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ค าน า 

  แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนว
ทางการปฏิบัติงานในการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า เพ่ือให้มี
ระบบบริหารความเสี่ยงที่สามารถควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของ
ความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ ตลอดจนเพ่ือปูองกันบรรเทาความรุนแรงของปัญหา 
เพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินงานต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  คณะท างานบริหารความเสี่ยง หวังอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหว้าฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรในการปฏิบัติงานใช้ถือปฏิบัติต่อไป 
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บทที่ 1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับภาคประชาชน
ที่สุด ย่อมต้องเผชิญกับความเสี่ยงและต้องให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงเช่นเดียวกัน ดังนั้น เพ่ือให้
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายตามแผนยุทศาตร์ และแผนปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีการก ากับดูแลที่ดี สร้างความคุ้มค่าและเพ่ิมคุณค่าให้แก่องค์กร ทั้งด้านการบริหารงาน 
งบประมาณ และบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า จึงมีนโยบายน าระบบการบริหารความเสี่ยงมา
ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

  การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะ
ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุม 
และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลด
การสูญเสีย/โอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 

  การบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า มีหลักการและความจ าเป็น
ในการบริหารความเสี่ยงมาจาก 

  1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า 

  2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

  3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง 
  1. เพื่อให้ฝุายบริหาร/ฝุายปฏิบัติการ เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

  2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 

  3. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหว้า 

  5. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหาร
ความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

  6. เพื่อลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดกับ องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หว้า 
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เป้าหมาย 
  1. ผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การบริหารความเสี่ยง  เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่ก าหนด  
  2. ผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าสามารถระบุ วิเคราะห์ 
ประเมิน และจัดการความเสี่ยง 

  3. ผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าสามารถน าแผนบริหารความ
เสี่ยงไปใช้ในงานที่รับผิดชอบ 

  4. ความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานในองค์กรได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

  5. การบริหารและรับผิดชอบต่อความเสี่ยง ถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร 

  6. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
  1. เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยง
หลักส าคัญ และสามารถก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

  2. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร เป็น
แหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงที่ตอบสนองต่อเปูาหมาย และภารกิจ
หลักขององค์กร ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
  3. สะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด บุคลากรในองค์กรมีความ
เข้าใจเปูาหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร
ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุจากปัจจัยภายในองค์กร(โครงสร้างองค์กร บุคลากร วัฒนธรรม ฯลฯ) และจาก
ปัจจัยภายนอกองค์กร (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ)  
  4. เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหาร ผู้บริหารมั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่าง
เหมาะสมและทันเวลา เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารและตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การ
ก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหว้า เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และสามารถปกปูองผลประโยชน์ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าแก่
องค์กร 

  5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กร มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจ โดยที่ผู้บริหาร
มีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน เป็นต้น 

  6. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและ 
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การเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าและสูง
ย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 

ความหมายและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง 

 1. ความเสี่ยง (Risk) 
 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/การกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและ  
จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน)  หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเปูาหมายของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของส่วนราชการ 

 ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแยกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 1. ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง 

 2. เหตุการณ์ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือ นโยบาย  
 3. ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์เสี่ยง 

