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มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลั งกำหนด ซี่ งกระทรวงการคลั งได้ประกาศหลักเกณฑ์
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พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  

 การบริหารความเสี่ยง เป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับเพราะ
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร 
โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกำหนดแผนการ
จัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพ่ือการสร้างหลักประกัน
ทีอ่งค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพ่ือให้เข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยง
ตามกระบวนการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้
ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ 
และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้  จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็
ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกสำนัก/กอง จะให้ความสำคัญ
และนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นเครื่องมือและแนวทางในการดำเนินงานให้
บังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
บทนำ 

หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 
 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวังของประชาชน 
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานจึงต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก  ผู้บริหารมีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการความเสี่ยง  ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรถือเป็น
เครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  โดยระบบการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น อัน
เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงช่วยหน่วยงานในการบริหารจัดการเพ่ือสร้างหรือ
ฉวยโอกาส หรือได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานสามารถเพ่ิมศักยภาพ
และขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือให้ประชาชนและประเทศชาติ ได้รับประโยชน์
สูงสุดจากการบริหารจัดการความเลี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กร เป็นกรอบแนวทางที่ช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับใช้
เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงแต่
ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง และความสามารถ ในการรองรับความเสี่ยงของ
หน่วยงาน แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้อาจมีเนื้อหาบางส่วน เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
เนื่องจากการควบคุมภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ดังนั้น หน่วยงานอาจ
ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเชื่อมโยงการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าด้วยกัน 

การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยปัจจัยหลัก
ของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จเกิดจากการความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และ
ผู้กำกับดูแล 

หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย  
1. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพ้ืนฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เพ่ือให้การ

บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการกำหนดแผนระดับองค์กร (Strategic Plans) และ
การกำหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนฐานข้อมูล สารสนเทศ
ที่สมบูรณ์ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และขีดความสามารถของหน่วยงาน 

2. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Routine 
Processes) ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
หน่วยงาน 
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บทที่ 2   
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานของรัฐ
ควรพิจารณานำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
หน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง โดยหน่วยงาน
ของรัฐแต่ละแห่งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการนำกรอบการบริหารจัดการ ความเสี่ยงทั้งหมดโปปรับใช้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน กรอบบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย หลักการ 8 ประการ ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร  
2. ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง  
3. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร  
4. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดขอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง  
5. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
6. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ  
7. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ  
8. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร  
การบริหารจัดการจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการควรมีลักษณะ ดังนี้ 
1. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเดี่ยว เนื่องจากความ

เสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น ความเสี่ยงของความล่าช้าในระบบ
การขนส่งวัตถุดิบไม่เพียงกระทบต่อกิจกรรมการผลิต อาจมีผลกระทบด้านการส่งมอบสินค้า ค่าปรับ ที่อ าจจะ
เกิดข้ึน รวมถึงขื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น 

2. การบริหารความเสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงกระบวนการ
จัดทำแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล 

3. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร 
 

ความมุ่งม่ันของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง  
การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้า 

หน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

การกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้กำกับดูแลเกิดความมั่นใจว่าหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงให้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างระบบบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหารบุคคลที่
เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินงานตามกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานและการสื่อสาร เป็นต้น  

 
 



-3-                แผนบริหารจดัการความเสีย่ง ปีงบประมาณ 2564 
 
 

การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 
การขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มตั้งแต่ 

การสรรหา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความลามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งบุคลการที่มีความรู้ 
ความสามารถ โดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ 

การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware behavior) รวมถึง พฤติกรรม
การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การสร้างพฤติกรรมที่ดี  (Desired behaviors) ในการส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่าน 
วัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย  

1. การสื่อสารและการตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 
2. การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกติ 
3. การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร 
4. การสร้างพฤติกรรมการตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
5. การสร้างพฤติกรรมการตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส 

 

การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดขอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 

หน่วยงานควรมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดขอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
อย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) ซึ่งรับผิดชอบในการติดตาม การ
รายงาน หรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้น ในระดับที่ 
กำหนดไว้ และผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 
 

การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหารต้อง 

คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการ ความ
คาดหวังของประซาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม 
 

การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร 

เพ่ือให้หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อาจหมายรวมถึงแผนปฏิบัติราขการระยะยาว แผนปฏิบัติราชการ
ระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 

เมื่อหน่วยงานของรัฐกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร
แล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทางเลือกของงาน/โครงการ (งานใหม่ๆ) 
และการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดขอบในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยอาจกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวขี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) 
 
การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มีการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานควร
พิจารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลความ
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เสี่ยงเป็นพ้ืนฐาน หน่วยงานควรกำหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 
และบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล 

ข้อมูลความเสี่ยง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กร สาเหตุ ความ
เสี่ยง ตัวผลักดันความเสี่ยง หรือตัวขี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) ข้อมูลสารสนเทศต้องมีความ
ถูกต้อง เชื่อถือได้ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา ทั้งนี้ หน่วยงานอาจพิจารณาการรวบ รวม การ
ประมวลผล หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากบุคคล (Human errors)  
 

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง หน่วยงานอาจพิจารณาทำ Benchmarking เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร 
อย่างต่อเนื่อง หน่วยงานอาจพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเริ่มต้นจากการบริหารจัดการความเสี่ยง 
แบบ Silo พัฒนาเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ และพัฒนาต่อเนื่องโดยมีการฝังการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการการดำเนินงานโดยปกติของดำเนินงานและการตัดสินใจบนพ้ืนฐานข้อมูลด้าน
ความเสี่ยง 

 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

1. การวิเคราะห์องค์กร 
2. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. การระบุความเสี่ยง 
4. การประเมินความเสี่ยง 
5. การตอบสนองความเสี่ยง 
6. การติดตามและทบทวน 
7. การสื่อสารและการรายงาน 

 

1.  การวิเคราะห์องค์กร 
ในการวิเคราะห์องค์กรหน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และความ

รับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่ 
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (Swot Analysis)  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐ ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร เป็นการ
วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength =  S) และจุดอ่อน (Weakness = W) โอกาส (Opportunity = O) และอุปสรรค  
(Threat =T) ดังนี้ 

• การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors)  
โดยใช้แนวคิด 7s  เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ (Swot Analysis) ในส่วนของปัจจัย 

ภายใน ประกอบด้วย จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) การวิเคราะห์เป็นกิจกรรมที่ผู้นำและ
บุคลากรสามารถควบคุมได้ภายในหน่วยงาน ซึ่งจะมีลักษณะที่ดีและไม่ดี โดยใช้จุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์และ
ใช้จุดอ่อนเพื่อปรับปรุง  ซึ่งปัจจัยภายในทั้ง 7 ประการของแนวคิด 7s Mckinsey หรือ กลยุทธ์ 7s ดังนี้ 
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7 s model จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. Structure 
(โครงสร้าง) 

ด้านโครงสร้าง มีโครงการสร้างการดำเนินงาน
ชัดเจนและมีการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ 
และสายการบังคับบัญชาให้สอดคล้องกับบริบท
องค์กร 

1. อำนาจหน้าที่บางส่วนงานไม่ชัดเจน และ
การดำเนินงานที่ล่าช้าอันเนื่องมาจากภารกิจ
งานบางภารกิจไม่สอดคคล้องกับโครงสร้างงาน 
2. โครงสร้างองค์กรเป็นแบบสายการบังคับ
บัญชา ต้องรอการตัดสินใจจากผู้บริหาร 

2. Strategy 
(กลยุทธ์) 

ด้านกลยุทธ์ การดำเนินการตามยุทธ์ศาสตร์ของ
องค์กรที่ ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ได้ค่อนข้างดี 

บางครั้งการดำเนินงานไม่สามารถทำได้ อัน
เนื่องมาจากภารกิจที่ไม่ใช่ขององค์การบริหาร
ส่ วนตำบลโดยตรง เช่น  ภารกิจถ่ ายโอน
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ภารกิจถ่ายโอน
งานแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณ และขาดความ
ร่วมมือจากภาคประชาชน 

3. System 
(ระบบ) 

ด้านระบบงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมีการ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับภารกิจ และบริบท
ขององค์กร และมีการดำเนินการโดยใช้ระบบ
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการทำงาน ทำให้การ
ติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็ว 

การติดต่อสื่อสารยังคงเป็นแบบทางการอยู่ ทำ
ให้การปฏิบัติงานบางครั้งล่าช้าไป 
 

4. Style 
(รูปแบบ) 

ด้ าน รู ป แบ บ   ผู้ น ำ เป็ น ผู้ มี วิ สั ย ทั ศ น์  ให้
ความสำคัญกับการพัฒนางาน สามารถบริหาร
จัดการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นที่ยอมรับของ
พนักงานและประชาชนในการพัฒนาองค์กรให้
ก้าวหน้าอยู่เสมอ  

การควบคุมกำกับยังมีน้อยเกินไป  
 

5. Staff  
( ก า ร จั ด ก า ร
บุคคล) 

ด้านการจัดการบุคคล  องค์การบริหารส่วน
ตำบลมีการจัดอบรมและพัฒนาบุคคลากรอยู่
เสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารงานบุคคล
ของภาครัฐ ซึ่งการปฏิบัติงานของพนักงานใน
ภาพรวมของประชาชน มีความพึงพอใจ 

การให้บริการของพนักงานบางส่วนประชาชน
ยังคงไม่พอใจเท่าที่ควร ซึ่งหน่วยงานก็ได้มีการ
จัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็นในการบริการ 
และจัดให้มีช่องร้องเรียนทางเว็บไซด์ โดย
พนักงานจะมีการตรวจสอบและพัฒนาการ
ให้บริการอยู่เสมอ 

6. Skill  
(ทักษะ) 

ด้านทักษะ  ผู้นำและบุคลากรมีความรู้ทักษะ
และความชำนาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
ทำให้สามารถนำจุดเด่นของพ้ืนที่มาพัฒนาให้
เกดิประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี  

ขาดการกระตุ้นนโยบายเชิงรุก และการ
ประสานงานและการสื่อสารล่าช้าในบางเรื่อง  
  

7. Shared 
Value  
(ค่านิยมร่วม) 

ด้านค่านิยมร่วม  ในการบริหารภาครัฐ ทำให้
ผู้นำ และพนักงานมีเป้าหมายที่เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน  
คือ การมุ่งให้บริการประชาชน 
 

การสื่อสาร/ทำความเข้าใจไม่ทั่วองค์กร ทำให้
การให้บริการประชาชนในบางเรื่องล่าช้า  
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• การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors)   
เป็นการวิเคราะห์ โอกาส (Opportunity = O) และอุปสรรค  (Threat =T)  โดยนำวิธีการ 

การวิเคราะห์ PESTLE Analysis  เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์สำหรับการการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก จะ
ประกอบด้วยปัจจัยภายนอก 6 ปัจจัย ซึ่งปัจจัยภายนอก (External Factors) หมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการธุรกิจ
แต่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้  ประกอบด้วย  

