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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน  

เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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         ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้
มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ 
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๔.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ              
ความ เสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ 

              เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร 
จัดการความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทําแผนบริหาร 
จัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้อง              
ทุกฝ่าย จึงประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานใน 
การดําเนินงานอันจะทําให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสามารถบรรลุตาม 
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

               จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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คำนำ 
 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ .ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2๐ 
เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 
และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ เพ่ือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงาน
ผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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บทที่ ๑ บทนํา 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 

       พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ 
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด ประกอบ 
กับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับ 
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน จึงได้จัดทําแผนบริหารจัดการความเสียงเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมายด้านการดําเนินงาน การเงิน ตลอดจน
การใช้ทรัพยากร การดูและรักษาทรัพย์สิน การป้องกันลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล                   
การสิ้นเปลืองของหน่วยงาน รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน 

         การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กร
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงยังเป็นองค์ประกอบ
สําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี  (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการ
ดําเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว เพราะภายใต้สภาวะการดําเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่
แน่นอนทีอ่าจจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจําเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยง
เหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดําเนินงานหรือเป้าหมาย
ขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง กําหนด
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงและคํานึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

     นอกจากนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม 
ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กําหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุม 
ภายในตามกรอบแนวทางการประเมินองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน ในการนี้องค์การบริหารส่วนตําบล             
ไผ่โทน จึงได้จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น สําหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการดําเนินการ
ต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ  

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การ 
บริหารส่วนตําบลไผ่โทน 

๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง 
๓) เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน ได้แก่ สํานักงาน

ปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ 

กลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน 
 

/ ๖) เพื่อลดโอกาส... 



-2- 

 

๖) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน 
๗) เพื่อองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน สามารถดําเนินการได้ตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ กําหนดใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้  
 

๑.๓ เป้าหมาย 

๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือ 
นําไปใช้ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจําปีให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ 
กําหนดไว้ 

๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถบรรลุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 
และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3) สามารถนําแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบได้  
๔) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลการและกระบวนการดําเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกําหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร 
6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  
 

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 

๑) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยง 
จะเป็นแหล่งข้อมูลสําหรับผู้บริหารในการตัดสินใจต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐาน 
ในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

๒) การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สําคัญ และสามารถทําหน้าที่ 
ในการกํากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

๓) เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ ช่วยให้ 
ผู้บริหารมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สําคัญของ 
ผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกําหนดกลยุทธ์ การติดตาม 
ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ให้แก่องค์กร 

๔) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทําให้รูปแบบการตัดสินใจ 
ในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจใน 
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

๕) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้
ในมาตรการในการบริหารความเสี่ยง 
 
 

/๑.๕ ความหมายและ... 
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๑.๕ ความหมายและคําจํากัดความการบริหารความเสี่ยง 

๑) ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทําใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่ 
แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ 
ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน 
การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และ
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 

-ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทําให้เกิดความเสี่ยง  

-เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน หรือ นโยบาย 

          - ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์เสี่ยง 

๒) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ 
ปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานต่างๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
ลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

๓) ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และ 
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความ 
เสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ 
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตาม กฏ
ระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสําคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 

การบริหารความเสี่ยงโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management : ERM) หมายถึง การ
บริหาร ปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่างๆขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยต้อง
พยายามที่ จะลดสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะทําให้องค์กรเกิดความเสียหายโดยการทํา
ให้ระดับ ความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถ
ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
เป็นสําคัญ 

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง หรือลด 
ผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสียงให้อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ (Risk Tolerance) 

การติดตามและประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการ 
ติดตามระหว่างดําเนินการตามแผน และทําการสอบทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้คง 
ดําเนินต่อไป เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสมมีการปฏิบัติ 
ตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา 

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่ 
องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในด้านการ 
ดําเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น 

/ ความเสี่ยงจาก... 
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ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเป็นสิ่งที่ 

อยู่นอกเหนือความรู้รับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มาก 
ที่สุด ได้แก่ ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมือง การปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน 
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและ 
ภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ ๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 

๒.๑ นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน ได้กําหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้  
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้ง
องค์กร และเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงถูก
ปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการ 
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

๑. ให้ดําเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO : ERM 
(The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : Enterprise Risk 
Management) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร 

๒. ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๓. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทํารายงานผลการ 

บริหาร ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ 
๔. ให้นําเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง 
๕. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจและสร้างจิตสํานึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ 

ตระหนักถึงความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็น
วัฒนธรรมองค์กร 

ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 
วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการองค์กรที่ดีคือ การติดตาม กํากับ ควบคุม และดูแลให้ 

มีการจัดกระบวนการเพ่ือใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพตรงเป้าหมาย คุ้มค่าและประหยัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๓ หลักการที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 

๑.การบริหารความเสี่ยง  
๒.การควบคุมภายใน 
๓.การตรวจสอบภายใน  

๒.๒ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

หมายถึง การกําหนดนโยบาย โครงสร้าง และกระบวนการเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและ  
บุคลากรขององค์กร นําไปปฏิบัติในการกําหนดกลยุทธ์ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดย
กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผล
กระทบต่อองค์กรและกําหนดวิธีจัดการที่เหมาะสม ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ โดย
วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงนั้น เป็นไปเพ่ือให้ผลการดําเนินงานขององค์กร เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงเพ่ือให้เกิดการรับรู้ ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยง ด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับองค์กร 
กําหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งการสร้างกรอบ
แนวทางในการดําเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กร เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการกรอบแนวทางในการ
ดําเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กร เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

/ การบริหาร… 
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การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) หมายถึง การ 
บริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรม ตามภารกิจ และวัฒนธรรมองค์กรเข้า
ด้วยกัน โดยมีลักษณะที่สําคัญ ได้แก่ 
                    ๑. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับ 
ภารกิจ และพันธกิจ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การตัดสินใจ และสามารถนําไปใช้กับองค์ประกอบอ่ืนๆใน
การบริหารองค์กร 

๒. การพิจารความเสี่ยงทั้งหมดโดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรทั้งระดับโครงการระดับ 
หน่วยงานย่อยและระดับองค์กรในปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์ การดําเนินงาน 
การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทําให้เกิดความเสียหาย ความไม่แน่นอน และ
โอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้าโดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างและหาก 
เกิดข้ึนจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง 

๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ 
ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงพ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ดี
และองค์กร ควรมีองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน โดยจะเป็นกระบวนการที่ดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและควรปลูกฝังรวมกับกิจกรรมปกติขององค์กร เพ่ือให้องค์กรสามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ที่กําหนด
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้  
๒.๓ การควบคุมภายใน (Internal Control) 

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงาน  
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตาม 
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การ 
ดําเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัดและช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากความ 
ผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สินหรือการกระทําอันเป็นการทุจริต 
กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้กําหนด  “มาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ” 
(Internal Control Standard for Government Agency) ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission : COCO ๒๐๑๓ ซึ่งการปรับให้เหมาะสมกับ 
บริบทของระบบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการกําหนดประเมินและปรับปรุงระบบ 
การควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะทําให้การดําเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ 
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 

การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กํากับดูแลหัวหน้าหน่วยงานของ 
รัฐ ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ 
ดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดําเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหน่วยงานของรัฐต้องให้ความสําคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
ภายในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 

