิดผลกระทบตอเปาหมายการปฏิบัติราชการของหวยยาง โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจําป 2564 ของ

องคการบริหารสวนตําบลหวยยางมีองคประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1.  ความเสี่ยง 

2.  ระดับความเสี่ยง 

3.  กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง 

4.  วัตถุประสงค 

5.  ระยะเวลาดําเนินการ 

6.  ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

7.  งบประมาณ 

8.  ผูรับผิดชอบ  

9.  ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๕  แผนบริหารความเส่ียง 
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แผนการบริหารความเส่ียง ปงบประมาณ 2564 
อบต.หวยยาง  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

ความเสีย่ง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/ 

จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จท่ี
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังดําเนินการจัดการความ

เสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถ่ี 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสีย่งดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
1. การใชดุลพินิจของผู
มีอํานาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ตางๆ 

10 การพิจารณาอนุญาต 
อนุมัติ ยึดหลัก
กฎหมาย ระเบียบ 
อยางเครงครัด 

เพ่ือใหเกิดความเปน
ธรรม และความถูก
ตอง 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

การพิจารณา
อนุญาต อนุมัติ มี
ความรวดเร็ว 
ถูกตอง 

- ทุกกอง 1 5 5 

๒.  การปฏิบัติหนาท่ี
โดยมิชอบหรือละเวน
การปฏิบัตหินาท่ี 

10 กํากับดูแล ควบคุม
การปฏิบัติงาน ให
ถูกตองตามกฎหมาย 

- เพ่ือใหองคกรปลอด
การทุจริต  
- เพ่ือใหประชาชน
ไดรับบริการท่ีด ี

ม.ค.-ก.ย.
2564 

การปฏิบัติงาน
โปรงใส ตรวจสอบ
ได 

- ทุกกอง 1 5 5 

3.  โครงการกอสราง
พ้ืนฐานไมมีคณุภาพ 
ไมไดใชประโยชน 

10 ตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจาง 

เพ่ือใหโครงการ
กอสรางทุกโครงการ
ใชประโยชนอยาง
คุมคา 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

โครงการกอสราง
ทุกโครงการไดใช
ประโยชน และ
แกไขปญหาของ
ประชาชนได 

- กองชาง 1 5 5 

4.  เกิดสาธารณภัยใน
พ้ืนท่ี 

10 - จัดทําแผนปองกัน
บรรเทาสาธารณภยั 
- จัดตั้งศูนย
ชวยเหลือประชาชน 

เพ่ือชวยเหลือ
ประชาชนไดทันที 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ประชาชนท่ี
ประสบเหตไุดรับ
ความชวยเหลือ 

200,000 สป. 2 4 8 
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ความเสีย่ง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จท่ี
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังดําเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถ่ี 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสีย่งดานการปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk) 
5.  ความผดิพลาดใน
การปฏิบัติงาน เน่ืองจาก
ขาดรูความเขาใจใน
ระเบียบ กฎหมายท่ี
นําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 

15 สงพนักงานเขารับ
การอบรม 

เพ่ือให
ปฏิบัติงานได
ถูกตอง 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไมเกิดความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 ทุกกอง 1 5 5 

6.  การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ 
เปนไปอยางไมถูกตอง 

15 สงพนักงานเขารับ
การอบรม 

เพ่ือให
ปฏิบัติงานได
ถูกตอง 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไมเกิดความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 กองคลัง 1 5 5 
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ความเสีย่ง ระดับ 
ความเสีย่ง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จท่ี
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังดําเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถ่ี 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสีย่งดานการเงิน (Financial Risk) 
7.  การทุจรติในการ
เบิกจายตางๆ 

15 มีการตรวจสอบโดย
หนวยงานตรวจสอบ
ภายใน 

เพ่ือไมใหเกิด
การทุจริต 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไมมีการทุจรติใน
หนวยงาน 

- กองคลัง 1 5 5 

8.  การนําทรัพยสินของ
ทางราชการไปใช
ประโยชนสวนตัว 

15 มีการตรวจสอบโดย
งานพัสด ุ

เพ่ือไมให
ราชการเสีย
ประโยชน 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