1. (Political) คือ ปัจจัยด้านการเมือง  
2. (Economic) คอื ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  
3.  (Social) คือ ปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับด้านสังคม 
4.  (Technological) คือ ปัจจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี  
5.  (Legal) คือ ปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับด้านกฎหมาย  
6.  (Environmental) คือ ปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับด้านสภาพแวดล้อม 

 

โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค  (Threat) 
1. ด้านการเมือง   
- นโยบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนว
พระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ต่าง ๆ ถือเป็นต้นแบบความสำเร็จ เพื่อเรียนรู้และ
นำมา ประยุกต์เป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กร 
- รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบูรณาการในระดับพ้ืนที่ 
ส่งผลให้องค์กรได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนภารกิจ
สำคัญไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 

- การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้ง ระบบการเมือง 
ขาดเสถียรภาพ มีผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการ
ดำเนินงานตามนโยบายขององค์กร เช่น การจัดสรร
งบประมาณ ฯลฯ 
  

2. ด้านเศรษฐกิจ 
- กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น ภาวะวิกฤต 
เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
เป็นโอกาสให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและ 
แนวทางไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการ
พัฒนาแบบพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
- นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจฐาน ราก
และการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
- นโยบายกระตุ้น/ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม เช่น การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านการคมนาคม  
ด้านแหล่งน้ำ ฯลฯ 
 

- สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
- เกิดภัยธรรมชาติซ้ำซาก 
- การขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค   
- ต้นทุนในการผลิตสูง พ่ึงพิงตลาดภายนอกพ้ืนที่  
ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง 
- การถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาสินค้าทางการเกษตร
(ข้าว) เกษตรกรไม่มีอำนาจในการต่อรองราคา ทำให้ได้
ราคาผลผลิตที่น้อย 
- เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ ในคนและ
สัตว์ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และเกิด โรคระบาดในสัตว์
เศรษฐกิจ โค กระบือ เช่น โรคลัมปี สกิน (Lumpy 
skin disease) ทำให้เศรษฐกิจหยุดชงัก ประชาชนขาด
รายได้ ยากจน และหนี้สินเพิ่มขึ้น 
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โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค  (Threat) 
(ต่อ) 
- ต่อยอดโครงการตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจ
พอเพียง” สู่แนวคิดการจัดการน้ำ “โคก หนอง นา 
โมเดล” เพื่อสร้างความมั่นคงในแหล่งทำกิน ด้าน
การเกษตร เลี้ยงสัตว์ สู้กับภัยแล้ง ดินขาดความอุดม
สมบูรณ์ ให้หันกลับมาอุดมสมบูรณ์ โดยปรับปรุงพื้นที่
รองรับฝนธรรมชาติ และการเชื่อมโยงวงจรชีวิตพืช 
สัตว์ ให้เดินทางร่วมกันได้ 
 
 

- เกษตรกรแสวงหาองค์ความรู้ที่ หลากหลาย แต่ยังไม่
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตนเองได้ จึงไม่เกิด
การพัฒนาต่อยอด ให้เห็นผลในเชิงรูปธรรม เนื่องจาก
ไม่มีเจ้าหน้าที่ หรือ หน่วยงานมาให้คำแนะนำปรึกษา 
สุ ดท้ ายช าวบ้ าน ไม่ ส ามารถดำเนิ นต่ อ ไป ได้  ใน
ขณ ะเดี ยวกัน เกษตรกรยั งเห็ น ว่ าการผลิ ตแบบ
เกษตรกรรม  ยั่ งยืน  ทั้ ง ในรูปแบบ อินทรีย์  แบบ
ผสมผสาน และปลอดสารพิษนั้น มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก 
และได้ผลผลิตช้า และไม่ทันกับวิถีการเปลี่ยนทางสังคม 
อีกทั้งยังไม่เห็นช่องทางการตลาดที่ชัดเจน เป็นเหตุผล
ให้ชาวบ้านยังไม่มีแรงจูงใจในการผลิตมากนัก 

3. ด้านสังคม 
- การดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐ การมีส่วนร่วม 
ของภาคส่วนต่าง ๆ เป็นโอกาสให้องค์กรประสบ 
ความสำเร็จ เกิดความโปร่งใส และตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน (ร่วมคิด ร่วมดำเนินการ  
ร่วมตรวจสอบ) 
- ศักยภาพที่ โดด เด่นของพ้ื นที่  เช่ น  ท รัพยากร 
ธรรมชาติ ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มธุรกิจ/วิสาหกิจ ชุมชน 
เป็นต้น ถือเป็นทุนทางสังคมที่เอ้ือต่อการ  วางแผน
ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที ่
- มีวัฒนธรรม ความเชื่อ และรูปแบบในการดำเนินชีวิต
แบบเดียวกัน  
- บัตรทอง หรือ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพ่ือใช้
เป็นหลักฐานในการใช้สิทธิเข้ารับ บริการสาธารณสุข
จากหน่วยบริการ ** โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย** ทำให้
เกิดผลดีต่อประชาชนเข้าถึงได้ถ้วนหน้า  
- กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เพ่ือสร้าง
หลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลในพ้ืนที่  โดยส่งเสริม
กระบวนการมีส่ วน ร่วมตามความพร้อม  ความ
เหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

- การบูรณาการความร่วมมือ/แผนงาน/โครงการ กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ยังขาดความเชื่อมโยง และมองปัญหา
แบบแยกส่วน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ในการดำเนินงาน 
- ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ เริ่มล้มหายตายจาก ไปจาก
ชุมชน ซึ่งชุมชนยังไม่ได้มีการจัดการองค์ความรู้เหล่านี้
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งความรู้ต่าง ๆ เป็น 
ความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวปราชญ์ชาวบ้านเหล่านั้น เมื่อตัว
จากไปความรู้ก็จะจากหายตามไปด้วย  
- ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนลียี่ ทำให้พฤติกรรม
ของเด็ก เยาวชน ประชาชนมีค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป 
แล ะมี ก า รล อก เลี ย น แ บ บ ที่ ไม่ เห ม าะส ม  เช่ น 
โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ 
- การระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่  รวมไปถึงการ
ระบาดในสถานศึกษา  
- ด้านสาธารณสุข ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความสำคัญ
และขาดจิตสำนึกในการป้องกันโรค จึงทำให้มีการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก
ในเด็ก และโรคอีสุกอีใส ในเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ  
โรคเรื้อรังอ่ืน ๆ ฯลฯ  

4. ด้านเทคโนโลยี  - ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่  ส่ งผลให้  องค์กรปรับระบบการบริหาร
จั ด ก าร /ระบ บ ก าร  ให้ บ ริ ก ารป ระช าช น ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารหลายช่องทางมากขึ้น  

- ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของ
องค์กรเพ่ิมมากขึ้น เช่น การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย การพัฒนารูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย 
เป็นต้น ทำให้องค์กรต้องปรับปรุงการดำเนินงาน ให้
สอดคล้องกับความคาดหวังดังกล่าว 

 



-8-                แผนบริหารจดัการความเสีย่ง ปีงบประมาณ 2564 
 
 

 

โอกาส (Opportunity)  อุปสรรค  (Threat) 
5. ด้านกฎหมาย 
-  กฎหมายได้กำหนดอำนาจหน้าที่ตามภารกิจของ 
องค์กรไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน เช่น 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542  พ.ร.ฎ.
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น 

- ภารกิจถ่ายโอนงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำ
ให้การพัฒนาพ้ืนที่ล่าช้า 
 

     

6. ด้านสภาพแวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก  ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำใต้ดินเค็ม   
ปัญหาขยะมูลฝอยในครัวเรือน/พื้นที่สาธารณะ เป็นต้น 
เป็นโอกาสให้ เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการคิด การ
ปรับเปลี่ยนการทำเกษตรแบบเดิมเป็นการทำเกษตร
อินทรีย์ และการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
เช่น   
- ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการธนาคารน้ำใต้ดิน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำ ทั้ง น้ำท่วม น้ำหลาก น้ำแล้ง และ
การกักเก็บน้ำเพ่ือใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น 

- การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 
สภาพแวดล้อม และสาธารณภัยที่มีแนวโน้ม ความ
รุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การบริหารจัดการสาธารณภัย
และการพัฒนาในพ้ืนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน เช่น  
เกิดภัยแล้ง อุทกภัย อัคคีภัย ทำให้พืชเศรษฐกิจ
เสียหาย ทำให้ประชาชนขาดรายได้ และการเกิดหนี้สิน
ของประชาชน  
- ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน  
- มีการใช้สารเคมีทางการเกษตร การเผาตอซังข้าว ทำ
ให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ  
- ภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ เนื่องจากยังมีเกษตรกรใช้
วิธีการเผาพ้ืนทีเ่พ่ือทำการเกษตร  การเผาตอซังข้าว
หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว และต้นไม้ป่าชุมชนมี
น้อย  
- การทำงานของภาครัฐและประชาชนยังไมใ่ห้
ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 

 
ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององค์กร 

การดำเนินการตามระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการและกรอบแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

1.  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
ในการที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตอันพึงประสงค์นั้น จำเป็นต้องมีการวางแผนและกำหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วย 

1. ด้านความมั่นคง 
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
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4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เพ่ือให้ส่วนราชการใช้ 

เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องบูรณาการร่วมกันและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในระยะ 20 ปี 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – 2580 

2.  นโยบายของรัฐบาล มีทั้งสิ้น 11 ด้าน  ประกอบด้วย 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา  

และนวัตกรรม 
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ 

ประโยชน์อย่างยืน  
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ 

ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
3.  แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน 
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ กำหนดให้ดำเนินการปฏิรูป

ประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ให้เกิดผลตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป
ประเทศ ซึ่งวิธีการจัดทำแผนต้องให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ต้องมีการวัดผลการ
ดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการปฏิรูปประเทศจำนวน 11 ด้าน  ประกอบด้วย  ด้านการเมือง   ด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน  ด้านกฎหมาย  ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน และด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ 11  ด้าน ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 

4.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560- 2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มุ่งพัฒนาภายใต้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืน 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นำมาเป็นหลักในการพัฒนาองค์กร ดังนี้ 

1. การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ 
2. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพ 
3. การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
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5. ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การเสริมสร้างสังคม เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานราก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การเพิ่มศักยภาพการ พัฒนาสภาพแวดล้อมสู่ อนาคต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การเสริมสร้างความสงบ เรียบร้อยและความมั่นคง ภายใน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การวางรากฐานการพัฒนา องค์กรอย่างสมดุล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
6. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  

(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแหง่กฎหมาย องค์การบรหิารสว่นตำบล มีหน้าทีต่้องทำในเขต 

องค์การบริหารส่วนตำบล ดงัต่อไปนี้ 
(๑) จดัให้มแีละบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
(๒) รกัษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และทีส่าธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย 

และสิ่งปฏิกูล 
(๓) ป้องกนัโรคและระงับโรคตดิต่อ 
(๔) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอาย ุและผู้พิการ 
(๗) คุม้ครอง ดูแล และบำรงุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารตีประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิน่ และวฒันธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙) ปฏิบตัหิน้าทีอ่ื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ 

ตามความจำเปน็และสมควร 
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแหง่กฎหมาย องค์การบรหิารสว่นตำบลอาจจัดทำกิจการใน 

เขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใหม้ีน้ำเพื่อการอปุโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ใหม้ีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอืน่ 
(๓) ใหม้ีและบำรุงรกัษาทางระบายน้ำ 
(๔) ใหม้ีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(๕) ใหม้ีและส่งเสริมกลุม่เกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(๖) ส่งเสริมให้มีอตุสาหกรรมในครอบครวั 
(๗) บำรุงและสง่เสรมิการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘) การคุม้ครองดแูลและรกัษาทรัพย์สินอนัเปน็สาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ 
(๙) หาผลประโยชน์จากทรพัย์สินขององค์การบริหารสว่นตำบล 
(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรอื และท่าขา้ม 
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(๑๒) การทอ่งเที่ยว 
(๑๓) การผงัเมือง 
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7.  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

(๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 

(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๙) การจัดการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอื่น ๆ 
(๒๔) การจัดการ การบำ รุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
(๓๑) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 
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8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความเสี่ยงที่กำหนด
ยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาด 

 
ความเสี่ยงที่การดำเนิน
โครงการจะไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
 
ความเสี่ยงที่โครงการจะ
ไม่ประสบผลสำเร็จ   

 

 

 

ประเมินโอกาสที่จะ
เกิดและระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยง 

 

 

 
แนวทางในการ
ตอบสนองต่อความ
เสี่ยง 
 
การควบคุมและการ
ตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

โครงการ 
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การบูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการที่สำคัญขององค์กร 
การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผน

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และให้ดำเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือลดระดับความรุนแรงตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
โดยจะต้องเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายตาม 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของ 
องค์กรต่อไป 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการวางแผนองค์กร 
 

กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

วิสัยทัศน์และภารกิจ 

เป้าหมายหลัก 

ยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน 

แผนงาน/โครงการระดับหน่วยงาน 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 

การบ่งชี้และการประเมนิความเสี่ยงระดับองค์กร 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 

การบ่งชี้และการประเมนิความเสี่ยงระดับองค์กร 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 

กระบวนการวางแผนงบประมาณ 

กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานและการรายงาน 
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การบูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
 

การบูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การบูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์           การจัดทำแผนงานโครงการ           การติดตาม/ประเมินผล               การบริหารความเสี่ยง 
 

  (Strategic Planning)               (Tactical planning)           (Management Reporting)           (Risk management) 

 
 ประเมินสภาพแวดล้อม 

ภายนอก/ภายใน 
กำหนดแผนงาน/โครงการ ติดตามความสำเร็จ 

ในระดับกลยุทธ์ 
การระบุปัจจัยเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง ติดตามความคืบหน้า 
ตามเป้าหมายขององค์กร 

การประเมินระดับ 
ความรุนแรง 

จัดสรร/ประเมินทรัพยากร 
(งบประมาณ/เทคโนโลยี) 

กำหนดวัตถุประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ 

ประเมินความเสี่ยง 
แผนงาน/โครงการ 

ประเมินความเสี่ยง 
แผนงาน/โครงการ 

จัดทำแผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

ดำเนินงานแผนงาน/ 
โครงการ 

ติดตามระดับ 
ความเสี่ยงขององค์กร 

วิเคราะห์/จัดทำ 
(contingency plan) 

กำหนดยุทธศาสตร์ 

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์           การจัดทำแผนงานโครงการ           การติดตาม/ประเมินผล               การบริหารความเสี่ยง 
 

  (Strategic Planning)               (Tactical planning)           (Management Reporting)           (Risk management) 

 
 ติดตามความสำเร็จ 

ในระดับกลยุทธ์ 
การระบุปัจจัยเสี่ยง 

ติดตามความคืบหน้า 
ตามเป้าหมายขององค์กร 

การประเมินระดับ 
ความรุนแรง 

ประเมินความเสี่ยง 
แผนงาน/โครงการ 

จัดทำแผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

ติดตามระดับ 
ความเสี่ยงขององค์กร 

▪ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานใน
แผนงาน โครงการรวมถึงเป้าหมายที่สำคัญของ
องค์กร 

▪ เพื่อให้เกิด Early Warning หากมแีนวโน้มว่า
องค์กรจะไม่สามารถบรรลุวัตถุเป้าหมายได้ 

▪ เพื่อให้องค์กรสามารถปรับกลยุทธ์/แผนงาน 
รวมถึงทบทวนแผนบริหารความเส่ียง  

▪ เพื่อให้มั่นในว่าองค์กรจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ได้กำหนดไว ้

4. เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการติดตามผลการ
ดำเนินงานในเชิงรุก และเกิดการปรับปรุงการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

 



-15-                แผนบริหารจดัการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 
 
 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
2.  การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้กำกับดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ 
นโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความ
เสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดขอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite)  หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวมของ
องค์กรที่หน่วยงานยอมรับเพ่ือดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับ
องค์กรเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารและผู้กำกับดูแลในการดำเนินงานขององค์กร  การกำหนดความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ควรคำนึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจัดการความเสี่ยง โดยศักยภาพในการจัดการความ
เสี่ยงขององค์กร (Risk Capacity) ขึ้นอยู่กับงบประมาณ บุคลากร และ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  ทั้งนี้ 
หน่วยงานอาจระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็น 5 ระดับ  เช่น  ปฏิเสธความเสี่ยง  ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย 
ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง  เต็มใจยอมรับความเสี่ยง  และยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด เป็นต้น 

หน่วยงานอาจแสดงนโยบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยง เพ่ือให้ผู้บริหาร ระดับ
รองลงมาสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก/กอง การระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้สำหรับประเภทความเสี่ยงย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ อบต.หนองแวง 

วิสัยทัศน ์

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ
สร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านการบริหารจัดการ และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารกิจการที่ดี 
 

แผนบริหารความเสี่ยง 

ความเสีย่ง มาตรการ
จัดการ

ความเสีย่ง 

แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยงหรือ
มาตรการ
จัดการฯ 

(เพิ่มเติม) 

แผนการควบคุมภายใน 

ความเสีย่ง มาตรการ มาตรการ
ควบคุมเพิ่มเติม 

(ถ้ามี) 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Action Plan) 
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นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 
 นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นการให้นโยบายเพื่อให้ทิศทางในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงภายในองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูงและได้รับการเห็นชอบโดยคณะกรรมการ 

ผู้บริหารได้ตระหนักและยอมรับว่าการดำเนินงานขององค์กรมีความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยผู้บริหาร  
ทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของ
องค์กร โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นที่ตั้ง (Public Interest)  ผู้บริหารได้กำหนดความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติงาน 
ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในกระบวบการการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์กร  และ 

ยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยในการปฏิบัติงานมีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของประขาขน ทั่งนี้ 
ผู้บริหารจะยอมรับความเสี่ยงระดับสูงในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา 

2. ด้านการทุจริต 
ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี  และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการ

ควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร 
3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง  

กับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงของประเทศ และยอมรับความเสี่ยง
ระดับปานกลางสำหรับระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ัวไป เข่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติท่ัวไป 
หน่วยงานยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยสำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประขาขน 

4. ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร 
ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นที่ 

ยอมรับของประชาชนผู้เสียภาษีซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อย 
เกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร อย่างไรก็ตามผู้บริหารให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อน 
ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพ่ือให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ เกิดจากการ
ปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้ 
 

3.  การระบุความเสี่ยง 
การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทั้ง

ในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจทำรายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด (Risk Inventory) โดย
รายชื่อความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสมํ่าเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การระบุความเสี่ยง หน่วยงาน
ควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้  

ก. เหตุการณ์ความเสี่ยง 
ข. สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) 

ของความเสี่ยง  
ค. ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก 
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หน่วยงานอาจจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกับไว้ ในประเภทความเสี่ยง 
เดียวกัน เพ่ือให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมชัดเจนมาก
ขึ้น  
การกำหนดประเภทความเสี่ยง (Risk Categories) 

หน่วยงานต้องระบุความเสี่ยงทั้งหมดท่ีมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (Risk Inventory) 
เมื่อหน่วยงานระบุความเสี่ยงทั้งหมดแล้วควรพิจารณาจัดกลุ่มความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่มีลักษณะเหมือนกัน 
จัดกลุ่มเป็นประเภทความเสี่ยงเดียวกัน  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้การกำหนดประเภทความเสี่ยง ดังนี้ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)  คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่ 
เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านการกำหนดยุทธศาสตร์ หรือแผนการดำเนินงานไม่เหมาะสม สอดคล้องกัน 
กับนโยบาย กลยุทธ์ โครงการสร้างองค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านการกำหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ หรือแผนการดำเนินงานไม่ชัดเจน หรือ 
กำหนดเป็นเชิงพรรณนาไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้   

3. ความเสี่ยงด้านการไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนหรือไม่บรรลุตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หรือแผนการดำเนินงานประจำปี 

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรมที่เก่ียวกับอุปกรณ์และบุคลากร และรวมถึงความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เช่น ขาดความรู้ความเข้าใจในการส่งต่อข้อมูลของบุคลากร  บุคลากรไม่ได้
ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลข่าวสาร  ไม่มีนโยบายในการการจัดเก็บ/ทำลาย ข้อมูลที่ชัดเจน 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น 
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือการไม่สามารถควบคุมการเบิกใช้งบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนที่กำหนดไว้  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง  ความ
เสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง  รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริต
ทางการเงิน 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม 
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์  ประกาศ  มติคณะรัฐมนตรี  รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการ 
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน  เช่น  เกิดความผิดพลาดโดยไม่เจตนา,  บุคลากรมีเจตนาหรือความตั้งใจที่จะกระทำ
ผิดหรือทุจริต,  มีข้อบกพร่องของวิธีการ/ขั้นตอนการทำงาน,  การวางแผนไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ,  มีการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศโดยผู้ปฏิบัติงานผิดพลาด,  มีความเข้าใจไม่ตรงกันในการ
สื่อข้อความตามกฎเกณฑ์,  การสื่อสารกฎเกณฑ์ไม่ทั่วถึงทุกส่วนงาน,  ข้อมูลที่เผยแพร่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็น
ปัจจุบัน ฯลฯ 
 

การระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
การวิเคราะห์เพ่ือระบุความเสี่ยงนั้น หน่วยงานได้นำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล  10 ประการ  ในแต่ละ

ด้านมาพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงของโครงการที่คัดเลือกมา โดยได้กำหนดแนวทางการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบด้วย 10 ประการ ได้แก่ 

  

1. หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติตามหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
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 องค์กร มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รวมถึงมี
การติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

2. หลักประสิทธิภาพ
(Efficiency) 

ในการปฏิบัติงานต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพ คุ้มค่าการ
ลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม รวมทั้งต้องมีการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพ่ืออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย 
ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัย และไม่มีความจำเป็น  

3. หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) 
 

ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความ
หลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม  

4. หลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) 
 

ในการปฏิบัติงานต้องสามารถตอบคำถาม และชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมี
การจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะ
เกิดข้ึน  

5. หลักความโปร่งใส 
(Transparency) 

ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนวาง
ระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นไปโดยง่าย  

6. หลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) 
 

ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ 
เรียนรู้ ทำความเข้าใจ รวมทั้งแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นสำคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงาน และ
ร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

7. หลักการกระจายอำนาจ 
(Decentralization) 

ในการปฏิบัติงานควรมีการมอบอำนาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดำเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการ
โอนถ่ายบทบาท และภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคส่วนอื่น ๆ 
ในสังคม  

8. หลักนิติธรรม 
(Rule of Law) 
 

ต้องใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ  

9. หลักความเสมอภาค 
(Equity) 

ต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด  
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยัง
ต้องคำนึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะ ของกลุ่มบุคคล
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม  

10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ 
(Consensus Oriented) 

ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติ หรือข้อตกลงร่วมกัน 
ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 
จะต้องไม่มีข้อคัดค้าน ที่หาข้อยุติไม่ได้ ในประเด็นที่สำคัญ  
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จากแนวคิดธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง สามารถแสดงความเชื่อมโยงต่อปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น  
• ด้านนโยบายและกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้น อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผลและ

การมีส่วนร่วม  
• ด้านการปฏิบัติงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพและความโปร่งใส  
• ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรมและภาระรับผิดชอบ  
• ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรมและความเสมอภาค  
• ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพและหลักการตอบสนอง  

 
 

4.  การประเมินความเสี่ยง  
การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ โดย 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานเพ่ือประเมิน โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ ยง 
ดังนี้  

4.1 การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน 
ความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยคณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ขึ้น ซึ่งสามารถ
กำหนดหลักเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ในเชิงปริมาณเหมาะสำหรับสำนัก/กอง ที่มีข้อมูลตัวเลข  
หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง และในเชิงคุณภาพเหมาะสำหรับสำนัก/กอง มีข้อมูลเชิง
พรรณนา ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เกณฑ์ 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดสูงมาก หรือทุก 6 เดือน 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง หรือเกิดขึ้นทุกปี 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง หรือเกิดขึ้นทุก 2 ปี 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง หรือเกิดขึ้นทุก 3 ปี 
1 น้อยมาก มีโอกาสในการเกิดน้อยมาก หรือเกิดขึ้นทุก 5 ปี 
 
2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
  2.1  กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์ 
 

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 
ระดับ ผลกระทบ เกณฑ์ 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก 
4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง 
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2 น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย 
1 น้อยมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรต่ำมาก หรือแทบไม่มีเลย 

2.2  กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน 
 

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 
ระดับ ผลกระทบ เกณฑ์ 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก  
4 สูง มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรง 
3 ปานกลาง มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน 
2 น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน 
1 น้อยมาก ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน  

2.3  กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการเงิน 
    2.3.1 กรณีความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ 

 

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 
ระดับ ผลกระทบ เกณฑ์ 

5 สูงมาก มากกว่า 100,001 บาท ขึ้นไป 
4 สูง มากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 
3 ปานกลาง มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท 
2 น้อย มากกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท 
1 น้อยมาก ไม่เกิน 5,000 บาท 

    
     2.3.2 กรณีความรุนแรงที่ไมส่ามารถวัดเป็นตัวเงินได ้ 

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 
ระดับ ผลกระทบ เกณฑ์ 

5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ / มีการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต 
4 สูง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก / มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 
3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก / มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 
2 น้อย มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร / มีการบาดเจ็บรุนแรง 
1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย / ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 

 
2.4  กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 
 

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 
ระดับ ผลกระทบ เกณฑ์ 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก 
4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง 
2 น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย 
1 น้อยมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรน้อยมาก หรือไม่มีเลย 
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4.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละ 

ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความ
เสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความ
เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ดังนี้  

1. พิจารณาโอกาส/ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดมากน้อย 
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  

2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความ 
รุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  

4.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของ 
ผลกระทบแล้วของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ 
เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใด  

4.4 การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดระดับความรุนแรงของความ เสี่ยง 
เพ่ือพิจารณากำหนดกิจกรรมควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญและเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ระดับความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางประเมินความเสี่ยง โดยการจัดลำดับ 4 
ลำดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยงในข้ันตอนต่อไป ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง ที่ได้จากการพิจารณาจัด
ระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดข้ึน และขอบเขตของระดับ 
ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ 

ระดับความสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
 

โดยใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน 
ความเสี่ยง 

ค่าระดับ 
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง โซนสี 

1-5 ต่ำ ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้โดยมีมาตรการ
ควบคุมอยู่แล้วหรือไม่ก็ได้ (ยอมรับความเสี่ยง) 

เขียว 

6-9 ปานกลาง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้โดยต้องมี
มาตรการควบคุมหรือมีแผนการลดความเสี่ยง เพ่ือลดความ
เสี่ยงให้ไปอยู่ในระดับต่ำและป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน 
(มีมาตรการติดตาม) 

เหลือง 

10-15 สูง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้อง
จัดการลดความเสี่ยงให้ไปอยู่ในระดับต่ำ ลงโดยเร็ว โดยต้อง
จัดให้มีแผนการลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง
กลับเพิ่มสูงขึ้นด้วย (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)  

ส้ม 

16-25 สูงมาก ระดับความเสี่ยงที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้อง
จัดการลดความเสี่ยงให้ไปอยู่ในระดับต่ำ ลงในทันที หรือ
อาจมีการถ่ายโอนความเสี่ยง โดยต้องจัดให้มีแผนการลด
ความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงกลับเพิ่มสูงขึ้นด้วย  
(ถ่ายโอนความเสี่ยง)  

แดง 
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แผนภูมิความเสี่ยง 
การวัดระดับความเสี่ยง 

 
หมายเหตุ : กำหนดค่าคะแนนโอกาสและผลกระทบตั้งแต่ ระดับ 10 ขึ้นไป  
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5.  การตอบสนองความเสี่ยง 
การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะ 

เกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นตังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยง เพ่ือจัดทำ
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน  

๑. การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง  
๒. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง  
๓. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีที่ใดวิธีหนี่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณา

วิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของ กลยุทธ์ในการตอบสนองหรือการจัดการ
ความเสี่ยง มี 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑. การปฏิเสธความเสี่ยง คือ การปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินงานใน
กิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ 
หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ 

๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง เป็นการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินงานปกติ เพ่ือลด
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือเพ่ือลดผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อทำให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น 
การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยก
หน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระทบยอด  การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เพียงพอ การกำหนด
ผู้จัดจ้างและผู้รับมอบงานให้แยกจากกัน หรือการ back up ข้อมูลเป็นระยะ ๆ การมี server สำรอง เพ่ือ
ป้องกันข้อมูลสูญหาย เป็นต้น   

๓. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่า
ควรดำเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ หรือไม่
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้  ได้แก่  การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนไปด้วย  การทำประกัน (Insurance) คือ การจ่ายเงินเพ่ือป้องกันตนเองและสินทรัพย์จากเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิด เช่น การทำประกันรถยนต์ส่วนกลาง การจัดจ้างหน่วยงานเอกชนให้ดำเนินการแทน หรือการค้า
ประกันสินค้าที่ต้องการในการจัดหา เป็นต้น 

4. การยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่
หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ  โดยมีมาตรการ
ติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 
 

6.  การติดตามและทบทวน 
การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ ยังคงมี

ประสิทธิผล เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การติดตามและทบทวนเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้ าหมายที่
กำหนดไว้  

การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะ ซึ่ง
ควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเลี่ยง การติดตามและทบทวนอาจนำไปสู่การ 
เปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดตามภาคผนวก ดังตาราง (แบบ RM-3) 
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7.  การส่ือสารและการรายงาน 
การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวบการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two – way Communication) หน่วยงานควรมีช่องทางการ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา 
(Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน  
(Across Divisions) 

หน่วยงานควรกำหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ควรได้รับ ความถ่ีของการรายงาน 
รูปแบบและวิธีการรายงาน เพ่ือให้ผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง 
ครบถ้วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา 

การสื่อสารและรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงใน
ภาพรวมขององค์กร เพ่ือสนับสนุนหน้าที่ของผู้กำกับดูแลในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่าย
บริหาร 

หน่วยงานอาจพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความเลี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) เพ่ือติดตามข้อมูล 
ความเสี่ยงและการรายงานเมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ 
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บทที่ 3 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  

 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563      ปีงบประมาณ 2564 
  

กระบวนการปฏิบัตงิาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือ

ตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุความเสี่ยง 
(4) 

ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

 (5) 
 (S-O-F-L) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตาม หัวข้อ “การประเมินความ

เสี่ยง” 

การ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

(10) 

ส่วนงาน
ย่อยที่

รับผิดชอบ 
(11)    

โอกาส 
 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 

 

(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

จัดลำดบั
ความเสี่ยง 

 
(9) 

กิจกรรม การประเมิน ITA  
 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การรายงานการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามตัวช้ีวัด
ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด เพื่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คะแนนระดับการประเมินอยู่ใน
ระดับที่น่าพอใจ 

คะแนนระดับการ
ประเมินอยู่ในระดับที่
น่าพอใจ 

- ข้อมูลที่ได้รับไมต่รงกับ
ตัวช้ีวัดการประเมิน 
- ข้อมูลเอกสารไมต่รงเกณฑ์
ตัวช้ีวัดที่ต้องการ 
- หน่วยรับผิดชอบจัดส่งข้อมูล
ที่ไม่ถูกต้อง ไมต่รงหลักเกณฑ์
การประเมิน 

- บทบาทความรับผิดชอบ
เชื่อมโยงกับทุกส่วนราชการใน
สังกัดทำให้การรวบรวมข้อมลู
ล่าช้า 
- การปฏิบัติงานบางสำนัก/กอง 
ยังไม่เป็นไปตามตัวช้ีวัดและ
ระเบียบเนื่องจากงานท่ีปฏิบัตมิี
ปริมาณมากและมีการปรับปรุง
แก้ไขระเบียบ/กฎหมายบ่อยครั้ง 
ทำให้การส่งข้อมูลลงในระบบ
อาจจะไม่ตรงตามเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 
- การนำส่งเอกสารตามตัวช้ีวัด
ล่าช้า 
- การตีความตัวชี้วัด 

S/O 3 2 6 ปานกลาง การลดหรือ
ควบคุม

ความเสีย่ง 

สำนักงาน
ปลัด 

 

แบบ RM-1 
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ตารางเปรียบเทียบโอกาสที่จะเกิดขึ้นในการประเมินตัวชี้วัด 

 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ท่ีเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับคะแนน 

สูงมาก โอกาสในการนำเอกสารตอบแบบประเมินได้ตามหลักเกณฑ์ ฯ น้อยมาก 5 
สูง โอกาสในการนำเอกสารตอบแบบประเมินได้ตามหลักเกณฑ์ ฯ น้อย 4 

ปานกลาง โอกาสในการนำเอกสารตอบแบบประเมินได้ตามหลักเกณฑ์ ฯ ปานกลาง 3 
น้อย โอกาสในการนำเอกสารตอบแบบประเมินได้ตามหลักเกณฑ์ ฯ สูง 2 