/ ๑.วัตถุประสงค์… 
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๑. วัตถุประสงค์ด้านการดําเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ 
ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดําเนินงาน ด้าน
การเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือการลดความผิดพลาดของ
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 

๒. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการ 
รายงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่           
เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกําหนดอ่ืนของทางราชการ 

๓. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance  
Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือตามมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานรวมทั้งข้อกําหนดอ่ืนของทางราชการ  
๒.๔ แนวทางการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน ได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความ  
เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทนขึ้น และดําเนินการโดยมีขั้นตอนการดําเนินการหลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
COCO (Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มาตรฐานที่ จะ 
นํามาใช้ในการกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้ง 
องค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหาและความเสี่ยงออกเป็น 
องค์ประกอบย่อยรวมถึงมีการกําหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน 

          กรอบหลักการบริหารความเสี่ ยงแบบบูรณการตามแนวทาง COSO (COSO : ERM 
Integrated Framework) ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลักจํานวน ๘ องค์ประกอบ เพ่ือเป็นกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ดังนี้ 

          ๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ได้แก่วัฒนธรรมขององค์กร 
นโยบาย ในการบริหารความเสี่ยง และมุมมองของผู้บริหาร เป็นต้น 

           ๒. การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นกระบวนการกําหนดวัตถุประสงค์ใน
การ บริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร 
                      ๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identifcation) เป็นการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้ง
จาก ภายนอกและภายในองค์กร โดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเสี่ยงนั้นๆ 
                      ๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์พิจารณาจากโอกาสในการ 
เกิดข้ึนของความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
                      ๕. การตอบสนองความเสียง (Risk Assessment) เป็นการกําหนดมาตรการที่จะรองรับและ 
ตอบสนองต่อความเสี่ยง ได้แก่ การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง การลดผลกระทบที่ 
เกิดจากความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง เป็นต้น 
                     ๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เป็นการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจ
ว่าจะมีการดําเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้กําหนดไว้ 
                     ๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ได้แก่การรวบรวม 
การ บันทึกข้อมูล รูปแบบของเอกสาร วิธีในการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรต่างๆได้รับรู้ถึงข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้อง
ในการ บริหารความเสี่ยง 

/ ๘.การติดตามผล... 
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๘. การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลในการบริหารความเสี่ยงว่าเมื่อดําเนินการ  
บริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการกําหนดแล้วได้ผลอย่างไร มีความเสี่ยงตกค้างหลงเหลืออยู่หรือไม่  
๒.๕ แนวทางการดําเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง 

๑.๑ แนวทางการดําเนินงานในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน  
แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ 

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา  
           ๑. กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน 

๒. ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาสผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง  
๓. วิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดําเนินงาน 
๔. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้ง

ปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสําคัญ 
๕. สื่อสารทําความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล

ไผ่โทนรับทราบและสามารถนําไปปฏิบัติได้ 
๖. รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
๗. รายงานสรุปการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน  
๑. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา  
๒. พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท  
๓. ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  
๔. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
๑.๒ กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
๑. ผู้บริหาร มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง

อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมรวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
ไปปฏิบัติต่อไป 

๒. คณะทํางานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดําเนินการให้มีระบบบริหารความเสี่ยง จัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานต่อไปในอนาคต 

๓. ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่
เกี่ยวข้องให้กับคณะทํางานบริหารความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง 
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

กลไกการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

   

 

  

 

  

  

 

  

 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 

ผู้ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล แต่งตั้งคณะทำงานบริหาร
ความเสี่ยง 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

คณะทำงาน
บริหารความ

เสี่ยง 
 
 

1.ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมิน
โอกาสและผลกระทบ 
2.วิเคราะห์และจัดลำดับ
ความสำคัญ 
3.จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
 
 
 

พิจารณา/
เสนอแนะ 

 
 

6.ทบทวนแผนการ
บริหารความเสี่ยง 

5.รายงาน/ประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง 

4.สื่อสารทำความ
เข้าใจกับผู้ปฏิบัติ 

ผู้ปฏิบัติ 

 

ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 



-๑๐- 

หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย การกํากับดูแล การตัดสินใจ การจัดทําแผน 
การดําเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  
๑. แต่งตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตําบล  
๒. ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง  
๔. พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา  
หน่วยตรวจสอบภายใน 
๑. สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตําบล 
๒. นําเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบและ 

ให้ข้อเสนอแนะ 
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง  
๑. จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
๒. ดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุม  

ความเสี่ยง 
๓. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่สําคัญเสนอต่อ 

ผู้อํานวยการ เพื่อพิจารณา 
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  
๑. สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  
๒. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน ได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและ
อํานาจหน้าที่ดังนี้ 

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน  ประธานกรรมการ 
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน  กรรมการ  
๓. หัวหน้าสํานักปลัด     กรรมการ 
๔. ผู้อํานวยการกองคลัง     กรรมการ 
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง     กรรมการ 
๖. ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการ/เลขานุการ 

  
   

 

 

 

/อํานาจหน้าที่… 



-๑๑- 

อํานาจหน้าที่ 
๑. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงในองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน กําหนดนโยบายแนวทางการ

ดําเนินการบริหารความเสี่ยง กําหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๒. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน 
๓. ติดตาม ประเมินผลให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง 
๔. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน ตามองค์ประกอบของการ

ควบคุมภายใน 
๕. จัดทํารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา 

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๖. พิจารณานําเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพ่ือให้การ

บริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง 

ปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความสําเร็จ มี ๘ 
ประการ ดังนี้ 

๑. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 
การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จะประสบความสําเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับ 

เจตนารมณ์ การสนับสนุนการมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นําของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ผู้บริหารระดับสูง 
ต้องให้ความสําคัญและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจความสําคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อ 
องค์กร มิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

๒. ความเข้าใจความหมายความเสี่ยงกัน 
การใช้นิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแบบเดียวกัน จะทําให้เกิดประสิทธิภาพใน 

การกําหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการเพ่ือใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงและกําหนดวิธีการ 
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ทําให้ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ทุกระดับมีจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง 

๓. กระบวนการการบริหารความเสี่ยงดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
องค์กรทั่วไปจะประสบความสําเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้นจะต้องนํา 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและต้องกระทําอย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ 
๔. การบริหารการเปลี่ยนแปลงต้องมีการชี้แจง 
การนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ องค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง 

ขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับขององค์กร และต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง 
ของผลที่องค์กรและแต่ละบุคคลจะได้รับการเปลี่ยนแปลง 

๕. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติมีความสําคัญอย่างมาก เพราะการ 

สื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงทําความเข้าใจ 
ต่อพนักงานทุกคนถึงความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้เกิดการ 
ยอมรับในกระบวนการและนํามาซึ่งความสําเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง 

 
/ ๖.การวัดผล… 



-๑๒- 

๖. การวัดผลการบริหารความเสี่ยง 
การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น จะทําให้ผู้บริหารสามารถประเมิน 

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้และดําเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

๗. การให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร ควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจกรอบการบริหารความ 