 2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  
 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหนเมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร  และท าไม 
ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ ควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความ
เสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
 3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คือ กระบวนการในการระบุระดับความรุนแรงและการ
จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงโดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact) ที่จะเกิดขึ้น โอกาส (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น 
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหาย หรือผลที่เกิดขึ้นตามมาจากผลสืบเนื่องของ
เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและน้อยมาก 
 4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  
 การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการด าเนินการที่
ไม่เป็นไปตามแผน เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว อาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น 4 แนวทาง
หลัก ดังนี้ 
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  1. การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่
มีอยู่ จนปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับที่ไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ
ด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 
 2. การลด (Reduction) หมายถึง เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือการออกแบบวิธีการท างาน
ใหม่เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
 3. การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับ
ได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเง่ือนไขของการด าเนินงาน เช่น การหยุดด าเนินงานหรือกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรม
ลง 
 4. การโอนย้าย (Transfer) หรือแบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงไปให้ผู้อ่ืน
ช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการแทน การท าประกันภัย เป็นต้น 
ประเภทของความเสี่ยง 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเปูาหมายและพันธกิจใน
ภาพรวมโดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์
ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์  หลังเกิดจากการก าหนด
กลยุทธ์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับสหกรณ์อิสระท าให้โครงการขาดการ
ยอมรับและโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้
อย่างไม่ถูกต้อง 
 2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือ 
ผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบภายในของสหกรณ์/กระบวนการ/ 
บุคลากร/ความพอเพียงของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 
 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ 
การเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ 
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของสหกรณ์เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น จะพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆโดยน าแนวคิดเรื่อง ธรรมาภิบาลที ่
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เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย ทั้งนี้ความเสี่ย งเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจ
เกิดข้ึนจากการด าเนินแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governanc) ได้แก่ 
   1. ประสิทธิผล (Effectiveness)    
   2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
   3. การมีส่วนร่วม (Participation) 
   4. ความโปร่งใส (Transparency) 
   5. การตอบสนอง (Responsiveness) 
   6. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
   7. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
   8. การกระจายอ านาจ (Decentralization) 
   9. ความเสมอภาค (Equity) 
ความหมายองค์ประกอบตามหลักธรรมาภิบาล  
 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง 
ยุทธศาสตร์ และเปูาประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง มีการ
ติดตาม ประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ   
 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดี ที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 หลักความโปร่งใส (Transparency) กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย 
และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อันไม่ต้องห้าม ตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอน
ในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การให้บริการที่สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลา ที่
ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง 
 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงาน
ต่อเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้น ควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
 หลักนิติธรรม (Rule of Law) การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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  หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจ จากส่วนราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชน ดาเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 16 
ธันวาคม 2539 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นไป  

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ ณ บ้านธารนพ
เก้า หมู่ที่ 6 ต าบลหนองหว้า อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว อยู่ติดกับถนนสายเขาฉกรรจ์ – ซับสมบูรณ์ 
ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเขาฉกรรจ์14 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสระแก้ว 38 กิโลเมตร มีเนื้อที่305.4 
ตารางกิโลเมตร (190,875 ไร่) 
อ านาจหน้าที่ของ อบต. 
  อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วน ต าบล พ.ศ. 2537 
และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 
  พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) มีหน้าที่ต้องท าตาม
มาตรา 67 ดังนี้ 
  1.จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
  2.การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  3.ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  4.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  5.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  6.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 
  7.คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8.บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  9.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 
 มีหน้าที่ท่ีอาจท ากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้ 
  1.ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
  2.ให้มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  3.ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
  4.ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
  5.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
  6.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  7.บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
  8.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
  9.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
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  10.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
  11.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
  12.การท่องเที่ยว 
  13.การผังเมือง 
 

การแบ่งส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
  การแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ดังนี้ 
  1. ส านักปลัด 
  2. กองคลัง 
  3. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  4. กองสวัสดิการ 
  5. กองช่าง 
 
 แผนกลยุทธ์และการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
  วิสัยทัศน์ 
   “ต าบลเขียวขจีดีเด่นด้านการเกษตร พิเศษด้วยความสามัคคี บารมีด้วยคุณธรรม 
วัฒนธรรมด้วยกตัญญู ใฝุรู้ใฝุหาต้องศึกษาอย่างมีสติ ประมาณตน พัฒนางานและพัฒนาคนเพ่ือปลดหนี้ 
สิ่งแวดล้อมดีเพราะแหล่งน้ าและปุาไม้ ” 
  ภารกิจ 
   1. จัดให้มีการบ ารุงรักษาทั้งทางน้ าและทางบก 
   2. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
   3. ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
   4. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
   5. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
   6. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

   7. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
   8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดให้มีการผังเมือง 
   9. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  เป้าประสงค์ 
   1. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธาณูปการ และสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน
ครอบคลุมพ้ืนที่ 
   2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ก าจัดขยะมูลฝอย 
   3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญาประเพณี
อันดีของต าบล 



 

-9- 
   4. ส่งเสริมให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบล 
   5. ส่งเสริมให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  เป้าประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
   

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย 
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา เกษตรกรในต าบล
ให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพในต าบลให้
มีศักยภาพในการผลิต การจ าหน่ายและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

- ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของกลุ่มอาชีพในต าบลรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

  ความเชื่อมโยงของยุทศาสตร์ในภาพรวม  
  1. ยุทธศาสตร์จังหวัด 
   ยุทศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้
สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ยุทศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
และการกระจายรายได้ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพ
ชีวิต   
  เป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และ
งานด้านการศึกษา 
    
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย 
1.ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน ให้
อบคลุมทั้งพ้ืนที่ 

- จ านวนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและ
เยาวชนได้รับการสงเคราะห์ 
- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมคุณภาพชีวิตให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กเยาวชนและ
ประชาชน  