ไมมีการนํา
ทรัพยสินราชการ
ไปใชประโยชน
สวนตัว 

- กองคลัง 1 5 5 
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ความเสีย่ง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จท่ี
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังดําเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถ่ี 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสีย่งเชิงยุทธศาสตร (Strategic Risk) 
9.  วางแผนการพัฒนา
ไมถูกตอง เหมาะสม 
สอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของ
ประชาชน 

15 มีการตดิตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน
ทุกป 

- เพ่ือให
แผนพัฒนาเปน
กรอบในการทํา
งบประมาณ
รายจายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- เพ่ือใหระดับ
ความสําเร็จของ
แผนสูงกวารอย
ละ 60 

ม.ค.-ก.ย.
2564 

- แผนพัฒนา
สามารถใชเปน
กรอบในการทํา
งบประมาณ
รายจายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- ระดับ
ความสําเร็จของ
แผนสูงกวารอยละ 
60 

- สป. 1 5 5 
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แบบประเมินความเส่ียง ประจําปงบประมาณ 2564 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

******************************* 
คําชี้แจง : จงใหคะแนนระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (1) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (2) ตามระดับ 
ดังนี้ 1 = นอยท่ีสุด  2 = นอย  3 = ปานกลาง  1 = สูง  1 = สูงท่ีสุด   

ความเสี่ยง ปจจัย/สาเหตุ การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 

(1)x(2) =(3) 
1. การใชดุลพินิจของผูมีอํานาจใน
การอนุญาต อนุมตัิ ตางๆ 

ปจจัยภายใน 
- การนําระบบอุปถัมภมาใชในการ
ปฏิบัติราชการ 
- การแบงพรรคแบงพวกของพนักงาน
สวนตําบล 
-  ความไมยุติธรรมของผูมีอํานาจใน
การตัดสินใจ สั่งการ 

   

2.  ความผดิพลาดในการปฏิบัติงาน 
เน่ืองจากขาดรูความเขาใจใน
ระเบียบ กฎหมายท่ีนําไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 

ปจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกมาไมมี
ความชัดเจนในการปฏิบัต ิ
- หนวยงานท่ีออกกฎหมาย ระเบียบ 
ไมมีการใหความรูกอนการบังคับใช 
ปจจัยภายใน 
- พนักงานสวนตําบลไมสนใจอาน
ระเบียบ กฎหมาย 
- ไมมีการจัดทําหรือรวบรวมองค
ความรูในหนวยงาน 

   

3.  การทุจรติในการเบิกจายตางๆ ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยาง
เขมงวด 
- ระบบตรวจสอบไมรดักุมพอท่ีจะปด
ชองวางการทุจริต 

   

4.  วางแผนการพัฒนาไมถูกตอง 
เหมาะสม สอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของประชาชน 

ปจจัยภายใน 
- ผูบริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจาก
ความตองการของตนเอง พรรคพวก 
ฐานเสียง และผลประโยชนท่ีตนเองจะ
ไดรับ 
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ความเสี่ยง ปจจัย/สาเหตุ การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
(1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ระดับความเสี่ยง 
(1)x(2) =(3) 

5.  การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุ เปนไปอยางไมถูกตอง 

ปจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหมออกมา
บังคับใชจํานวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ 
กฎหมายตลอดเวลา 
ปจจัยภายใน 
- การขาดความรูความเขาใจของผู
ปฏิบัต ิ
- พนักงานผูมีหนาท่ีจัดซื้อจัดจาง
ทุจริต รับผลประโยชนจากผูขาย 
ผูรับจาง 

   

6.  การนําทรัพยสินของทางราชการ
ไปใชประโยชนสวนตัว 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยาง
เครงครดั 
- ผูปฏิบัติทุจริต 

   

7.  การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบหรอื
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ี 

ปจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยาง
เขมงวด 
- ระบบตรวจสอบไมรดักุมพอท่ีจะ
ปดชองวางการทุจริต 
- ผูปฏิบัติขาดจิตสํานึกในการเปน
ขาราชการท่ีด ี

   

8.  โครงการกอสรางพ้ืนฐานไมมี
คุณภาพ ไมไดใชประโยชน 

ปจจัยภายใน 
- ผูปฏิบัติงานไมคํานึงถึงประโยชน
ของทางราชการ 
- ผูปฏิบัติงานมผีลประโยชนในงานท่ี
ทํา 

   

9.  เกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี ปจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟา อากาศ 
ปจจัยภายใน 
- อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช 
กระแสไฟฟา 
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