เสี่ยง และความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยงเพ่ือบรรลุความสําเร็จขององค์กร 
๘. การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยสําคัญความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง คือ การกําหนดวิธีที่เหมาะสม 

ในการติดตามการบริหารความเสี่ยง 
การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้  
- การรายงานและสอบทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
- ความชัดเจนและสม่ำเสมอของการมีส่วนร่วม และความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง  
- บทบาทของผู้นําในการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสี่ยง 
- การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  

กรอบการบริหารความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน ดําเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยยึดกรอบ 
 การบริหารความเสี่ ยงตามแนวทางของ COCO (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญ คือ 

๑. วัฒนธรรมองค์กร โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายการดําเนินงานและ  
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

          ๒. โครงการสร้างการบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน                    
ในการกํากับการบริหารความเสี่ยง และมีการแต่งตั้งคณะทํางานการบริหารความเสี่ยงองค์การ บริหารส่วน
ตําบลไผ่โทน ทําหน้าที่วิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโดยผู้บริหารระดับสํานัก/ กลุ่มงานติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

๓. กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบตั้งแต่การกําหนดวัตถุประสงค์ค้นหาและ  
ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลําดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมที่มีอยู่ การจัดการ 
ความเสี่ยง การติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานตามแผนดังกล่าว 

๔. ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างและระบบบริหารความเสี่ยง วิธีดําเนินงาน/เครื่องมือที่ใช้  
ในการระบุความเสี่ยง รวมถึงข้อมูลและการสื่อสารภายในองค์กร 
 

 

 

 

  



 
บทที่ ๓ กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

๓.๑ ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 

ในการพัฒนาและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน 
ตําบลไผ่โทน จะนําหลักการของมาตรฐาน COSO ซึ่งมีการดําเนินงานที่สําคัญประกอบไปด้วย ๘ ขั้นตอน 

๑. ทบทวนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน (Establishing the Context) เป็น
การทบทวนทิศทาง และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ( Internal Environment) ภารกิจ และกิจกรรม
ภายในทบทวนนโยบาย (Policy) และเป้าหมาย (Objective) ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร  

๒. การระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk Identifcation) เป็นการกําหนดประเด็นความเสี่ยงที่มี  
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน โดยแบ่งออกเป็น        
๔ ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านนโยบาย (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operationat Risk) 
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) พร้อมกําหนด
เจ้าภาพในการบริหารความเสี่ยง (Risk Owner) ระดับความเสียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความ
เบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยง  

๓. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Analysis) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มี (Risk Factor) และการ
ค้นหาสาเหตุของความเสี่ยง (Risk Cause / Root Cause) ที่มีความสัมพันธ์กับแต่ละปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการ
กําหนดเกณฑ์ในการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง 
(Impact) พร้อมกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)  

๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Evaluation) เป็นการระบุระดับของโอกาสที่ 
จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในแต่ละสาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause/ Root Cause) ทั้ง
ระดับในปัจจุบัน และระดับที่ต้องการ  

๕. การกําหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกําหนดค่าระดับ 
ความรุนแรงของความ (Likelihood x Impact : L ) ที่จําเป็นต้องดําเนินการวางแผนในการ ตอบสนองความ
เสี่ยง โดยจะกําหนดมาตรการในการรองรับความเสี่ยง สําหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าระดับ ความรุนแรงของความ
เสี่ยงในระดับสูงมาก (Very High) และระดับสูง (High) ซึ่งจะประเมินทางเลือก ที่เหมาะสมในการตอบสนอง
ความเสี่ยง ได้แก่ การยอมรับความเสี่ยง (Take) การลดโอกาสในการเกิด และผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง 
(Treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) และการถ่ายโอน ความเสี่ยง (Transfer)  

๖. การจัดทําแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เป็นการเชื่อมโยงสาเหตุและปัจจัยความเสี่ยงเข้ากับ 
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร  

๗. การทบทวนและสอบทานตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) เป็นการกําหนด ดัชนีชี้วัด
ของความเสี่ยงหลัก เพ่ือเป็นปัจจัยในการพิจารณาทิศทางของความเสี่ยงว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น หรือลดลง และ
เป็นสัญญาณเตือนให้องค์กรสามารถรับรู้ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทัน ต่อเหตุการณ์รวมทั้งช่วย
สนับสนุนกิจกรรมควบคุมภายใน 

๘. การจัดทําคู่มือและแผนในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan and Manual) แบ่ง 
ออกเป็น ๒ ส่วน คือ 

 

 

/ (๑) คู่มือการบริหาร… 



-๑๔- 

(๑) คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยหลักการและแนวทางในการ บริหารความเสี่ยง 
ประเด็นความเสี่ยงหลัก ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุหลักของความเสี่ยงเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ใน การประเมินระดับของ
โอกาสในการเกิดความเสี่ยง และระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง การจัดทําแผนที่ความเสี่ยง การทบทวน
และสอบทานตัวชี้วัดความเสี่ยง  

(2) แผนการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยมาตรการที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละปัจจัย
เสี่ยง แผนในการ ดําเนินการตามมาตรการและแผนการติดตามควบคุมความเสี่ยง 

 ๓.๒ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและ 
จัดลําดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานขององค์กร รวมทั้งการ จัดทําแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับท่ียอมรับ
ได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน มีขั้นตอนหรือกระบวนการ บริหารจัดการความเสี่ยง 5 ขั้นตอนหลัก 
ดังนี้  

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดย 
ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร  

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ 
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้กําหนดไว้ ทําให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม  

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความ 
เสียงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และ
ควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกําหนด มาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย  

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ 
ได้ดําเนินการทั้งหมดตามลําดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดําเนินการตามแผน บริหารจัดการ
ความเสี่ยง  

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจําปีเพ่ือให้ 
มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ
หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activety) ที่ดําเนินการสามารถลดและควบคุม ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืน เพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยง ที่ยัง
เหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง  

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เสี่ยง ในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
 

 

 

/๓.๓ ประเภทความเสี่ยง… 



-๑๕- 

๓.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategec Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย 
พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กรที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร 

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น ปัญหา
การปฏิบัติงานประจําวัน หรือการดําเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ 
ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มี
การมอบหมายอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุม
ทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัย 
ภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สํานักงาน 
ตรวจเงินแผ่นดิน สํานักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม 

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูล
รวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ 

๓.๔ การประเมินความเสี่ยง 

ในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์เพ่ือวัดระดับโอกาสหรือความถี่           
ที่จะเกิดความเสี่ยงและวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ โดยนําเหตุการณ์ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงที่มี 
การค้นพบหรือระบุได้มาทําการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรง กับความถ่ีหรือโอกาสที่จะเป็นไปได้ เพ่ือระบุ
ระดับความสําคัญของความเสี่ยง ซึ่งมีองค์ประกอบหลักในการพิจารณาอยู่ ๒ ประการคือโอกาส (Likelihood) 
ที่จะเกิดและผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้น โดยโอกาสที่จะเกิด คือความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์นั้นๆ 
ในช่วงเวลาหนึ่งและผลกระทบที่เกิดขึ้นคือความเสียหายที่เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อองค์กร หากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง ทั้งนี้ จะต้องมีการกําหนดระดับของโอกาสที่จะเกิด และระดับของผลกระทบ ที่จะเกิด 
เพ่ือให้สามารถกําหนดหรือจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงได้ 

พิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยง จากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือ การคาดการณ์ 
ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง                        
ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แทนด้วยตัวเลข ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ ตามลําดับ ใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โอกาส 
ที่จะเกิดซ่ึงกําหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L ) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงซึ่ง 
จําแนกเป็น ๕ ระดับ คือ 

 

 

/ หลักเกณฑ์การให้คะแนน… 

 



-๑๖- 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 
1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L ) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่ง 

จำแนกเป็น 5 ระดับ คือ 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 

โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ โอกาสเกิดเชิงปริมาณ (ความถี่ที่เกิดขึ้น) 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง มากกว่า 8๐ % หรือมากกว่า 1 ครั้ง/ 

เดือน 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือ

บ่อยๆ 
61 - 8๐ % หรือ 1 – 6 ครัง้/เดือน 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 41 - 6๐ % หรือ 6 – 12 ครั้ง/เดือน 
2 ต่ำ อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 21 – 4๐ % หรือ 1 ปี/ครั้ง 
1 ต่ำมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น น้อยกว่า - 2๐ % หรือมากกว่า 5 ปี/ครั้ง 

๒. ผลกระทบ (Impact : 1) หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด 
เหตุการณ์ความเสี่ยง จําแนกเป็น ๕ ระดับ คือ 

พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาด
ว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง การจัดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ เกิดจากความเสี่ยง เป็น ๕ 
ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก แทนด้วยตัวเลข ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ตามลําดับ ซึ่งการกําหนดระดับ
ของผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณาถึงความเสียหาย หากความเสี่ยงนั้น เกิดขึ้นโดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็น
ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สินการดําเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ เป็นต้นการวิเคราะห์
ผลกระทบซึ่งกําหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ  
          การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 
5 สูงมาก ส่งผลกระทบถึงประชาชน 
4 สูง ส่งผลกระทบถึงองค์กรอ่ืนที่ปฏิบัติงานร่วมกัน 
3 ปานกลาง ส่งผลกระทบต่อ อบต. 
2 ต่ำ ส่งผลกระทบต่อสำนัก/กอง 
1 ต่ำมาก ส่งผลกระทบต่องานตนเอง 

๓. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึงสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส 
ที่จะเกิดและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก ใน
รูปแบบของ แผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile) 

 



-๑๗- 

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

เป็นการนําความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood)  
ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย 
(Impact) จากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทําให้สามารถกําหนดการควบคุมความ
เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ 
กําลังคนหรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

๑. พิจารณาโอกาส ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสความถ่ี ที่จะ 
เกิดข้ึนมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงาน ว่ามี 
ระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด  

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และ 
ระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ X 
ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยงคือ 

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๒ คะแนน หมายถึง ระดับความ  
เสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 

๒) ระดับความเสียงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสียง ๓-๙ คะแนน หมายถึง  
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพ่ิมมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่
สามารถยอมรับ 

๓) ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐-๑๕ คะแนน หมายถึง  
ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖-๒๕ คะแนน หมายถึง 
ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ้าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 
 

 
 

/ ประเภทความเสี่ยง… 



-๑๘- 
 
ประเภทความเสี่ยง 

Strategic Risk :   S = ด้านกลยุทธ์ 

Operational Risk :  0 = ด้านการดําเนินงาน  

Financial Risk :  F = ด้านการเงิน  

Compliance Risk :  C = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ 

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทําเพ่ือลดความ 
เสี่ยง และทําให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี ้

๑. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ 
การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น 

๒. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพ่ือค้นพบ 
ข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงาน 
ข้อบกพร่อง เป็นต้น 

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ ( Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด 
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัล แก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น 

๔. การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข 
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต 

การจัดการความเสี่ยง 

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงนั้น ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการ 
ความเสียง โดยองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน มีวิธีการบริหาร/จัดการเสียง ๔ แนวคิดหลัก (๔T's) ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

/ วิธีการบริหาร… 



-๑๙- 

 

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ศัพท์ท่ีนิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 4T 

๑.การยอมรับความเสียง หมายถึง การตกลงกัน
ที่จะยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการ 
หรือป้องกันแต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธี
นี้ต้องมีการ ติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ 

Risk Acceptance (Accept) Take 

๒.การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การ
ปรับปรุงระบบการทํางาน หรือออกแบบวิธีการ 
ทํางานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 
หรือลดผลกระทบทีอ่าจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การ จัดอบรม
พนักงาน การจัดทําคู่มือ การปฏิบัติงาน 

Risk Reduction (Control) Treat 

๓. กระจายความเสี่ยง หรือโอนความเสี่ยง 
หมายถึง กระจายหรือ ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ 
หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น 
การทําประกันภัยกับบริษัท ภายนอกหรือการ
จ้างบุคคล ภายนอกดําเนินการแทน 
(Outsource) 

Risk Sharing (Transfer) Transfer 

๔.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการ
กับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจ
ยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิก โครงการ/กิจกรรม
ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป 

Risk Ad voidance (Ad 
void) 

Terminate 

 

 

การรายงานและติดตามผล 
หลังการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดําเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ 

ติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการดําเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมาย 
ในการติดตามผล คือ การประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผล 
การจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดําเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ 
โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพดีก็ให้ดําเนินการต่อไป หรือ
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนําผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ ตาม
แบบรายงาน ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกําหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทํา Check List การติดตาม
พร้อมทั้งกําหนดความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะคือ 

๑. การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตามรอบระยะเวลาที่กําหนด เช่น 
ทุก ๓ เดือน 6 เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปีเป็นต้น 

๒. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการ 
ดําเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน 

/ การประเมินผล… 



-๒๐- 
 

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง จะต้องสรุปทํารายงานผลและประเมินผลการบริหารความ  
เสี่ยงประจําปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่โทน มีการบริหารความเสี่ยง
เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยงที่ดําเนินการ
สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัว
ควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมี
การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดําเนินงาน 

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ 
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานจริงเป็นประจําทุกปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

๔.๑ ขั้นตอนการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๑. การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง 

ได้นําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  ๔ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จุดอ่อนและ/หรือข้อเสนอแนะ 
จากรายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ร่วมพิจารณาในที่ประชุม โดยวิเคราะห์
จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)  
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดําเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ 

เสี่ยงจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพ่ือประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ ยง ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้  

              การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 
การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 

ยุทธศาสตร์ 
(1) 

ขั้นตอน (กลยุทธ์) 
(2) 

วัตถุประสงค์ขั้นตอน 
(เป้าหมาย) (3) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรและ
ชุมชน 

๑.ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้ การมรส่วนร่วมของผู้นำชุมชน
และประชาชน 
๒.พัฒนาความรู้ คุณธรรม จริยธรรม   
บุคลากรของท้องถิ่น 

๑.ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้ การมรส่วนร่วมของผู้นำชุมชน
และประชาชน 
๒.พัฒนาความรู้ คุณธรรม จริยธรรม   
บุคลากรของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

๑.การพัฒนาแหล่งน้ำ 
๒.ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน 
สะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ 
๓.พัฒนาระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร 

๑.การพัฒนาแหล่งน้ำ 
๒.ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน 
สะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ 
๓.พัฒนาระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา
การศึกษา และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