2.พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน การ
ส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคต่างๆแก่ประชาชน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันปัญหาในโรคต่างๆ 
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 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้
สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพชีวิตที่ดี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น 
  ยุทศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 เป้าประสงค์ เพ่ือเสริมสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค        
สาธารณูปการและผังเมืองให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
1. พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมงานด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

-จ านวนโครงสร้าง พ้ืนฐานที่ ได้รับการก่อสร้ าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้ใช้งานได้ตามปกติ 

2. พัฒนาการคมนาคมสู่ พ้ืนที่การเกษตรให้ ได้
มาตรฐาน 

-จ านวนถนนที่ได้รับการพัฒนาสู่พื้นที่การเกษตร 

3. พัฒนาขยายเขตไฟฟูาภายในชุมชนและไฟฟูาสู่
พ้ืนที่การเกษตร 

-จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการขยายเขตไฟฟูา 

4. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน จัดหาแหล่งน้ าส าหรับ 
อุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

-จ านวนโครงการที่ได้รับการพัฒนาด้านแหล่งน้ าทิ้ง 
การอุปโภค บริโภคและการเกษตร  

5. มีผังเมืองที่ได้มาตรฐาน -จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดระบบ
ด้านผังเมืองและการควบคุมอาคาร 

 
 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม      
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการส่งเสริมการค้า การลงทุน 
พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเ ศษ
สระแก้ว    
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การคมนาคมสะดวก การพัฒนาด้านการคมนาคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ การพัฒนาด้านการบริการพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
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  เป้าประสงค์ เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าและ
พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและด าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของทุกฝุาย และส่งเสริมสนับสนุน
เครือข่ายทุกภาคส่วนให้เกิดความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในการท างาน 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย 
1. พัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะการท างานของ
บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

-จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

2.ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน การพัฒนาทางการเมือง การด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน 

-จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนเข้าร่วม 

3. จัดหา พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และ
อาคารสถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

จ านวนที่มีการจัดซื้ อวั สดุ  ครุภัณฑ์ที่ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน จ านวนการก่อสร้างปรับปรุงอาคารต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4. ปรับปรุงพัฒนารายได้ของ อบต. -ร้อยละของรายได้ท่ีจัดเก็บเพ่ิมมากข้ึน 
 
ความเชื่อมโยงยุทศาสตร์ในภาพรวม 
   1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว 
ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพองค์กร   
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านๆ 
ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดยเป็นการตอบค าถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมี
สถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้
โดยใช้เทคนิค SWOT analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak 
– W)   และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส  (Opportunity – O)  และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
- เป็นองค์กรภาครัฐมีอ านาจหน้าที่สมบูรณ์ในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
- มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
- มีผู้บริหารเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเห็นแต่
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

- ต าบนหนองหว้า เสี่ยงต่ออุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
บ่อยครั้ง จึงท าให้ทุกปีต้องสูญเสียงบประมาณเป็น
อย่างมากในการช่วยเหลือ ฟื้นฟูความเสียหาย 
- การบริหารงานในระบบราชการเมื่อมีการสั่งการจาก
ส่วนกลางให้ปฏิบัติตาม ถึงแม้องค์กรจะมีความ



 

- บุคลากรในองค์กรมีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
- องค์กรมีทรัพยากรในการพัฒนาท้องถิ่น 
- มีเครือข่ายการท างานในต าบลและฝุายนอก 

ความคิดเห็นที่ขัดแย้งก็ยังจ าเป็นต้องยึดถือปฏิบัติจะ
หลีกเลี่ยงได้ยาก 
- มีระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการออกใหม่
จ านวนมาก ท าให้การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
และหนังสือสั่งการอาจไม่ถูกต้อง  

