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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1 หลักการและเหตุผล  
 การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้
การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และลดการ
สูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มี
ความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่ อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจ 
าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่
กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของ องค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน
การจัดการความเสี่ยงอยา่งเหมาะสม  
 นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 “ได้ กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง   โดยถือ
ปฏิบัต ิตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท ี ่กระทรวงการคลังก ำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลังที่  
กค  0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562  
ดังนั้นคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง จึงได้จัดทำแผนบริหาร 
จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและ 
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความ 
เสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมิน 
ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 1) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 3) เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 4) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 5) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความ 
เสี่ยงกับกลยุทธ์  
 6) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์กร 

1.3 เป้าหมาย  
 1) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื ่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือ
นำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ที่กำหนดไว้  
 2) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความ
เสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
 3) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
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 4) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
 5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั้งองค์กร 
 6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  
1.4 ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและ 
ทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจ 
ทำให้องค์การเกิดความเสียหาย  
ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้  
 1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงาน 
บริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ใน 
การกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  
 2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยง 
จะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่ง 
ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ 
ได ้ 
 3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะให้ 
บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญ 
ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งคลอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล  
 4) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นสามารถม่ันใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญ 
ของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การ 
ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร  
 5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการ 
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

 6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้ 
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และ 
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่าง 
กัน เป็นต้น  
1.5 นิยามความเสี่ยง  
 1. ความเสี่ยง (Risk)  
  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่
แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความ
ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน  
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การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ ( Impact) ที่ได้รับ และ
โอกาสที่ จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ ์ 
ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้  
 1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง  
 2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย  
 3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง 
  2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  
  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบ
ของความ เสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  
 3. ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)  
  ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง 
กระบวนการ ดำเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความ
เสี่ยงและ ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้
อย่างมี ระบบโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และ
ชื ่อเสียงของ องค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี ่ยงจาก
หน่วยงานทุกระดับทั่ว ทั้งองค์กร 

  



บทที่ 2 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
2.1 แนวทางดําเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 1.1 แนวทางดําเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง แบ่งเป็น 
2 ระยะ ดังนี้  
 ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา  
 1) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง  
 2) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง  
 3) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงาน  
 4) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้ง 
ปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ  
 5) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ลำนางรอง รับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได ้ 
 6) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 7) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความย่ังยืน  
 1) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา  
 2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท  
 3) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  
 4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 1.2 กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย  
  1) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการ 
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ 
แผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือนำไปปฏิบัติต่อไป  
  2) คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานต่อไปในอนาคต  
  3) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่ กอง/ฝ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองมีหน้าที่
สนับสนุน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
กลไกลการบริหารความเสี่ยง 
 

 
2.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง  
 โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำ
แผน การดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้  
2.2.1 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 1) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง  
 2) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 3) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา  
2.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน  
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับ 
องค์กร  
 2) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง  
 3) กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง  
2.2.3 ผู้บริหารท้องถิ่น  
 1) แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง  
 2) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
 3) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 4) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา  
2.2.4 หน่วยตรวจสอบภายใน  
 1) สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 2) เสนอผลการบริหารความเสี ่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบและให้ 
ข้อเสนอแนะ  
2.2.5 คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง  
 1) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร  
 2) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุม 
ความเสี่ยง  
 3) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เสนอต่อผู้บริหาร 
ท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา  
2.2.6 เจ้าหน้าที่ สำนัก/กอง  
 1) สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง  
 2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

2.3 คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง  
ตำบลลำนางรอง ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำ
นางรอง ที ่ 85/2562 ลงวันที ่ 22 เมษายน 2565 โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที ่ ดังต่อไปนี้ 
องค์ประกอบ  
 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ประธานกรรมการ  
 2. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วน กรรมการ  
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 3. ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ  
 4. ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ  
 5. ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ  
 6. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม กรรมการ  
มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 5 ดังนี้  
 (1) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 (2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 (3) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 (4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

  



บทที่ 3 

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 กระบวนการบริหารจัดการความเสี ่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและ 
จัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผน 
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ 
ได้ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วน มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 6 
ขั้นตอนหลัก ดังนี้  
 1. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โดย 
ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร  
 2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ 
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์ 
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม  
 3. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความ 
เสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และ 
ควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ 
การนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย  
 4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ 
ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง  
 5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้ 
มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ 
หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกดิขึ้น 
ได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยัง 
เหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่าง 
ต่อเนื่อง  
 6. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยง 
ในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 