๑.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม 
กระบวนการ และงบประมาณสำหรับ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยม 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
๒.ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
๓.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๑.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม 
กระบวนการ และงบประมาณสำหรับ
จัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยม 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
๒.ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
๓.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 



-๒๒- 

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 
ยุทธศาสตร์ 

(1) 
ขั้นตอน (กลยุทธ์) 

(2) 
วัตถุประสงค์ขั้นตอน 

(เป้าหมาย) (3) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑.การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
ต่างๆ 

๑.การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
ต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

๑.ส่งเสริม พัฒนาอาชีพและรายได้แก่
ประชาชน 
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.ส่งเสริม พัฒนาอาชีพและรายได้แก่
ประชาชน 
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริม
การศึกษา และสุขภาพ
อนามัย 

๑.ป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคติดต่อของ
ชุมชน 
๒.จัดสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคาร
สถานที่ สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์
สำหรับการออกกำลังกาย และการ
กีฬา 

๑.ป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคติดต่อของ
ชุมชน 
๒.จัดสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคาร
สถานที่ สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์
สำหรับการออกกำลังกาย และการ
กีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
การป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด 

๑.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒.ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๑.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒.ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนา
อาคารสถานที่ เครื่องมือ
เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ 

๑.จัดหา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ 
๒.ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร สถานที่ 

๑.จัดหา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ 
๒.ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร สถานที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๓- 

๔.๒ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ ์
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
(5) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรและชุมชน 

๑.ส่งเสรมิ สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ 
การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนและประชาชน 
๒.พัฒนาความรู้ คุณธรรม จริยธรรม   
บุคลากรของท้องถิ่น 

๑.ผู้นำและประชาชนในพื้นทีใ่ห้ความ
สนใจและความร่วมมือในการเข้ารว่ม
โครงการหรือกิจกรรมยังน้อย 

ปัจจัยภายนอก 
-ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อยและเป็นคน
เดิมๆ กลุ่มเดิมๆ ที่เข้าร่วมโครงการ 
ปัจจัยภายใน 
-การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมสี่วนร่วมใน          
โครงการไม่ทั่วถึง 

-ด้านการปฏิบตัิงาน 

  ๒.กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
หนังสือสั่งการ ท่ีให้ถือปฏิบัต ิ

ปัจจัยภายนอก 
-กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่ง
การมีมาก ทำให้เกดิความสับสนในการ
ปฏิบัติงาน 
ปัจจัยภายใน 
-อบต.ไผ่โทน ขาดบุคลากรด้านกฎหมาย                  
(นิติกร) 

-ด้านการปฏิบตัิงาน 
-ด้านการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

๑.การพัฒนาแหล่งน้ำ 
๒.ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน 
สะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ 
๓.พัฒนาระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร 

๑.บุคลากรขาดความละเอียดรอบคอบ
ในการอ่านแบบและถอดแบบ
ประมาณราคา 

ปัจจัยภายนอก 
-โครงการที่เป็นปญัหาความเดือดร้อนมีเป็น
จำนวนมาก 
ปัจจัยภายใน 
-เจ้าหน้าท่ีที่ควบคุมงานก่อสร้างไม่ไดต้รวจ
งานจ้าง ทำให้มีการแก้ไขงาน 
-บุคลากรไม่เพียงพอกับปรมิาณงานท่ีมีอยู่  
 จึงทำให้การควบคุมสั่งการไมค่รอบคลุมทั่วถึง 

-ด้านการปฏิบตัิงาน 
-ด้านการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ 

 



-๒๔- 

ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ ์
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
(5) 

   -ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี              
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ ดูแล การก่อสร้าง 
-งบประมาณมีจำกดั 

 

  ๒.ช่างหรือเจ้าหนา้ที่มีน้อยไม่เพียงพอ
กับภารกิจท่ีมเีพิ่มมากข้ึน 

ปัจจัยภายนอก 
-โครงการโครงสร้างพื้นฐานมีจำนวนมาก 
ปัจจัยภายใน 
-บุคลากรมไีม่ครบทุกตำแหน่งไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัตหิน้าท่ีที่มีภารกิจเพิ่มขึน้ 
-งานบริหารเอกสารมคีวามละเอียดเกี่ยวข้อง
กับระเบียบกฎหมายมากมาย เมื่อบุคลากร
น้อยจึงทำให้การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว 

-ด้านการปฏิบตัิงาน 
-ด้านการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา
การศึกษา และพัฒนาคณุภาพชีวิต 

๑.ส่งเสรมิสนับสนุนกิจกรรม กระบวนการ 
และงบประมาณสำหรับจดัการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนประถมศึกษา 
โรงเรียนมัธยม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
๒.ส่งเสรมิ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
๓.การพัฒนาคณุภาพชีวิต 

๑.การจดัการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้
มาตรฐาน 

ปัจจัยภายใน 
-ด้านสถานท่ี ภายในบริเวณศูนย์พฒันา                   
เด็กเล็กคับแคบ และขาดอุปกรณส์นามเด็ก
เล็ก 
-เจ้าหน้าท่ีผู้ดแูลเด็กบางคนขาดความรู้ ความ
เข้าใจต่อพฤติกรรมของเด็กทำให้การทำงาน
เกิดความผิดพลาด 

-ด้านการปฏิบตัิงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.การจดัการสิ่งแวดล้อมและมลพษิต่างๆ ๑.กิจกรรมการจัดเก็บขยะของ
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
การคัดแยกขยะ การทิ้งขยะไม่ถูกที่ 
ทิ้งเรี่ยราด 

ปัจจัยภายนอก 
-ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยก
ขยะ 

-ด้านการปฏิบตัิงาน 

 



-๒๕- 

ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ ์
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
(5) 

  ๒. การกำจดัขยะและการเผาขยะ ปัจจัยภายนอก 
-ประชาชนยังไม่ให้ความสำคญัในการช่วยกัน
ลดภาวะโลกร้อน ยังมีการแอบเผาขยะกัน 
อย่างต่อเนื่องทำให้เกิดปัญหาหมอกควันใน
พื้นที ่

-ด้านการปฏิบตัิงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจ ๑.ส่งเสรมิ พัฒนาอาชีพและรายได้แก่
ประชาชน 
๒.ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.การส่งเสริมกลุ่มอาชีพไมม่ีการ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และไมม่ีการ
จัดหาตลาดในการจำหน่ายสินค้า 

ปัจจัยภายนอก 
-ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อยและเป็นคน
เดิมๆ ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
-ประชาชนมีการรวมกลุ่มอาชีพแบบหลวมๆ 
ขาดการประสานร่วมมือกัน 
ปัจจัยภายใน 
-ขาดการประชาสัมพันธ์การส่งเสรมิการจัดหา
ตลาด 

-ด้านการปฏิบตัิงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริม
การศึกษา และสุขภาพอนามัย 

๑.ป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคติดต่อของ
ชุมชน 
๒.จัดสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคาร
สถานท่ี สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์สำหรับ
การออกกำลังกาย และการกีฬา 

๑.กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือ
ประชาชนจากโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ 

ปัจจัยภายนอก 
-ปัญหาโรคติดต่อและโรคไมต่ิดต่อ และโรค
ระบาดต่างๆ ประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง 
ขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดความ
ตระหนักถึงความสำคญัในการมสีว่นร่วมใน
การป้องกันโรค 