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน(Internal Analysis)  
 จุดแข็ง (STRENGTH = S) 
 1. วิเคราะห์ด้านการบริหารราชการ 
  - การบริหารองค์การฯ เป็น 3 ส่วน สภาองค์การฯ ผู้บริหาร และพนักงานส่วนต าบล 
โดยเฉพาะพนักงานส่วนต าบล มีการแบ่งงานออก เป็น 5 ส่วน เพ่ือสะดวกในการบริหารงาน ส านักงาน และ
เพ่ือ สัมฤทธิ์ของงาน คือ ส านักปลัด กองคลัง กองการศึกษาฯ กองช่าง กองสวัสดิการสังคม โดยขอบเขตความ
รับผิดชอบงานในหน้าที่ค่อนข้างหลากหลาย ซึงสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง 
   2. วิเคราะห์ ข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ 
  - กฎหมายท้องถิ่น ได้มีตราข้อบัญญัติท้องถิ่นไว้ เพ่ือก าหนดให้ประชาชนในท้องถิ่นปฏิบัติ
ตามเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพ่ือปูองกันอันตรายทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้น ตามภารกิจหน้าที่ที่ได้
มอบหมายให้ปฏิบัติได้ท้ังนี้ การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ต้องอาศัย กฎหมายที่ให้อ านาจองค์การฯ ไว้เท่านั้น
จึงสามารถ ตราข้อบัญญัติได้ ซึ่งขณะนี้ ได้มกีารตรา ข้อบัญญัติว่าด้วย การควบคุม กิจการอันเป็นอันตรายการ
ควบคุมตลาดเอกชน การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
 3. วิเคราะห์ บุคลากร    
  - บุคลากรที่ปฏิบัติงานส านัก และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานที่องค์การ ระดับการศึกษาตั้งแต่
มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านส านักงาน วิชาชีพและ
คนงานทั่วไป บุคลากรที่ส าคัญอีกประเภทหนึ่ง คือ บุคลากร จากการมีส่วนร่วมชุมชน คือ อสม. กรรมการ 
 

โอกาส ภาวะคุกคาม 
- บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เช่น ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมฯ  
- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าได้จัดให้มีการ
ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลเดือน
ละ 1 ครั้ง หรือตามสถานการณ์  

- ระบบการเมือง การแบ่งพรรคแบ่งพวก มีผลกระทบ
ต่อการบริหารงานราชการในพ้ืนที่มากข้ึนเรื่อยๆ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจที่ต้องด าเนินงาน
มากแต่งบประมาณค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ เพราะใน
องค์กรเองมีรายได้ส่วนใหญ่ต้องรอการอุดหนุนจากรัฐ
ส่วนกลางอย่างเดียว 
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หมู่บ้าน คณะท างานฝุายวางแผนหมู่บ้าน ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อการมีส่วนร่วม
พัฒนาต าบลทั้งสิ้น 
 4. วิเคราะห์ งบประมาณ 
  - การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายได้ รายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหว้า เป็นลักษณะจ าแนกตามแผนงาน ตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ต้องท าและอาจได้ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหว้า ต้องน ามาบริหารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งบประมาณ ที่ได้รับอุดหนุนจาก
รัฐบาล จ านวนหนึ่งสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนลงได้บ้างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนงบประมาณที่ ได้รับมาก
น้อยเท่าใด 
  
 5. วิเคราะห์การประสานงานส่วนราชการ 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแล จากทางอ าเภอ และการ
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที จากกระทรวงต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในอ าเภอและจังหวัด เพ่ือตอบสนองการ
ด าเนินการจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งมีเปูาหมายเดียวกันคือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความอยู่
ดีกินดีของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า จึงเน้นหนักไปในส่วนของการสนับสนุนด้านข้อมูล 
และเอ้ือเฟ้ือสถานที่ตามท่ีร้องขอ ตลอดจนบางครั้ง อาจสนับสนุนงบประมาณให้บางส่วน 
   6. วิเคราะห์ ทรัพยากรเครื่องมือ 
  - ในการบริหารกิจการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า มีเครื่องมือ เครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทั้งท่ีเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเครื่องมืออ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจ 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Analysis) 
 วิเคราะห์โอกาส 
 1. ด้านการเมืองการปกครอง 
  - ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมาบทบาทอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เปลี่ยนแปลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ก าหนดกรอบความเป็นอิสระ ในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการ
ก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสอันดีต่อการด าเนินกิจการการบริหารงานส่วนท้องถิ่น 
 2. ด้านเศรษฐกิจ 
  - โอกาสการผลิตทดแทนการน าเข้า โดยที่การบริโภคภายในอ าเภอ จังหวัดมีการผลิตไม่
เพียงพอต่อความต้องการ อาทิเช่น ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ เนื้อปลา และพืชผักสวนครัวโดยเฉพาะผัก
ปลอดสารพิษ ท าให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้ราษฎร สงผลให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีข้ึน 
    - รายได้ ประชากรในต าบลหนองหว้า ส่วนใหญ่ มีรายได้ เกิน 10,000 เนื่องจากมีอาชีพท า
นา ท าไร่ เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น  
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  3. นโยบายและกฎหมาย  
  - ด้านการปราบปรามยาเสพติด ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก 
  - ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นในวงการราชการและเอกชน เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 
  - ด้านกฎหมาย มีกฎหมายหลายฉบับที่ท าให้เห็นว่ามีการก าหนดตัวบทกฎหมายและกลไก
ทางกฎหมาย เพื่อให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปรางใส และสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชน และองค์กร
ต่างๆตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น  
  - พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 
 