น้อยมาก นำเอกสารตอบแบบประเมินได้ตามหลักเกณฑ์ ฯ  1 
 

ตารางเปรียบเทียบผลกระทบด้านกลยุทธ์และด้านการดำเนินงาน 
 

ผลกระทบต่อองค์กร ความถี่ท่ีเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับคะแนน 
สูงมาก ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน (D) 5 

สูง ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน (C) 4 
ปานกลาง ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน (B) 3 

น้อย ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน (A) 2 
น้อยมาก ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน (AA) 1 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563      ปีงบประมาณ 2564 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(2) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร
ความเสี่ยง 

 
(8) 

แผนจัดการความเสี่ยง 
(มาตรการควบคุม

เพ่ิมเติม) 
(9) 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(10) 

ส่วนงาน
ย่อยที่

รับผิดชอบ    
(11) 

โอกาส 
 

(4) 

ผลกระทบ 
 

(5) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(6) 

จัดลำดับ
ความเสี่ยง 

(7) 

กิจกรรม การประเมิน 
ITA  
 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การรายงานการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ตัวช้ีวัดตามที่ ป.ป.ช. 
กำหนด เพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลคะแนน
ระดับการประเมินอยู่ใน
ระดับที่น่าพอใจ 

- ข้อมลูที่ได้รับไม่
ตรงกับตัวชี้วัด
การประเมิน 
- ข้อมูลเอกสารไม่
ตรงเกณฑ์ตัวชี้วัด
ที่ต้องการ 
- หน่วย
รับผิดชอบจัดส่ง
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
ไม่ตรงหลักเกณฑ์
การประเมิน 

- บทบาทความรับผิดชอบ
เชื่อมโยงกับทุกส่วน
ราชการในสังกัดทำให้การ
รวบรวมข้อมูลล่าช้า 
- การปฏิบัติงานบาง
สำนัก/กอง ยังไม่เป็นไป
ตามตัวชี้วัดและระเบียบ
เนื่องจากงานที่ปฏิบัติมี
ปริมาณมากและมีการ
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ/
กฎหมายบ่อยครั้ง 
ทำให้การส่งข้อมูลลงใน
ระบบอาจจะไม่ตรงตาม
เป้าหมายตัวชี้วัด 
- การนำส่งเอกสารตาม
ตัวชี้วัดล่าช้า 
- การตีความตัวชี้วัด 

3 2 6 ปานกลาง - เข้าอบรมขอ
คำอธิบายแบบ
ประเมิน เพื่อ
จัดส่งข้อมูล
แบบประเมนิ
ให้ถูกต้อง 
- เตรียมข้อมูล
ให้ครบถ้วนเพื่อ
ตอบแบบ
ประเมิน 
 

- ประชุมคณะทำงาน 
- วิเคราะห์แบบประเมิน
ที่ผ่านมา 
- แก้ไขข้อบกพร่องการ
ตอบแบบประเมิน 

30 ก.ย. 64 สำนักงาน
ปลัด 

 

แบบ RM-2 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563      ปีงบประมาณ 2564   
 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือ

ตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุความเสี่ยง 
(4) 

ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง 

ประเภท
ของความ

เสี่ยง 
 (5) 

 (S-O-F-L) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตาม หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง” 

การ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

(10) 

ส่วนงาน
ย่อยที่

รับผิดชอบ 
(11)    โอกาส 

 

(6) 

ผล 
กระทบ 
(7) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(8) 

จัดลำดบั
ความเสี่ยง 

(9) 

กิจกรรม งานสารบรรณ 
 - การทำลายเอกสาร 
 
วัตถุประสงค์ 
  - เพ่ือให้การจัดเก็บ
เอกสารงานราชการให้มี
ประสิทธิภาพสามารถ
สืบค้นได้ง่าย 
 

เอกสารราชการที่
ครบอายุการเก็บ
รักษาเกิน 10 ปี  
สามารถขออนุมัติ
ทำลายไดค้รบถ้วน 
ร้อยละ 100   

เอกสารราชการที่ครบอายุ
การเก็บรักษาเกิน 10 ปี  
ไม่สามารถขออนุมัติ
ทำลายได้ครบถ้วน 
 

การจัดเก็บเอกสารไม่
เรียบร้อยและไม่เป็น
หมวดหมู่ ทำให้การ
สืบค้นเอกสารล่าช้า 

O 3 3 9 ปานกลาง การลดหรือ
ควบคุม

ความเสีย่ง   

สำนักงาน
ปลัด 

 
 

 
 
 
 
 

แบบ RM-1 
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ตารางเปรียบเทียบโอกาสที่จะเกิดขึ้นในการประเมินตัวช้ีวัด 

 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ท่ีเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับคะแนน 

สูงมาก มีการสืบค้น/นำเอกสารราชการที่ครบอายุการเก็บรักษาเกิน 10 ปี ขออนุมัติ
ทำลายไดน้้อยกว่าร้อยละ 20 - 39 

5 

สูง มีการสืบค้น/นำเอกสารราชการที่ครบอายุการเก็บรักษาเกิน 10 ปี ขออนุมัติ
ทำลายได ้ร้อยละ 20 – 39   

4 

ปานกลาง มีมีการสืบค้น/นำเอกสารราชการที่ครบอายุการเก็บรักษาเกิน 10 ปี ขออนุมัติ
ทำลายได ้ร้อยละ 40 - 69 

3 

น้อย มีการสืบค้น/นำเอกสารราชการที่ครบอายุการเก็บรักษาเกิน 10 ปี ขออนุมัติ
ทำลายได ้ร้อยละ 70 - 90 

2 

น้อยมาก มีการสืบค้น/นำเอกสารราชการที่ครบอายุการเก็บรักษาเกิน 10 ปี ขออนุมัติ
ทำลายไดท้ั้งหมด   

1 

 
ตารางเปรียบเทียบผลกระทบด้านการดำเนินงาน 

 
ผลกระทบต่อองค์กร ความถี่ท่ีเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับคะแนน 

สูงมาก มีผลกระทบต่อการทำงานรุนแรงมาก  5 
สูง มีผลกระทบต่อการทำงานรุนแรง 4 

ปานกลาง มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน 3 
น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน 2 

น้อยมาก ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน  1 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563      ปีงบประมาณ 2564 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(2) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหารความเสี่ยง 
 

(8) 

แผนจัดการความ
เสี่ยง (มาตรการ
ควบคุมเพ่ิมเติม) 

(9) 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(10) 

ส่วนงาน
ย่อยที่

รับผิดชอบ    
(11) 

โอกาส 
 

(4) 

ผลกระทบ 
 

(5) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(6) 

จัดลำดับ
ความเสี่ยง 

(7) 

กิจกรรม งานสาร
บรรณ 
 - การทำลายเอกสาร 
 
วัตถุประสงค์ 
  - เพ่ือให้การจัดเก็บ
เอกสารงานราชการให้
มีประสิทธิภาพ
สามารถสืบค้นได้ง่าย 
 

เอกสารราชการที่
ครบอายุการเก็บ
รักษาเกิน 10 ปี  
ไม่สามารถขอ
อนุมัติทำลายได้
ครบถ้วน 
 

การจัดเก็บเอกสารไม่
เรียบร้อยและไม่เป็น
หมวดหมู่ ทำให้การ
สืบค้นเอกสารไม่มี
ประสิทธิภาพ 

3 3 9 ปานกลาง 1. แต่งตั้งคณะทำงาน
สืบค้นเอกสารเก่าเพื่อ
ทำลายหนังสือ  
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อทำลายเอกสาร  
๓. สำรวจเอกสารเก่าทีไ่ม่
จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปเพื่อ
ทำลาย 

๔. กำชับเจ้าหน้าทีส่ำรวจ
เอกสารเก่าและแยกไวเ้ป็น
สัดส่วน/หมวดหมูเ่พื่อ
ทำลาย 

5. ส่งบัญชีหนังสือขอ
ทำลายเสนอกองจดหมาย
เหตุแห่งชาติพิจารณา
อนุมัติทำลายต่อไป 

6. รายงาน/เสนอขอ
อนุมัติทำลายหนังสือต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

- ประชุม
คณะทำงานสบืค้น
เอกสารเก่าเพื่อ
ทำลายหนังสือ  
- ประชุม
คณะกรรมการเพื่อ
ทำลายเอกสาร  

 

30 ก.ย. 64 สำนักงาน
ปลัด 

 

แบบ RM-2 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563      ปีงบประมาณ 2564 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือ

ตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุความเสี่ยง 
(4) 

ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

 (5) 
 (S-O-F-L) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตาม หัวข้อ “การประเมินความ

เสี่ยง” 

การ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

(10) 

ส่วนงาน
ย่อยที่

รับผิดชอบ 
(11)    

โอกาส 
 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 

 

(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

จัดลำดบั
ความเสี่ยง 

 
(9) 

กิจกรรมงานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ 
  - การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและ
การควบคุมทะเบียนทรัพยส์ิน  
  - การจัดหาพัสดุ /  - การ
ควบคุมพัสด ุ
  - การจำหน่ายพัสด ุ/  - 
รายงานต่าง ๆ 
วัตถุประสงค์ 
  - เพื่อให้การดำเนินการจดัหา
พัสดุ การควบคมุ และการ
จำหน่ายพัสดุถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การจัดทำทะเบียนคุม
ทรัพย์สินและพัสดุของ
ทางราชการครบถ้วน
และเป็นปจัจุบัน  

1. ก ารจั ด ท ำท ะ เบี ยน คุ ม
ทรัพย์สินและพัสดุของทาง
ราชการไม่ครบถ้วนและไม่เป็น
ปัจจุบัน 
2. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามแผนมีการเร่งรัดจัดซื้อจัด
จ้างในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 
3. มีหนังสือร้องเรียน และ
ข้อทักท้วงจากหน่วยงาน
ตรวจสอบ 

๑. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการป 
ปปฏิบัติงาน  
๒. ขาดเครื่องมือท่ีมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน   
๓. การจดัทำทะเบียนคุม
ทรัพย์สินและพัสดุของทาง
ราชการไม่ครบถ้วนและไม่เป็น
ปัจจุบัน  

 

O 3 5 15 สูง การลดหรือ
ควบคุม

ความเสีย่ง
หรือต้องเฝ้า

ระวัง 

กองคลัง 

 
 
 
  

แบบ RM-1 
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ตารางเปรียบเทียบโอกาสที่จะเกิดขึ้นในการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและพัสดุของทางราชการไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 

 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ท่ีเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับคะแนน 

สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 5 
สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 4 

ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง  3 
น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง  2 

น้อยมาก มีโอกาสในการเกิดน้อยมาก  1 
 

ตารางเปรียบเทียบผลกระทบด้านการดำเนินงาน 
 

ผลกระทบต่อองค์กร ความถี่ท่ีเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับคะแนน 
สูงมาก มีผลกระทบต่อการติดตามผลการใช้พัสดุของทางราชการให้คุ้มกับเงินงบประมาณสูงมาก 5 

สูง มีผลกระทบต่อการติดตามผลการใช้พัสดุของทางราชการให้คุ้มกับเงินงบประมาณสูง 4 
ปานกลาง มีผลกระทบต่อการติดตามผลการใช้พัสดุของทางราชการให้คุ้มกับเงินงบประมาณปานกลาง 3 