-ด้านการปฏิบตัิงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย การป้องกันและปราบปราม
ยาเสพตดิ 

๑.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒.ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๑.ภัยธรรมชาติยากต่อการป้องกันและ
ควบคุม 

ปัจจัยภายนอก 
-การประสานการดำเนินงานในการให้ความ
ช่วยเหลือยังไม่เพียงพอกับความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

-ด้านการปฏิบตัิงาน 
-ด้านการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ 

 



-๒๖- 

ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ ์
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภทความเสี่ยง 
(5) 

  ๒.อบต.ไม่มีอำนาจหน้าที่รองรับใน
การดำเนินการจึงต้องอาศัยการ             
บูรณาการทำงานร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนราชการ 

ปัจจัยภายนอก 
-ปัญหายาเสพติด กฎหมาย ไมไ่ดม้ีรองรับใน
การให้อบต.ปราบปรามปัญหายาเสพติดที่แพร่
ระบาด 
ปัจจัยภายใน 
-อบต.ไผโ่ทน ขาดบุคลากรด้านสาธารณสุข 
(นักวิชาการสาธารณสุข) 
 

-ด้านการปฏิบตัิงาน 
-ด้านการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาอาคาร
สถานท่ี เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุ
อุปกรณ ์

๑.จัดหา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
๒.ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร สถานท่ี 

๑.ช่างหรือเจ้าหนา้ที่มีน้อยไม่เพียงพอ
กับภารกิจท่ีมเีพิ่มมากข้ึน 

ปัจจัยภายนอก 
-โครงการบริการสาธารณะมมีากจงึต้องให้
ความสำคญักับโครงการบริการสาธารณะก่อน 
ปัจจัยภายใน 
-จำนวนบุคลากรไม่เพยีงพอ 
-งบประมาณมีจำกดั 
 

-ด้านการปฏิบตัิงาน 

 

 

 

 

 



-๒๗- 

๔.๓ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ ์
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(8) 

ลำดับความ
เสี่ยง 
(9) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กร
และชุมชน 

๑.ส่งเสรมิ สนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ การ
มีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน
และประชาชน 
๒.พัฒนาความรู้ 
คุณธรรม จรยิธรรม   
บุคลากรของท้องถิ่น 

๑.ผู้นำและประชาชนในพ้ืนท่ีให้
ความสนใจและความร่วมมือใน
การเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม
ยังน้อย 

ปัจจัยภายนอก 
-ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อยและเป็น
คนเดิมๆ กลุ่มเดิมๆ ที่เข้าร่วมโครงการ 
ปัจจัยภายใน 
-การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมสี่วน
ร่วมในโครงการไม่ทั่วถึง 
 

-ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

๓ ๓ ๙ ๒ 

  ๒.กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และหนังสือสั่งการ ท่ีให้ถือปฏิบัต ิ

ปัจจัยภายนอก 
-กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
หนังสือสั่งการมมีาก ทำให้เกิดความ
สับสนในการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยภายใน 
-อบต.ไผ่โทน ขาดบุคลากรด้านกฎหมาย 
(นิติกร) 
 

-ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
-ด้านการปฏิบตัิ
ตามกฎระเบยีบ 

๒ ๒ ๔ ๒ 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ ์
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(8) 

ลำดับความ
เสี่ยง 
(9) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

๑.การพัฒนาแหล่งน้ำ 
๒.ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บำรุงรักษา ถนน สะพาน 
ท่อระบายน้ำ ฯลฯ 
๓.พัฒนาระบบไฟฟ้า
และการสื่อสาร 

๑.บุคลากรขาดความละเอียด
รอบคอบในการอ่านแบบและถอด
แบบประมาณราคา 

ปัจจัยภายนอก 
-โครงการที่เป็นปญัหาความเดือดร้อนมี
เป็นจำนวนมาก 
ปัจจัยภายใน 
-เจ้าหน้าท่ีที่ควบคุมงานก่อสร้างไม่ได้
ตรวจงานจ้าง ทำให้มีการแกไ้ขงาน 
-บุคลากรไม่เพียงพอกับปรมิาณงานท่ีมี
อยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่
ครอบคลมุทั่วถึง 
-ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ ดูแล การ
ก่อสร้าง 
-งบประมาณมีจำกดั 

-ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
-ด้านการปฏิบตัิ
ตามกฎระเบยีบ 

๓ ๓ ๙ ๒ 

  ๒.ช่างหรือเจ้าหนา้ที่มีน้อยไม่
เพียงพอกับภารกิจท่ีมีเพิม่มากข้ึน 

ปัจจัยภายนอก 
-โครงการโครงสร้างพื้นฐานมีจำนวนมาก 
ปัจจัยภายใน 
-บุคลากรมไีม่ครบทุกตำแหน่งไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัตหิน้าท่ีที่มีภารกิจ
เพิ่มขึ้น 
-งานบริหารเอกสารมคีวามละเอียด
เกี่ยวข้องกับระเบียบกฎหมายมากมาย 
เมื่อบุคลากรน้อยจึงทำให้การปฏบิัติงาน
ขาดความคล่องตัว 
 

-ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
-ด้านการปฏิบตัิ
ตามกฎระเบยีบ 

๓ ๓ ๙ ๒ 

-๒๘- 



ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ ์
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(8) 

ลำดับความ
เสี่ยง 
(9) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนา
การศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

๑.ส่งเสรมิสนับสนุน
กิจกรรม กระบวนการ 
และงบประมาณสำหรับ
จัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรยีน
ประถมศึกษา โรงเรียน
มัธยม ศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียน 
๒.ส่งเสรมิ อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓.การพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

๑.การจดัการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้
มาตรฐาน 

ปัจจัยภายใน 
-ด้านสถานท่ี ภายในบริเวณศูนย์พฒันา                   
เด็กเล็กคับแคบ และขาดอุปกรณส์นาม
เด็กเล็ก 
-เจ้าหน้าท่ีผู้ดแูลเด็กบางคนขาดความรู้ 
ความเข้าใจต่อพฤติกรรมของเด็กทำให้
การทำงานเกิดความผิดพลาด 

-ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

๒ ๓ ๖ ๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑.การจดัการสิ่งแวดล้อม
และมลพิษต่างๆ 

๑.กิจกรรมการจัดเก็บขยะของ
ประชาชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการคัดแยกขยะ การทิ้ง
ขยะไม่ถูกท่ี ท้ิงเรี่ยราด 

ปัจจัยภายนอก 
-ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัด
แยกขยะ 

-ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
 

๓ ๓ ๙ ๒ 

  ๒. การกำจดัขยะและการเผาขยะ ปัจจัยภายนอก 
-ประชาชนยังไม่ให้ความสำคญัในการ
ช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ยังมีการแอบ
เผาขยะกัน 
อย่างต่อเนื่องทำให้เกิดปัญหาหมอกควัน
ในพื้นที่ 
 

-ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
 

๓ ๓ ๙ ๒ 

-๒๙- 



ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ ์
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(8) 

ลำดับความ
เสี่ยง 
(9) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

๑.ส่งเสรมิ พัฒนาอาชีพ
และรายได้แก่ประชาชน 
๒.ส่งเสรมิและสนับสนุน
กิจกรรมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.การส่งเสริมกลุ่มอาชีพไมม่ีการ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และไมม่ีการ
จัดหาตลาดในการจำหน่ายสินค้า 