 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Analysis) 
 วิเคราะห์อุปสรรค์/ข้อจ ากัด 
  1. ด้านสังคม และวัฒนธรรม 
   - การเปลี่ยนแปลงทางโลกาภิวัตน์ การสื่อสารไร้พรมแดนท าให้เกิดค่านิยมทาง
วัฒนธรรมตะวันตก แก่ประชาชนและเยาวชนรุ่นใหม่ในสังคมท้องถิ่น ประชาชนและเยาวชน หันมาบริโภค
สินค้าฟุุมเฟือย การรับโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ ที่มอมเมาประชาชน โดยไม่มีการพิจารณา อย่างรอบคอบ ก่อให้เกิด
ผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
  2. ที่ดินเพื่อการเกษตร  
   - ปัญหาอุปสรรคพัฒนาในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรประการหนึ่งคือ ข้อจ ากัด
การครอบครองที่ดินของการเกษตร มีจ ากัด ท าให้ปริมาณการผลิตพืชผลทางการเกษตรจ ากัดท าให้ผลิตผลได้
น้อยประกอบกับที่ดินที่ท ากินไม่มีหลักฐาน เอกสารสิทธิ ให้กับราษฎร ในพ้ืนที่ซึ่งท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 
  3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 การคมนาคมขนส่งถนนสายหลักเป็นถนนลาดยางที่จะไปเชื่อมกับทางหลวง
แผ่นดินสาย 317 จันทบุรี – สระแก้ว จ านวน 2 สาย คือทางหลวง หมายเลข สก 3035 สายเขาฉกรรจ์ – 
ซับสมบูรณ์ และ ทางหลวง หมายเลข สก 3026 สายบ้านคลองเจริญ - โคกข้าวเหนียว - น้ าทรัพย์ และ
ถนนลาดยางอีก 4 สาย ที่ใช้สัญจรภายในต าบล - ต าบล ได้แก่ ถนนบ้านคลองสามัคคี หมู่ที่ 6 ต าบลหนอง
หว้า - ต าบลพระเพลิง, ถนนจากบ้านธารนพเก้า หมู่ที่ 6 – ต าบลสระขวัญ, ถนนจากบ้านซับสมบูรณ์ - ต าบล
ท่ากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต และสายซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 - บ้านไทรทอง ต าบลพระเพลิงสายบ้านซับ
สมบูรณ์ ม. 9 – คลองนางาม หมู่ที่ 12 (อยู่ระหว่างสร้างบางช่วง) และสายบ้านฝั่งคลอง (ม.25) – บ้านหนอง 
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แสง(หมู่ที่ 19)บ้านแก่นพระ ต าบลสระขวัญ (อยู่ระหว่างสร้างบางช่วง) มีถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านบางส่วน 
การสัญจรติดต่อระหว่างหมู่บ้าน - หมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ใช้ติดต่อสัญจรได้ทุกฤดูกาล 
   1.2 การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ เกือบทุกครัวเรื อน คิดเป็น 98 
เปอร์เซ็นต์เนื่องจากมีการขยายของครัวเรือนท าให้จะต้องขอขยายเขตไฟฟูาเพ่ิมเติม และไฟฟูาส่องสว่างทาง
หรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด องค์การบริหารส่วนต าบลได้ตั้งงบประมาณ
เพ่ืออุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคเพ่ือติดตั้งไฟแสงสว่างทาง 
   1.3 การประปาการประปาหมู่บ้านภายในต าบล (เฉพาะประปาที่สร้างด้วย
งบประมาณของราชการ) มีจ านวน 48 แห่ง ใช้ได้ 46 แห่ง, ใช้ไม่ได้ 2 แห่ง  
   1.4 โทรศัพท์ในเขตต าบลหนองหว้า มีการสื่อสารที่ส าคัญได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้าน
และโทรศัพท์เคลื่อนที่และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, 
True และ My CAT  
 