น้อย มีผลกระทบต่อการติดตามผลการใช้พัสดุของทางราชการให้คุ้มกับเงินงบประมาณน้อย 2 
น้อยมาก มีผลกระทบต่อการติดตามผลการใช้พัสดุของทางราชการให้คุ้มกับเงินงบประมาณน้อยมาก 1 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563      ปีงบประมาณ 2564 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(2) 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 

 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหารความเสี่ยง 
 

(8) 

แผนจัดการ
ความเสี่ยง 
(มาตรการ
ควบคุม
เพ่ิมเติม) 

(9) 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(10) 

ส่วนงานย่อย
ที่รับผิดชอบ 

(11)    
โอกาส 

 
(4) 

ผล 
กระทบ 
(5) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(6) 

จัดลำดับ
ความเสี่ยง 

(7) 

กิจกรรมงานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ 
 
  - การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและ
การควบคุมทะเบียนทรัพยส์ิน  

  - การจัดหาพัสดุ /  - การ
ควบคุมพัสด ุ

  - การจำหน่ายพัสด ุ/  - 
รายงานต่าง ๆ 
 
วัตถุประสงค์ 
  - เพื่อให้การดำเนินการ
จัดหาพัสดุ การควบคมุ และ
การจำหน่ายพสัดุถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
ต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง 
 

 

1. การจัดทำทะเบียนคุม
ทรัพย์สินและพัสดุของ
ทางราชการไม่ครบถ้วน
และไม่เป็นปัจจุบัน 

2. การจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็ นไปตามแผนมีการ
เร่งรัดจัดซื้อจัดจ้างในช่วง
สิ้นปีงบประมาณ 
3. มีหนังสือร้องเรียน 
และข้อทักท้วงจาก
หน่วยงานตรวจสอบ 

๑. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานขาด
ความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน  

๒. ขาดเครื่องมือท่ีมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน   

๓. การจดัทำทะเบียน
คุมทรัพย์สินและพสัดุ
ของทางราชการไม่
ครบถ้วนและไมเ่ป็น
ปัจจุบัน  

 

3 5 15 สูง ๑. จัดทำคูม่ือและทำแผน
ปฏิทินการปฏิบตัิงาน 

๒. ส่งเสริมใหเ้จ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเข้าอบรมเพื่อ
เพิ่มความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับงานพัสด ุ

๓. จัดหาเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานหรือเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

4. ใช้ระบบในการบันทึก
ข้อมูลการจดัซื้อจัดจา้ง การ
บันทึกทะเบียนทรัพยส์ิน
ครุภณัฑ์ต่าง ๆ เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

- กำชับ
เจ้าหน้าท่ี
จัดทำทะเบียน
คุมทรัพย์สิน
และพัสดุให้
เป็นปัจจุบัน
และครบถ้วน 

30 ก.ย. 
64 

กองคลัง 

 

แบบ RM-2 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563      ปีงบประมาณ 2564 
 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือ

ตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุความเสี่ยง 
(4) 

ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

 (5) 
 (S-O-F-L) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตาม หัวข้อ “การประเมินความ

เสี่ยง” 

การ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

(10) 

ส่วนงาน
ย่อยที่

รับผิดชอบ 
(11)    

โอกาส 
 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 

 

(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

จัดลำดบั
ความเสี่ยง 

 
(9) 

งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษีและการ
บริหารการจัดเก็บรายได้ 
 

  - จัดเก็บภาษปี้าย ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง / สำรวจ
ฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อรองรับภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง 
- การสำรวจและบันทึกข้อมูล
และประกาศตามแบบสำรวจ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

จัดเก็บภาษปีา้ย ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
/ การสำรวจ
ฐานข้อมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างเพื่อรองรับ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างได้ครบถ้วน  

1. แผนที่ภาษีและทะเบียน 
ทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน 
เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีสำรวจ 
ขาดความเข้าใจในการให้
ข้อมูลการสำรวจภาคสนาม 
2. ขาดฐานข้อมลูที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างในการประกาศตาม
แบบบัญชีแสดงรายการทีด่ิน
และสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  
3. ผู้มหีน้าท่ีชำระภาษีไม่ให้
ความร่วมมือ 
 

1. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานมี
จำนวนไม่เพียงพอ ทำให้การ
ปฏิบัติงานล่าช้า  
2. เจ้าหน้าท่ีสำรวจ ขาดความ
เข้าใจในการให้ข้อมูลการสำรวจ
ภาคสนาม 
3. การปรับปรุงฐานข้อมลูภาษี
ในระบบ e-laas ไม่เรียบร้อย
และไม่เป็นปัจจุบัน 

S/O 3 5 15 สูง การลดหรือ
ควบคุม

ความเสีย่ง
หรือต้องเฝ้า

ระวัง 

กองคลัง 

 
 
 

แบบ RM-1 
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กระบวนการปฏิบัตงิาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของการ

ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุความเสี่ยง 
(4) 

ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

 (5) 
 (S-O-F-L) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตาม หัวข้อ “การประเมินความ

เสี่ยง” 

การ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

(10) 

ส่วนงาน
ย่อยที่

รับผิดชอบ 
(11)    

โอกาส 
 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 

 

(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

จัดลำดบั
ความเสี่ยง 

 
(9) 

(ต่อ) 
วัตถุประสงค ์
  - เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การพัฒนา
รายได้ การควบคมุและการเร่งรัด
รายได้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
คำสั่งและหนังสือสั่งการต่าง ๆ 
-นำเงินรายได้ที่จัดเก็บมาลงบญัชี
ครบถ้วน  เร่งรัดการจัดเก็บรายได้
และจัดเก็บลูกหนี้ ค้างชำระได้
ครบถ้วน  ไม่มลีูกหนี้ ค้างนาน  
สามารถจัดเก็บไดเ้พิ่ม ตาม
เป้าหมาย 
- สำรวจและจัดทำบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบบัญชีหอ้ง
ชุด 
- การจัดทำประกาศประเมินทุน
ทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและ
ห้องชุดตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

 
 

 
4. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษไีม่ให้
ความร่วมมือ ให้ข้อมูล
คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็น
จริงและไม่ชัดเจน 
5. ยังมีลูกหนีภ้าษีค้างชำระ 
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ตารางเปรียบเทียบโอกาสที่จะเกิดขึ้นในการจัดเก็บภาษปี้าย ภาษทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / 

การสำรวจฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 

 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ท่ีเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับคะแนน 

สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 5 
สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 4 

ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง  3 
น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง  2 

น้อยมาก มีโอกาสในการเกิดน้อยมาก  1 
 

ตารางเปรียบเทียบผลกระทบด้านกลยุทธ์และด้านการดำเนินงาน 
 

ผลกระทบต่อองค์กร ความถี่ท่ีเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับคะแนน 
สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก 5 

สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง 4 
ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง 3 

น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย 2 
น้อยมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรต่ำมาก หรือแทบไม่มีเลย 1 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563      ปีงบประมาณ 2564 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(2) 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 

 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหารความ
เสี่ยง 

 
(8) 

แผนจัดการความ
เสี่ยง (มาตรการ
ควบคุมเพ่ิมเติม) 

(9) 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(10) 

ส่วนงาน
ย่อยที่

รับผิดชอบ 
(11) 

โอกาส 
 

(4) 

ผล 
กระทบ 
(5) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(6) 

จัดลำดับ
ความเสี่ยง 

(7) 

งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
- กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษีและการบริหารการ
จัดเก็บรายได้ 
 

- การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุง
ท้องที/่สำรวจฐานข้อมูลทีด่ิน
และสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- การสำรวจและบันทึกข้อมลู
และประกาศตามแบบสำรวจ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 

1. แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน ทรัพยส์ินยังไม่
เป็นปัจจุบัน 
เนื่องจากเจ้าหน้าท่ี
สำรวจ ขาดความเข้าใจ
ในการให้ข้อมูลการ
สำรวจภาคสนาม 
2. ขาดฐานข้อมลูที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างในการ
ประกาศตามแบบบญัชี
แสดงรายการที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 
เนื่องจากการสำรวจ
ล่าช้า 

3. ผู้มหีน้าท่ีชำระภาษี
ไม่ให้ความร่วมมือ 
 

1. เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวน
ไม่เพียงพอ ทำให้การ
ปฏิบัติงานล่าช้า  
2. เจ้าหน้าท่ีสำรวจ 
ขาดความเข้าใจในการ
ให้ข้อมูลการสำรวจ
ภาคสนาม 
3. การปรับปรุง
ฐานข้อมูลภาษีใน
ระบบ e-laas ไม่
เรียบร้อยและไมเ่ป็น
ปัจจุบัน 
4. การจดัทำแบบ 
ผ.ท. ต่าง ๆ ไม่
เรียบร้อย 
 
 

3 5 15 สูง 1. ติดตามและควบคมุ
การปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบอย่าง
สม่ำเสมอ 
2. ควรเพิ่มจำนวน
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงานหรือคดัเลือก
บุคคลผูม้ีความ
รับผิดชอบ/กระตือรือร้น
และเป็นผู้มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงาน 

3. จัดทำโครงการแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน/สำรวจ
ภาคสนามต่อเนื่องและ
ครบถ้วน 

ปฏิบัติงาน  

 

จัดประชุมเพื่อหา
แนวทางการ
ดำเนินการสำรวจ
ฐานข้อมูลที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
เพื่อรองรับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 
 

30 ก.ย. 
64 

กองคลัง 

 
 
 
 

แบบ RM-2 
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(2) 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 

 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหารความเสี่ยง 
 

(8) 

แผนจัดการความ
เสี่ยง (มาตรการ
ควบคุมเพิ่มเตมิ) 

(9) 

กำหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 
(10) 

ส่วนงาน
ย่อยที่

รับผิดชอบ 
(11) 

โอกาส 
 

(4) 

ผล 
กระทบ 
(5) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(6) 

จัดลำดับ
ความเสี่ยง 

(7) 
 
 
 
 
 
 

 

 5. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี
ไม่ให้ความร่วมมือ ให้
ข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่
ตรงกับความเป็นจริง
และไม่ชัดเจน 

6. ยังมีลูกหนีภ้าษีค้าง
ชำระ 
 

    4. ส่งเสริมใหบ้คุลากรเข้า
อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการ
คำนวณเพื่อประเมินภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

5. จัดทำแผนดำเนินการเพื่อ
พัฒนาและจัดเก็บรายได ้
6. ประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษเีพิ่มขึ้น 

7. เพิ่มช่องทางการรับชำระ
ภาษี 
8. มีการกำชับเจ้าหน้าท่ี
เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี
อย่างสม่ำเสมอ 

9. ออกให้บริการนอก
สถานท่ี 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563      ปีงบประมาณ 2564 
 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือ

ตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุความเสี่ยง 
(4) 

ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

 (5) 
 (S-O-F-L) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตาม หัวข้อ “การประเมินความ

เสี่ยง” 

การ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

(10) 

ส่วนงาน
ย่อยที่

รับผิดชอบ 
(11)    