ปัจจัยภายนอก 
-ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อยและเป็น
คนเดิมๆ ที่เข้าร่วมโครงการ 
-ประชาชนมีการรวมกลุ่มอาชีพแบบ
หลวมๆ ขาดการประสานร่วมมือกัน 
ปัจจัยภายใน 
-ขาดการประชาสัมพันธ์การส่งเสรมิการ
จัดหาตลาด 

-ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

๓ ๓ ๙ ๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การส่งเสริม
การศึกษา และ
สุขภาพอนามัย 

๑.ป้องกัน แก้ไขปัญหา
โรคตดิต่อของชุมชน 
๒.จัดสร้าง ปรับปรุง 
บำรุงรักษาอาคาร
สถานท่ี สนามกีฬา วัสดุ
อุปกรณ์สำหรับการออก
กำลังกาย และการกีฬา 

๑.กิจกรรมการป้องกันและ
ช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ 

ปัจจัยภายนอก 
-ปัญหาโรคติดต่อและโรคไมต่ิดต่อ และ
โรคระบาดต่างๆ ประชาชนยังมี
พฤติกรรมเสี่ยง ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
และขาดความตระหนักถึงความสำคัญใน
การมีส่วนร่วมในการป้องกันโรค 

-ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
 

๓ ๓ ๙ ๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย การ
ป้องกันและ
ปราบปรามยา           
เสพติด 

๑.ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
๒.ป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

๑.ภัยธรรมชาติยากต่อการป้องกัน
และควบคมุ 

ปัจจัยภายนอก 
-การประสานการดำเนินงานในการให้
ความช่วยเหลือยังไม่เพียงพอกับความ
เดือดร้อนของประชาชน 

-ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
-ด้านการปฏิบตัิ
ตามกฎระเบยีบ 

๓ ๓ ๙ ๒ 

 

-๓๐- 



ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ ์
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(8) 

ลำดับความ
เสี่ยง 
(9) 

  ๒.อบต.ไม่มีอำนาจหน้าที่รองรับใน
การดำเนินการจึงต้องอาศัยการ             
บูรณาการทำงานร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนราชการ 

ปัจจัยภายนอก 
-ปัญหายาเสพติด กฎหมาย ไมไ่ดม้ี
รองรับในการให้อบต.ปราบปรามปัญหา
ยาเสพตดิที่แพร่ระบาด 
ปัจจัยภายใน 
-อบต.ไผโ่ทน ขาดบุคลากรด้าน
สาธารณสุข (นักวิชาการสาธารณสุข) 
 

-ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
-ด้านการปฏิบตัิ
ตามกฎระเบยีบ 

๒ ๓ ๖ ๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
การพัฒนาอาคาร
สถานท่ี เครื่องมือ
เครื่องใช้ และวัสดุ
อุปกรณ ์

๑.จัดหา วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
๒.ก่อสร้าง ปรับปรุง 
อาคาร สถานท่ี 

๑.ช่างหรือเจ้าหนา้ที่มีน้อยไม่
เพียงพอกับภารกิจท่ีมีเพิม่มากข้ึน 

ปัจจัยภายนอก 
-โครงการบริการสาธารณะมมีากจงึต้อง
ให้ความสำคญักับโครงการบริการ
สาธารณะก่อน 
ปัจจัยภายใน 
-จำนวนบุคลากรไม่เพยีงพอ 
-งบประมาณมีจำกดั 
 

-ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

๓ ๓ ๙ ๒ 

 

 

 

 

-๓๑- 



-๓๒- 

            ๔.๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

 
ความเสี่ยง 

(1) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(2) 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
(3) 

ประเภทความเสี่ยง 
(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

๑.ผู้นำและประชาชนใน
พื้นที่ให้ความสนใจและ
ความร่วมมือในการเข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมยัง
น้อย 

ปัจจัยภายนอก 
-ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
น้อยและเป็นคนเดมิๆ กลุม่
เดิมๆ ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ปัจจัยภายใน 
-การประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการไม่ทั่วถึง 
 

๙ -ด้านการปฏิบตัิงาน ๑.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
๒.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ
ถึงประโยชน์ของโครงการ และเสนอให้
จัดโครงการอย่างต่อเนื่อง 

๑ ต.ค ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔ สำนักปลดั 

๒.กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และหนังสือ 
สั่งการ ท่ีให้ถือปฏิบัต ิ

ปัจจัยภายนอก 
-กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ
มีมาก ทำให้เกิดความสับสน
ในการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยภายใน 
-อบต.ไผ่โทน ขาดบุคลากร
ด้านกฎหมาย (นิติกร) 
 

๔ -ด้านการปฏิบตัิงาน 
-ด้านการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ 

๑.ผู้บังคับบญัชากำชับเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
๒.จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมอย่าง
สม่ำเสมอ 
๓.เสนอผู้บรหิารพิจารณาขอใช้บัญชีจาก
กรมฯ ตำแหน่ง นิติกร เพื่อมาปฏบิัติงาน 

๑ ต.ค ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔ สำนักปลดั 



-๓๓- 
 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ประเภทความเสี่ยง 
(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

๓.บุคลากรขาดความ
ละเอียดรอบคอบในการ
อ่านแบบและถอดแบบ
ประมาณราคา 

ปัจจัยภายนอก 
-โครงการที่เป็นปญัหาความ
เดือดร้อนมีเป็นจำนวนมาก 
ปัจจัยภายใน 
-เจ้าหน้าท่ีที่ควบคุมงาน
ก่อสร้างไมไ่ดต้รวจงานจ้าง 
ทำให้มีการแก้ไขงาน 
-บุคลากรไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงานท่ีมีอยู่ จึงทำให้
การควบคุมสั่งการไม่
ครอบคลมุทั่วถึง 
-ขาดการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ดูแล การก่อสร้าง 
-งบประมาณมีจำกดั 
 

๙ -ด้านการปฏิบตัิงาน 
-ด้านการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ 

๑.ผู้บังคับบญัชากำชับเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบรัดกุม
และเป็นระบบอย่างเป็นข้ันเป็นตอน 
๒.ขอความอนุเคราะหผ์ู้มีความรูด้า้น
วิศวกรรมลงนาม/ตรวจสอบจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ 
๓.เสนอผู้บรหิารพิจารณาขออนุมัติจ้าง
พนักงานเพิ่มเพื่อมาปฏิบตัิงาน 
๔.ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ให้ประชาชน
ตระหนักในการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ดูแล การก่อสร้าง โครงการ
ต่างๆ ของ อบต. 
๕.จัดสรรงบประมาณดำเนินงานตาม
ความจำเป็นเร่งด่วน 
๖. ประสานขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 

๑ ต.ค ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔ กองช่าง 

 
 
 
 

 



-๓๔- 
 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ประเภทความเสี่ยง 
(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

๔.ช่างหรือเจ้าหนา้ที่มีน้อย
ไม่เพียงพอกับภารกิจที่มี
เพิ่มมากข้ึน 

ปัจจัยภายนอก 
-โครงการโครงสร้างพื้นฐานมี
จำนวนมาก 
ปัจจัยภายใน 
-บุคลากรมไีม่ครบทุกตำแหน่ง
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีที่มีภารกิจเพิ่มขึ้น 
-งานบริหารเอกสารมคีวาม
ละเอียดเกี่ยวข้องกับระเบียบ
กฎหมายมากมาย เมื่อ
บุคลากรน้อยจึงทำให้การ
ปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว 
 