  2. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   2.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มีการบุกรุก ท าลายปุา เนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ ปูองกัน บ ารุงรักษา และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขาดการดูแลเอาใจใส่ หวงแหนธรรมชาติ ประชาชนต้องการให้เกิดการ
ปลูกฝัง สร้างจิตส านึกให้ประชาชนเกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ เกิดการ
อนุรักษ์และร่วมมือการปูองกัน บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป 
  3. ด้านการพัฒนาสังคม  
   3.1 ส่งเสริมสวัสดิการให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชรา และคนพิการ
อย่างทั่วถึง 
   3.2 สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาที่อยู่ในชุมชน และส่งเสริมให้เกิดการศึกษาให้
ครอบคลุมกับประชาชนอย่างท่ัวถึง 
   3.3 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมกัน
สร้างให้เกิดการร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมปัญญาท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน 
   3.4 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก ประชาชนขาดความรู้
เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ขาดสถานที่และอุปกรณ์ในการออกก าลังกาย การส่งเสริมให้เกิดความรู้ในการรักษา
สุขภาพอนามัยที่ถูกต้องตามหลักการ และการปูองกันโรคระบาดต่างๆ 
  4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
   4.1 ประชาชนมีรายได้น้อย ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ขาดอาชีพ
เสริม ต้นทุนการเกษตรสูงขึ้น ประชาชนต้องการอาชีพเสริม ส่งเสริมให้เกิดอาชีพเสริมในรูปแบบที่หลากหลาย
เพ่ือเป็นทางเลือกในการด ารงชีพอีกทางหนึ่งของประชาชน 



 

   4.2 บางหมู่บ้านไม่มีแหลงกักเก็บน้ า และขาดแคลนน้ าใช้ในการเกษตรในช่วงฤดู
ร้อน ประชาชนต้องการให้เกิดการสร้างแหล่งน้ า เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตร 
  5. ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร 
   5.1 สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
   5.2 การพัฒนาด้านเทคโนโลยี เครื่องมือการปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
   5.3 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของสมาชิก หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น การประสานงานและความร่วมมือระหว่างประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น และสมาชิกไม่ดี
เท่าที่ควร ประชาชนต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน และบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่น เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจเข้าถึงประชาชนมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

 
 แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหว้าและด าเนินการโดยมีขั้นตอนการด าเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมิน
และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาตรฐาน COSO(Committee of 
Sponsoring Organizations of The Treadway Commission) ดังนี้ 
  1. การก าหนดเปูาหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
  2. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) 
  3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) 
  5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
  6. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 
  7. การติดตามผลและเฝูาระวังความเสี่ยง (Monitoring) 
  รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ โดยน า
แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งความเสี่ยงเรื่อง
ธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/โครงการ  เพ่ือหลักธรรมาภิบาล (Good Governanc) 
ได้แก่ 
   1. ประสิทธิผล (Effectiveness)    
   2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
   3. การมีส่วนร่วม (Participation) 
   4. ความโปร่งใส (Transparency) 
   5. การตอบสนอง (Responsiveness) 
   6. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
   7. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
   8. การกระจายอ านาจ (Decentralization) 
   9. ความเสมอภาค (Equity) 
 โครงการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Organization) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าก าหนดการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งคณะท างาน
บริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ตามค าสั่ง ที่ 891/63  ลงวันที่ 9 ตุ ล า คม  2563
ประกอบด้วย 
   



 

-17- 
  1. นางสาวนงค์ลักษณ์  บุญณะอินทร์   รองปลัด อบต.  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวทิวาลัย  ภะโว    ผู้อ านวยการกองคลัง รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวชนกานต์  พุฒนอก  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  กรรมการ 
  4. นางสาวจิรภัทร  ทวยจัด   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ กรรมการ 
  5. นายจ ารูญ  เขียวนาค   ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
  6. นางจุฬาลักษณ์  ผาทอง  หัวหน้าส านักงานปลัด กรรมการ/เลขานุการ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  1. ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  COSO(Committee of 
Sponsoring Organizations of The Treadway Commission) 
  2. ผลักดัน ก ากับ และติดตามให้มีการด าเนินงานตามแบบแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็น
รูปธรรม 
  3. จัดท ารายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  4. ปฏิบัติงานอื่นท่ีสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุผลส าฤทธิ์ 
 นโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
  1. นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
   เพ่ือให้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า มีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดย
การบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนกานด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน
อนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า เพ่ือ
วางระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า จึงได้ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง 
ดังนี้ 
  1. ให้มีระบบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีเอกสารแสดงแนวทางและระบุปัจจัย
ความเสี่ยงให้ทราบทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
  2. การบริหารความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมทุกระดับ และทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหว้า ทั้งที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายในและภายนอก เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3. ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับ เข้าใจ
และให้ความส าคัญกับการบ่งชี้ และควบคุมความเสี่ยง มีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกัน
ในการระบุ ประเมินและจัดการความเสี่ยง 
   4. ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
  5. ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี 
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  6. ให้น าระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
และเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ 
  7. ให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง มีการทบทวนและปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ 
 2. วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
  1. เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆ ที่น่าจะมีผลกระทบกับการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ และนโยบาย แล้วพิจารณาหาแนวทางในการ
ปูองกัน หรือจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  2. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายและลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับ ควบคุม และ
ตรวจสอบได ้
  3. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า มีผลการด าเนินงานบรรลุเปูาหมายตาม
ภารกิจหลักตามกฎหมาย และเปูาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