โอกาส 
 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 

 

(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

จัดลำดบั
ความเสี่ยง 

 
(9) 

3. กิจกรรมงานบัญชี 
 
วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อให้การบันทึกบัญชี
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ 
  2. เพื่อให้สามารถจัดทำงบ
การเงินรวมไดภ้ายในกำหนด 
 
 

จัดทำงบการเงินรวม
ได้ตามกำหนดภายใน
ปีงบประมาณ 
 
 

การบันทึกบัญชีไมเ่ป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
 

การบันทึกบัญชียังไมเ่ป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี ทำให้ข้อมูล
ทางการเงินไมส่มบูรณ ์

O 3 3 9 ปานกลาง การลดหรือ
ควบคุม

ความเสีย่ง
หรือต้องเฝ้า

ระวัง 

กองคลัง 

 
 
  
 
 
 
  

แบบ RM-1 



       -40-                                         แผนบริหารจัดการความเสีย่ง ปีงบประมาณ 2564 
 
 

ตารางเปรียบเทียบโอกาสที่จะเกิดขึ้นในการจัดทำงบการเงินรวมได้ไม่ทันตามกำหนดภายในปีงบประมาณ 

 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ท่ีเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับคะแนน 

สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 5 
สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 4 

ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง  3 
น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง  2 

น้อยมาก มีโอกาสในการเกิดน้อยมาก  1 
 

ตารางเปรียบเทียบผลกระทบด้านการดำเนินงาน 
 

ผลกระทบต่อองค์กร ความถี่ท่ีเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับคะแนน 
สูงมาก มีผลกระทบต่อการบริหารงานคลังสูงมาก 5 

สูง มีผลกระทบต่อการบริหารงานคลังสูง 4 
ปานกลาง มีผลกระทบต่อการบริหารงานคลังปานกลาง 3 

น้อย มีผลกระทบต่อการบริหารงานคลังน้อย 2 
น้อยมาก มีผลกระทบต่อการบริหารงานคลังน้อยมาก 1 

 
 
 
 
 
 
 
 



       -41-                                         แผนบริหารจัดการความเสีย่ง ปีงบประมาณ 2564 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563      ปีงบประมาณ 2564 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(2) 

สาเหตุของความ
เสี่ยง 

 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหารความ
เสี่ยง 

 
(8) 

แผนจัดการความ
เสี่ยง (มาตรการ
ควบคุมเพ่ิมเติม) 

(9) 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(10) 

ส่วนงานที่
รับผิดชอบ 

 
(11) 

โอกาส 
 

(4) 

ผลกระทบ 
 

(5) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(6) 

จัดลำดับ
ความเสี่ยง 

(7) 

3. กิจกรรมงานบัญชี 
 
วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อให้การบันทึกบัญชี
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ 

  2. เพื่อให้สามารถจัดทำงบ
การเงินรวมไดภ้ายในกำหนด 

 

การบันทึกบัญชีไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ 

 

การบันทึกบัญชียังไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชี ทำให้ข้อมูล
ทางการเงินไมส่มบูรณ ์

3 5 15 สูง 1. กำชับเจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบและ
พนักงานจ้างให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบหนังสือ 
คู่มือ คลิปวิดโีอ ใน
คลังความรู้ของระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น e-LAAS 

2. สรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ
เพื่อมาช่วยในการ
ปฏิบัติงานด้านการ
บัญช ี

 

จัดประชุมเพื่อหา
แนวทางการบันทึก
บัญชีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ 

 

30 ก.ย. 
64 

กองคลัง 

 

 
 
 

แบบ RM-2 



       -42-                                         แผนบริหารจัดการความเสีย่ง ปีงบประมาณ 2564 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563      ปีงบประมาณ 2564 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือ

ตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุความเสี่ยง 
(4) 

ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

 (5) 
 (S-O-F-L) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตาม หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง” 

การ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

(10) 

ส่วนงาน
ย่อยที่

รับผิดชอบ 
(11)    

โอกาส 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 
(7) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(8) 

จัดลำดบั
ความเสี่ยง 

(9) 

กิจกรรมงานก่อสร้าง การ
ประมาณการราคา การ
ควบคุมงานและงาน
สาธารณูปโภค   
 

วัตถุประสงค ์
  - เพื่อให้การดำเนินงาน
ก่อสร้าง งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร และงาน
สาธารณปูโภค ถูกต้องตาม
ระเบียบ/กฎหมาย ข้อบังคับ  
และหนังสือสัง่การต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้อง 

 

ระดับของการ
ควบคุมงานก่อสร้าง 
งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร และ
งานสาธารณูปโภค 
ถูกต้องตามระเบียบ/
กฎหมาย  

๑. การดำเนินการโครงการ
ไม่สามารถดำเนนิการได้ตาม
ห้วงระยะเวลาในแผนการ
ดำเนินงาน   
๒. การบันทึกรายงานการ
ปฏิบัติงาน ของชา่งผู้ควบคุม
งานไม่เป็นปัจจบุัน 
3. การจัดทำหนังสืองาน
ธุรการหรือรายงานการการ
ปฏิบัติงานเปน็ลายลักษณ์
อักษรล่าช้า  
 

1. เจ้าหน้าที่มีจำนวน
จำกัดไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงาน 
๒. บุคลากรไม่ได้
ตระหนักถึง
ความสำคัญของข้อมูล 

O 3 5 15 สูง การลดหรือ
ควบคุม

ความเสีย่ง
หรือต้องเฝ้า

ระวัง 

กองช่าง 

 
 
  
 
  

แบบ RM-1 
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ตารางเปรียบเทียบโอกาสที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน/กฎหมาย/กฎระเบียบ 
 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ท่ีเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับคะแนน 
สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 5 

สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 4 
ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง  3 

น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง  2 
น้อยมาก มีโอกาสในการเกิดน้อยมาก  1 

 
ตารางเปรียบเทียบผลกระทบด้านการดำเนินงาน 

 
ผลกระทบต่อองค์กร ความถี่ท่ีเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับคะแนน 

สูงมาก มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ/ความน่าเชื่อถือขององค์กรสูงมาก 5 
สูง มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ/ความน่าเชื่อถือขององค์กรสูง 4 

ปานกลาง มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ/ความน่าเชื่อถือขององค์กรปานกลาง 3 
น้อย มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ/ความน่าเชื่อถือขององค์กรน้อย 2 

น้อยมาก มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ/ความน่าเชื่อถือขององค์กรน้อยมาก 1 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563      ปีงบประมาณ 2564 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(2) 

สาเหตุของ 
ความเสี่ยง 

 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
(8) 

แผนจัดการความ
เสี่ยง (มาตรการ
ควบคุมเพ่ิมเติม) 

(9) 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(10) 

ส่วนงานย่อย
ที่รับผิดชอบ 

 
(11) 

โอกาส 
 

(4) 

ผล 
กระทบ 
(5) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(6) 

จัดลำดับ
ความเสี่ยง 

(7) 

กิจกรรมงานก่อสร้าง การ
ประมาณการราคา การ
ควบคุมงานและงาน
สาธารณูปโภค   
 

วัตถุประสงค ์
  - เพื่อให้การดำเนินงาน
ก่อสร้าง งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร และงาน
สาธารณปูโภค ถูกต้องตาม
ระเบียบ/กฎหมาย ข้อบังคับ  
และหนังสือสัง่การต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้อง 

 

๑. การดำเนินการ
โครงการไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามห้วง
ระยะเวลาในแผนการ
ดำเนินงาน   
๒. การบันทึกรายงาน
การปฏิบัติงาน ของ
ช่างผู้ควบคุมงานไม่
เป็นปัจจบุัน 
3. การจัดทำหนังสือ
งานธุรการหรือรายงาน
การการปฏิบัติงานเปน็
ลายลักษณ์อักษรลา่ชา้  
 

1. เจ้าหน้าที่มี
จำนวนจำกัดไม่
เพียงพอกับปริมาณ
งาน 
๒. บุคลากรไม่ได้
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
ข้อมูล 

3 5 15 สูง 1. กำชบัเจ้าหน้าที่
ดำเนินการโครงการ
ให้ทันตามห้วง
ระยะเวลาที่กำหนด 
2. กำชับเจ้าหนา้ที่
บันทึกรายงานการ
ปฏิบัติงาน ของ
ช่างผู้ควบคุมงาน
ให้เป็นปัจจุบนั 
และรายงาน
ผู้บังคับบัญชา
ทราบตามกำหนด 
3. จัดหาหรือสรร
หาพนักงาน หรือ
พนักงานอ่ืน
ปฏิบัติงานธุรการ 
เพื่อลดความล่าช้า
ในการปฏิบัติงาน 

จัดประชุม
เจ้าหน้าที่เพื่อหา
แนวทางการ
ปฏิบัติงานให้
ถูกต้องตาม
ระเบียบ/กฎหมาย 
ข้อบังคับ  
และหนังสือสัง่การ
ต่าง ๆ 
 

30 ก.ย. 
64 

กองช่าง 

 

แบบ RM-2 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563      ปีงบประมาณ 2564 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุความเสี่ยง 
(4) 

ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

 (5) 
 (S-O-F-L) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตาม หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง” 

การ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

(10) 

ส่วนงาน
ย่อยที่

รับผิดชอบ 
(11)    

โอกาส 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 
(7) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(8) 

จัดลำดบั
ความเสี่ยง 

(9) 

แผนงานการศึกษา 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
กิจกรรม การส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกายและ
ดูแลสุขภาพของเด็ก 
 
วัตถุประสงค์ 
    - เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง
การเจริญเติบโตของเด็กและ
เป็นการเฝ้าระวังติดตามการ
เกิดโรคติดต่อ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค 

มกีารเกิดโรคติดต่อใน 
สถานศึกษา เช่น โรค
ติดเชื้อทางเดินหายใจ
จากเชื้อไวรัส RSV,  
โรคอีสุกอีใส,  
โรคมือเท้าปาก,   
โรคท้องร่วง เป็นต้น 
 

ผู้ปกครองไม่เล็งเห็น
ความสำคัญในอาการ
เจ็บป่วยของบุตรหลาน และ
ยังนำบุตรหลานมาเรียน
ตามปกติ ทำให้เกิด
โรคติดต่อต่าง ๆ เชน่  
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
จากเชื้อไวรัส RSV,   
โรคอีสุกอีใส, 
โรคมือเท้าปาก,   
โรคท้องร่วง เป็นต้น 

O 3 3 9 ปานกลาง การลดหรือ
ควบคุม

ความเสีย่ง
หรือต้องเฝ้า

ระวัง 

กองการ 
ศึกษา ฯ 

 
 
  
 
 
 
  

แบบ RM-1 



       -46-                                         แผนบริหารจัดการความเสีย่ง ปีงบประมาณ 2564 
 
 

ตารางเปรียบเทียบโอกาสที่จะเกิดขึ้นในการเกิดโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ท่ีเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับคะแนน 
สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 5 

สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 4 
ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง  3 

น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง  2 
น้อยมาก มีโอกาสในการเกิดน้อยมาก  1 

 
ตารางเปรียบเทียบผลกระทบด้านการดำเนินงาน 

 
ผลกระทบต่อองค์กร ความถี่ท่ีเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับคะแนน 