๙ -ด้านการปฏิบตัิงาน 
-ด้านการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ 
 

๑.เสนอผู้บรหิารพิจารณาขออนุมัติจ้าง
พนักงานเพิ่มเพื่อมาปฏิบตัิงาน 
 

๑ ต.ค ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔ กองช่าง 

๕.การจดัการศึกษาปฐมวัย
ยังไม่ได้มาตรฐาน 

ปัจจัยภายใน 
-ด้านสถานท่ี ภายในบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคับแคบ               
และขาดอุปกรณส์นามเด็กเล็ก 
-เจ้าหน้าท่ีผู้ดแูลเด็กบางคน
ขาดความรู้ ความเข้าใจต่อ
พฤติกรรมของเด็กทำให้การ
ทำงานเกิดความผิดพลาด 
 

๖ -ด้านการปฏิบตัิงาน 
 

๑.เสนอผู้บรหิารให้มีการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่ และจดัสรร
งบประมาณส่งเสรมิอุปกรณ์สนามเด็ก
เล็ก เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้
ของเด็กเล็ก 
๒.จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมอย่าง
สม่ำเสมอ 
 

๑ ต.ค ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔ กองการศึกษาฯ 

 



-๓๕- 
 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ประเภทความเสี่ยง 
(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

๖.กิจกรรมการจัดเก็บขยะ
ของประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการคดัแยก
ขยะ การทิ้งขยะไม่ถูกท่ี          
ทิ้งเรี่ยราด 

ปัจจัยภายนอก 
-ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน
การคัดแยกขยะ 

๙ -ด้านการปฏิบตัิงาน 
 

๑.จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนมี
ความตระหนักและมีจติสำนึกในการ
จัดการขยะ และให้ความรูเ้รื่องวิธีการคัด
แยกขยะ 
๒.ส่งเสรมิการจดักิจกรรมทำความ
สะอาดในชุมชนและที่สาธารณะเพื่อ
สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

๑ ต.ค ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔ สำนักปลดั 

๗.การกำจัดขยะและการ
เผาขยะ 

ปัจจัยภายนอก 
-ประชาชนยังไม่ให้ความสำคญั
ในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน 
ยังมีการแอบเผาขยะกัน 
อย่างต่อเนื่องทำให้เกิดปัญหา
หมอกควันในพ้ืนท่ี 

๙ -ด้านการปฏิบตัิงาน 
 

๑.ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ
อย่างถูกวิธีเพื่อลดการเผาขยะ 
๒.รณรงค์ให้เห็นถึงโทษและพิษภยัของ
การเกิดหมอกควันและเกิดโรค 

๑ ต.ค ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔ สำนักปลดั 

๘.การส่งเสริมกลุ่มอาชีพไม่
มีการส่งเสรมิอย่างต่อเนื่อง 
และไม่มีการจัดหาตลาดใน
การจำหน่ายสินค้า 

ปัจจัยภายนอก 
-ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย
และเป็นคนเดิมๆ ที่เข้าร่วม
โครงการ 
-ประชาชนมีการรวมกลุ่มอาชีพ
แบบหลวมๆ ขาดการประสาน
ร่วมมือกัน 
ปัจจัยภายใน 
-ขาดการประชาสัมพันธ์การ
ส่งเสริมการจัดหาตลาด 

๙ -ด้านการปฏิบตัิงาน 
 

๑.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ
ถึงโครงการส่งเสรมิอาชีพอย่างท่ัวถึง
และเสนอให้จัดโครงการอยา่งต่อเนื่อง 
๒.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้า 
 

๑ ต.ค ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔ กองการศึกษาฯ 



-๓๖- 
 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ประเภทความเสี่ยง 
(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

๙.กิจกรรมการป้องกันและ
ช่วยเหลือประชาชนจาก
โรคตดิต่อและโรคไม่ติดต่อ 

ปัจจัยภายนอก 
-ปัญหาโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ และโรคระบาดต่างๆ 
ประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง 
ขาดความรู้ ความเข้าใจ และ
ขาดความตระหนักถึง
ความสำคญัในการมสี่วนร่วมใน
การป้องกันโรค 

๙ -ด้านการปฏิบตัิงาน 
 

๑.รณรงค์ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรู้
ถึงสาเหตุของการแพรร่ะบาดของโรค
และวิธีการป้องกันและควบคุมโรคที่
ถูกต้อง ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้
ประชาชนในการป้องกัน 

๑ ต.ค ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔ สำนักปลดั 

๑๐.ภัยธรรมชาตยิากต่อการ
ป้องกันและควบคุม 

ปัจจัยภายนอก 
-การประสานการดำเนินงานใน
การให้ความช่วยเหลือยังไม่
เพียงพอกับความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

๙ -ด้านการปฏิบตัิงาน 
-ด้านการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ 
 

๑.จัดสรรงบประมาณดำเนินงานตาม
ความจำเป็นเร่งด่วน 
๒. ประสานขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
 

๑ ต.ค ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔ สำนักปลดั 

๑๑.อบต.ไม่มีอำนาจหนา้ที่
รองรับในการดำเนินการจึง
ต้องอาศัยการ             
บูรณาการทำงานร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนราชการ 

ปัจจัยภายนอก 
-ปัญหายาเสพติด กฎหมาย 
ไม่ได้มรีองรับในการให้อบต.
ปราบปรามปัญหายาเสพติดที่
แพร่ระบาด 
ปัจจัยภายใน 
-อบต.ไผโ่ทน ขาดบุคลากรด้าน
สาธารณสุข (นักวิชาการ
สาธารณสุข) 

๖ -ด้านการปฏิบตัิงาน 
-ด้านการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ 
 

๑.จัดใหม้ีการอบรมโทษของยาเสพติดใน
กลุ่มเยาวชน 
๒.ส่งเสรมิการจดักิจกรรมโครงการกีฬา
ต้านยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
๓.สร้างเครือข่ายของผู้หวังดีเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ี 
๔.เสนอผู้บรหิารพิจารณาขอใช้บัญชีจาก
กรมฯ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
เพื่อมาปฏิบัติงาน 

๑ ต.ค ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔ สำนักปลดั 



-๓๗- 
 

ความเสี่ยง 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(3) 

ประเภทความเสี่ยง 
(4) 

มาตรการดำเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

๑๒.ช่างหรือเจ้าหน้าท่ีมี
น้อยไม่เพียงพอกับภารกิจที่
มีเพิ่มมากขึ้น 

ปัจจัยภายนอก 
-โครงการบริการสาธารณะมมีาก
จึงต้องให้ความสำคญักับ
โครงการบริการสาธารณะก่อน 
ปัจจัยภายใน 
-จำนวนบุคลากรไม่เพยีงพอ 
-งบประมาณมีจำกดั 

๙ -ด้านการปฏิบตัิงาน 
 

๑.เสนอผู้บรหิารพิจารณาขออนุมัติจ้าง
พนักงานเพิ่มเพื่อมาปฏิบตัิงาน 
๒.จัดลำดับความสำคัญของโครงการ
และความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อที่จะได้
ดำเนินการ 
๓.จัดสรรงบประมาณดำเนินงานตาม
ความจำเป็นเร่งด่วน 
 

๑ ต.ค ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔ กองช่าง 

 
 