  เป็นกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO(Committee of Sponsoring 
Organizations of The Treadway Commission) ที่มีขั้นตอนการด าเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์
ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปูองกัน/ลดความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ กระบวนการดังกล่าวจะส าเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรได้มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกันและควรจัดท าระบบสารสนเทศ เพ่ือการวิเคราะห์
ประเมินความเสี่ยง 
  กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
ที่ได้ด าเนินการตามมาตรฐาน COSO มี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  
   2.การระบุเหตุการณ์ท่ีเสี่ยง (Event Identification)  
  3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
  4. การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response)  
  5. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)  
  6. การสื่อสารและระบบสารสนเทศ (Information and Communication)  
  7. การติดตามผล (Monitoring) 
 
 แผนภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การก าหนดเปูาหมายการ
บริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์ 

2. การระบุ
ความเสี่ยง 

3. การประเมิน
ความเสี่ยง 

4. การจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง 

7. การทบทวนแผน
บริหารความเสี่ยง 

6. การประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง 

5. การรายงานและ
ติดตามผล 
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1. การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
  1.1 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า มีแผนบริหารความเสี่ยง บริหารจัดการความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต รวมถึงสภาวการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหว้า 
  1.2 ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 
และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  1.3 สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
 
2. การระบุความเสี่ยง (Even Ldentification) 
  2.1 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 
ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่
แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และระเบียบ/กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
  2.2 ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะ
ท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใดและจะเกิดขึ้น
ได้อย่างไรและท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนด
มาตรการความเสี่ยง ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
  2.3 การระบุความเสี่ยง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง 
โดยค านึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเปูาหมายขององค์กรหรือผลการ
ปฏิบัติงานในระดับองค์กรละกิจกรรม พิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดความผิดพลาด/ความเสียหาย/ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด มีทรัพย์สินใดที่ต้องดูแลปูองกันรักษา 
 3. ประเภทความเสี่ยง 
  พิจารณาความเสี่ยงในแต่ละประเภทความเสี่ยงที่เก่ียวข้องดังนี้ 
   ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ของกองทุนฯ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุ 
เปูาหมายและพันธกิจ ในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ 
สถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้หรือเกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการม ี
ส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้รับบริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ 
ตัดสินใจผิดพลาด หรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
   ๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงานของกองทุนฯ (Operation Risk : O) เกี่ยวข้องกับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
เนื่องจากระบบงานภายในองค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของ 
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ข้อมูลที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน 
   ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ
สถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่
เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินงาน เนื่องจากขาดการจัดระบบข้อมูล จัดหาข้อมูลที่จ าเป็น 
การวิเคราะห์ข้อมูลการวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เป็นต้น 
   ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk : F) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่
ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  
   
  4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
   การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   4.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
   เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงได้แก่ ระดับโอกาสที่จะ
เกิด ความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree 
of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงานจะต้อง ก าหนด
เกณฑ์ของหน่วยงาน เป็นเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน
และดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะท างานบริหารความเสี่ยงฯ และฝุายบริหารของหน่วยงานโดยเกณฑ์ในเชิง
ปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้การวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับ
หน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณาราไม่ระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ
ซึ่งคณะท างานฯ ได้พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) และความรุนแรงของเหตุการณ์
ต่างๆ (Impact) ที่จะเกิดผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนน
ผลกระทบ เป็นดังนี้ 
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   4.1.1 หลักเกณฑ์การให้คะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ 

 
ประเด็นที่พิจารณา 

ระดับคะแนน 
1 = น้อยมาก 

 
2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือ
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
(เฉลี่ย : ปี/คร้ัง) 

3 ปี/คร้ัง 2 ปี/คร้ัง 1 ปี/คร้ัง 6 เดือน/ครั้ง (ไม่เกิน 
2 ครั้ง/ปี) 

2 เดือน/ครั้ง หรือ
มากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงของผลกระทบ 
มูลค่าความเสียหาย < 2 พันบาท 2-5 พันบาท 5 พันบาท – 1 