สูงมาก มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ/ความน่าเชื่อถือขององค์กรสูงมาก 5 
สูง มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ/ความน่าเชื่อถือขององค์กรสูง 4 

ปานกลาง มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ/ความน่าเชื่อถือขององค์กรปานกลาง 3 
น้อย มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ/ความน่าเชื่อถือขององค์กรน้อย 2 

น้อยมาก มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ/ความน่าเชื่อถือขององค์กรน้อยมาก 1 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563      ปีงบประมาณ 2564 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(2) 

สาเหตุของ 
ความเสี่ยง 

 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
(8) 

แผนจัดการความ
เสี่ยง (มาตรการ
ควบคุมเพ่ิมเติม) 

(9) 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(10) 

ส่วนงานย่อย
ที่รับผิดชอบ 

 
(11) 

โอกาส 
 

(4) 

ผล 
กระทบ 
(5) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(6) 

จัดลำดับ
ความเสี่ยง 

(7) 

แผนงานการศึกษา 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
กิจกรรม การส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย
และดูแลสุขภาพของเด็ก 
 
วัตถุประสงค์ 
    - เพ่ือเป็นการเฝ้า
ระวังการเจริญเติบโต
ของเด็กและเป็นการเฝ้า
ระวังติดตามการเกิด
โรคติดต่อ 

มีการเกิดโรคติดต่อใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เช่น โรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจจากเชื้อ
ไวรัส RSV,  โรค
อีสุกอีใส,  
โรคมือเท้าปาก,   
โรคท้องร่วง เป็นต้น 
 

ผู้ปกครองไม่เล็งเห็น
ความสำคัญในอาการ
เจ็บป่วยของบุตร
หลาน และยังนำบตุร
หลานมาเรียน
ตามปกติ ทำให้เกิด
โรคติดต่อต่าง ๆ เชน่  
โรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจจากเชื้อไวรัส 
RSV,   
โรคอีสุกอีใส, 
โรคมือเท้าปาก,   
โรคท้องร่วง เป็นต้น 

3 3 9 ปานกลาง ๑. กำชับครู/ผู้ดูแลเด็ก 
ตรวจคัดกรองสุขภาพ
อนามัยของเด็ก
ประจำวัน เช่น ความ
สะอาดของร่างกาย ฟัน
และช่องปากเพื่อคัด
กรองโรคและการ
บาดเจ็บ 
๒. กำชับผู้ปกครอง
เด็กให้ตรวจดู
ลูกหลานก่อนนำเด็ก
มาส่ง ศพด. เพื่อลด
ความเสีย่งของการ
เกิดโรคติดต่อต่าง ๆ 
3. จัดให้มีการทำ
ความสะอาด ศพด. 
อย่างสม่ำเสมอ 
 

1. จัดประชุมคร/ู
ผู้ดูแลเด็ก เพื่อหา
แนวทางการ
ปฏิบัติงานให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค 
2. ติดตามและ
ควบคุมดูแลอย่าง
สม่ำเสมอ 
 

30 ก.ย. 
64 

กองการ 
ศึกษา ฯ 

 
 

แบบ RM-2 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563      ปีงบประมาณ 2564 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย

หรือตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุความเสี่ยง 
(4) 

ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

 (5) 
 (S-O-F-L) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตาม หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง” 

การ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

(10) 

ส่วนงาน
ย่อยที่

รับผิดชอบ 
(11)    

โอกาส 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 
(7) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(8) 

จัดลำดบั
ความเสี่ยง 

(9) 

๑. งานพัฒนาชุมชนและ
สังคมสงเคราะห์ 
  1.1 กิจกรรมเกี่ยวกับการ
จ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
 
 

วัตถุประสงค ์
 - เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับ
การจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ป่วยเอดส์ มีการ
ดำเนินงานท่ีถูกต้องเรียบร้อย
เป็นตามที่หนังสือ 
สั่งการกำหนดไว ้

การแก้ไขปรับปรุง
ข้อมูลในระบบสาระ
สนเทศการจัดการ
เบี้ยยังชีพเปน็
ปัจจุบนัสอดคล้อง
กับการนำข้อมูลไปใช้
ของกรมบัญชีกลาง 

การเรียกเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชพี
คืนจากบัญชีของ
ผู้เสียชีวิต  
 

ห้วงระยะเวลาการแก้ไข
ปรับปรุงข้อมูลรายชื่อ/
ผู้เสียชีวิตของหน่วยงาน 
อปท. กับ การดึงข้อมูลและ
การโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับ
เบี้ยสงเคราะห์ของ
กรมบัญชีกลางไม่สอดคล้อง
กัน 
 

O 3 3 9 ปานกลาง การลดหรือ
ควบคุม

ความเสีย่ง
หรือต้องเฝ้า

ระวัง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
  
 

แบบ RM-1 
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ตารางเปรียบเทียบโอกาสที่จะเกิดขึ้นในการเรียกเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคืนจากบัญชีของผู้เสียชีวิต 
 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ท่ีเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับคะแนน 
สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 5 

สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 4 
ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง  3 

น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง  2 
น้อยมาก มีโอกาสในการเกิดน้อยมาก  1 

 
ตารางเปรียบเทียบผลกระทบด้านการดำเนินงาน 

 
ผลกระทบต่อองค์กร ความถี่ท่ีเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับคะแนน 

สูงมาก มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก  5 
สูง มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรง 4 

ปานกลาง มีการชะงักอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน 3 
น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการทำงาน 2 

น้อยมาก ไม่มีการชะงักของกระบวนการทำงาน  1 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563      ปีงบประมาณ 2564 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(2) 

สาเหตุของ 
ความเสี่ยง 

 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
(8) 

แผนจัดการความ
เสี่ยง (มาตรการ
ควบคุมเพ่ิมเติม) 

(9) 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(10) 

ส่วนงานย่อย
ที่รับผิดชอบ 

 
(11) 

โอกาส 
 

(4) 

ผล 
กระทบ 
(5) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(6) 

จัดลำดับ
ความเสี่ยง 

(7) 

๑. งานพัฒนาชุมชน
และสังคมสงเคราะห์ 
  1.1 กิจกรรมเกี่ยวกับ
การจ่ายเบี้ยยังชีพของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ 
 
 

วัตถุประสงค ์

 - เพื่อให้การดำเนินงาน
เกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์ มีการดำเนินงานท่ี
ถูกต้องเรียบร้อยเป็นตามที่
หนังสือ 

สั่งการกำหนดไว ้

การเรียกเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชพี
คืนจากบัญชีของ
ผู้เสียชีวิต  
 

ห้วงระยะเวลาการ
แก้ไขปรับปรุงข้อมูล
รายชื่อ/ผู้เสียชีวิตของ
หน่วยงาน อปท. กับ 
การดึงข้อมูลและการ
โอนเงินเข้าบัญชีผู้รับ
เบี้ยสงเคราะห์ของ
กรมบัญชีกลางไม่
สอดคล้องกัน 
 

3 3 9 ปานกลาง 1. ขอความร่วมมือ ให้
ผู้นำหมู่บา้น, สมาชิก
สภา อบต.แจ้งข้อมูล
ทันที เมื่อมีผู้เสียชีวิต
ลง 
2. กำชับเจ้าหนา้ที่
ตรวจสอบรายชื่อผู้รบั
เบี้ยยังชีพทุกประเภท
ให้ชัดเจน 
3. ให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ/ปรบัปรุง/
แก้ไขรายชื่อ ในระบบ
การจัดการฐานข้อมูล
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผูป้่วยเอดส์
ให้ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบนัอย่างสม่ำเสมอ  
 

ติดตามและ
ควบคุมดูแลอย่าง
สม่ำเสมอ สร้าง
การทำงานให้เป็น
ระบบถูกต้องตาม
หลักการปฏิบัต ิ

30 ก.ย. 
64 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

แบบ RM-2 
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ภาคผนวก 
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1.  ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง (แบบ RM-1) 
 

ชื่อหน่วยงาน.............................................................. 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 256....      ปีงบประมาณ 25...... 
1.   

กระบวนการปฏิบัตงิาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
(2) 

ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
(3) 

ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือ

ตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุความเสี่ยง 
(4) 

ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

 (5) 
 (S-O-F-L) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตาม หัวข้อ “การประเมินความ

เสี่ยง” 

การ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

(10) 

ส่วนงาน
ย่อยที่

รับผิดชอบ 
(11)    

โอกาส 
 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 

 

(7) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(8) 

จัดลำดบั
ความเสี่ยง 

 
(9) 

 
 
 
 
 
 

          

 
หมายเหตุ : S : Strategy Risks (ด้านกลยุทธ์) 
  O : Operation Risks (ด้านการดำเนินงาน) 
  F : Financial Risks (ด้านการเงิน) 
  L : Legal Risks (ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ) 
 
 
 

แบบ RM-1 
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ตารางเปรียบเทียบโอกาสที่จะเกิดขึ้นในการประเมินตัวชี้วัด 

 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ท่ีเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับคะแนน 

สูงมาก  5 
สูง  4 

ปานกลาง  3 
น้อย  2 

น้อยมาก  1 
 

ตารางเปรียบเทียบผลกระทบ 
 

ผลกระทบต่อองค์กร ความถี่ท่ีเกิดขึ้น (เฉลี่ย) ระดับคะแนน 
สูงมาก  5 

สูง  4 
ปานกลาง  3 

น้อย  2 
น้อยมาก  1 
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2. แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-2) 
ชื่อหน่วยงาน.......................................... 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 256……     ปีงบประมาณ 25....... 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(2) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร
ความเสี่ยง 

 
(8) 

แผนจัดการความเสี่ยง 
(มาตรการควบคุม

เพ่ิมเติม) 
(9) 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(10) 

ส่วนงาน
ย่อยที่

รับผิดชอบ    
(11) 

โอกาส 
 

(4) 

ผลกระทบ 
 

(5) 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 
(6) 

จัดลำดับ
ความเสี่ยง 

(7) 

 
 
 
 
 
 

          

 
 

ลงชื่อ............................................................. 
ตำแหน่ง........................................................ 
วัน..............เดือน....................พ.ศ. .............. 

 
 
 
 
 
 

แบบ RM-2 
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3. แบบรายงายผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-3) 
 

ชื่อหน่วยงาน.............................................. 
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส......./.............   ปีงบประมาณ 25...... 

  
ปัจจัยเสี่ยง 

(Riks Factor) 
(1) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(Root Cause) 

(2) 

การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ระยะเวลาดำเนินการ 
(ไตรมาส) (5) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

สถานะความเสี่ยง (7) 
มาตรากรควบคุม

ภายใน 
(3) 

มาตรการตามแผน
บริหารความเสี่ยง 

(4) 

หมดไป คงอยู่ ความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้น

ใหม ่
Q1 Q2 Q3 Q4 ควบคุมได้ ควบคุม

ไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 

        สถานะ :  
ปัญหาอุปสรรค : 
แนวทางแก้ไข : 
 

 

 
 

ลงชื่อ............................................................. 
ตำแหน่ง........................................................ 
วัน..............เดือน....................พ.ศ. .............. 

แบบ RM-3 