หมื่นบาท 
1 หมื่นบาท – 3 

หมื่นบาท 
> 3 หมื่นบาท 

ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/การ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

     
   4.1.2 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) มี 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง               
ปานกลาง และต่ า  

ตางรางระดับความเสี่ยง 
 

 5                                                                                         สูงมาก 
 4   สูง 
 3                                                                   ปานกลาง                                            
 2                                                                       ต ่า 
 1 

 
                                          1       2     3       4       5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
   
  4.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
        เป็นการน าความเสี่ ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส 
(Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย 
(Impact) จากความเสี่ยงเพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุม
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง
ภายใต้งบประมาณ ก าลังคนหรือเวลาที่มีจ ากัดโดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนด าเนินการ 
ดังนี้ 
   1. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/
ความถี่ท่ีจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
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  2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อกรมพินิจ/
หน่วยงาน ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  4.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
       เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า และส านัก/กอง ว่าก่อให้เกิด
ระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
  4.4 การจัดล าดับความเสี่ยง 
        เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่
ส าคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดย
จัดเรียงตามล าดับ จากระดับความสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และสูงมา
จัดท าแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอน ต่อไป 
  4.5 การก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
        ได้จากการพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
(Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้             
(Risk Appetite Boundary)  
       ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  
(Likelihood x Impact) 
       ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งเป็น 4 ส่วน                           
(4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
  1) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน 
      วิธีการจัดการความเสี่ยง : ยอมรับความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีเขียว 
  2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 – 10 คะแนน 
      วิธีการจัดการความเสี่ยง : ยอมรับความเสี่ยงแต่มีการควบคุมความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีน้ า
เงิน 
  3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 – 19 คะแนน 
      วิธีการจัดการความเสี่ยง : มีแผนลดความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีเหลือง 
  4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 20 – 25 คะแนน 
      วิธีการจัดการความเสี่ยง : มีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ า / ถ่ายโอนความเสี่ยง 
ก าหนดเป็นสีแดง 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
 

 5                                                                                         Extreme 
 4   High 
 3                                                                   Medium 
 2                                                                       Low 
 1                                           

                                                                  
          1        2       3        4        5          
                                                                  

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
  4.6 เกณฑ์ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง 
1. ระดับความเสี่ยง (Low) 1 - 5 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง/ยอมรับความ

เสี่ยง 
2. ระดับความเสียงปานกลาง 
(Medium) 

6 -10 การรับความเสี่ยงไว้เอง/ยอมรับความ
เสี่ยงแต่มีการควบคุมความเสี่ยง 

3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) 11 - 19 การควบคุมความสูญเสีย/มีแผนลดความ
เสี่ยง 

4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) 20 - 25 ถ่ายโอนความเสี่ยง/มีแผนลดและ
ประเมินซ้ า 

  
 5. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
  โดยการน ากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงาน มาใช้ปฏิบัติในทุกหน่วยงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหว้า เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความเสี่ยงในการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ รวมทั้งโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และน ามาวางแผนจัดการความเสี่ยง 
  โดยมีเปูาหมาย การวางแผนจัดการความเสี่ยง คือ 
  1) ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
  2) ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน 
  3) เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงให้เป็นไปในรูปที่องค์กรหรือ
หน่วยงานต้องการยอมรับได้ 
 ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง 
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  แนวทางการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลด
ระดับผลกระทบความเสี่ยง 
 
 กลยุทธ์ที่ใช้ส าหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง 
  α การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 
  α การควบคุมความสูญเสีย : พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น 
  α การรับความเสี่ยงไว้เอง : หารท าการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใด
เลยที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่
ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 
  α การถ่ายโอนความเสี่ยง : ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการ
จัดการความเสี่ยงให้ผู้อ่ืน 
  การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติ
ได้จริงและให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้าน 
ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่จะต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับ
ด้วย 
 6. การรายงานและติดตามผล 
  จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไป
อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเปูาหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสม
ของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่ามีวิธีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงใด มีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน า
ผลการติดตามไปรายงานให้ฝุายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทาน
หน่วยงานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจท า Check List การติดตาม พร้อมทั้งก าหนดความถี่ในการ
ติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ 
 1. การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 
 2. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน 
 7. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
  คณะท างานจัดท าระบบการจัดการความเสี่ยงจะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  
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มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการ
ควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมี
การจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจน
เป็นวัฒนธรรมในการด าเนินงาน 
 8. การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง 
  การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 
 
 
   
 

     
 