 

 
3.1 การระบุความเสี่ยง 
 เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึง 
ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และ 
เป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์และระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยง จะต้อง
พิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความ เสียหาย
และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึง
จำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความ 
เสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  
 3.1.1 ความเสี่ยง (Risk)  
  หมายถึง เหตุการณ์หรือกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและ จะ
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือ ลด
โอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน  
 3.1.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  
  หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่  
กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ 
สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน 
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้  
   1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร   
อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
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  2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ   
กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ 
ความรู้/  ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
 3.1.3 ประเภทความเสี่ยง  
  แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
  1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น 
ปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกล 
ยุทธ์ ความเสี ่ยงด้านนี ้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
  2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น 
ปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกล 
ยุทธ์ ความเสี ่ยงด้านนี ้ อาทิการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิ บัติงานที่
ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
  3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ 
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่เกิดจาก 
ปัจจัยภายนอก อาทิ ข้อบังคับเก่ียวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง  le
นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม  
  4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็น 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียการ 
ป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอ่ืนๆ การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการ
ปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความ ผิดพลาดความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่
แท้จริง เพ่ือที่จะสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความ
เสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลาย วิธี อาทิ จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิง ปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม  
3.2 การประเมินความเสี่ยง  
 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการ จัดระดับ
ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือของ องค์กร  
 3.2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  
เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง   (Likelihood) 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูง มาก ดังนี้ 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ  
 1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood :L) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  
ซึ่ง จำแนกเป็น 5 ระดับ คือ  
 

ระดับ  โอกาสที่จะเกิด  คำอธิบาย 

5  สูงมาก  1 เดือนต่อครั้ง / เกิดข้ึนเป็นประจำ 

4  สูง  1-6 เดือนต่อครั้ง / เกิดข้ึนค่อนข้างบ่อย 

3  ปานกลาง  1 ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง 

2  น้อย  2-3 ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง 

1  น้อยมาก  5 ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น 

 
2. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด เหตุการณ์ความ
เสี่ยง จำแนกเป็น 5 ระดับ คือ  
 

ระดับ  โอกาสที่
จะเกิด  

คำอธิบาย 

5  รุนแรง
ที่สุด 

เกิดความเสียหายร้อยละ 25 ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน - โครงการ-
กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่าง มหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต 

4  รุนแรง
มาก 

เกิดความเสียหายร้อยละ 20 ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน – โครงการ -
กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินอย่าง มาก/บาดเจ็บสาหัสถึงข้ันทุพพลภาพไม่
สามารถทำงานได้ 

3  ปานกลาง เกิดความเสียหายร้อยละ 15 ของงบประมาณการดำเนินงานใน แผนงาน – โครงการ -
กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สินปาน กลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงข้ันหยุดงาน 

2  น้อย เกิดความเสียหายร้อยละ 10 ของงบประมาณการด าเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-
กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน พอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง 

1  น้อยมาก เกิดความเสียหายร้อยละ 5 ของงบประมาณการด าเนินงานใน แผนงาน-โครงการ-
กิจกรรม / กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน เล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง 
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3. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน โอกาส
และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังนี้  ระดับความเสี่ยง = ระดับ
โอกาส x ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ D = L x I 
 

 
 

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
 (แดง)  สูง  (คะแนนไม่น้อยกว่า 15) 
 (เหลือง)  ปานกลาง (คะแนน 5 - 14) 
 (เขียว)   ต่ำ  (คะแนน 1 - 4) 
 
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
3.2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  
 เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด 
เหตุการณ์ความเสี ่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย 
(Impact)  จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถก าหนดการควบคุม
ความเสี่ยงได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้
งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนดำเนินการ 
ดังนี้  

1) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดนั้น 
มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความ 
รุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  
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3.2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง  

องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับ
ผลกระทบ  (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี ่ยงและ ผลกระทบว่าจะเกิดความเสี ่ยงในระดับใด (ระดับความเสี ่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x 
ผลกระทบที่จะเกิด ความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ  

1. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 - 2 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ 
ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง  
 2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 3 – 9 คะแนน หมายถึง ระดับ 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพ่ิม มากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถ 
ยอมรับ  
 3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10 – 15 คะแนน หมายถึง ระดับ 
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้  
 4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16 – 25 คะแนน หมายถึง ระดับ 
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับท่ียอมรับได้ทันที  

 

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพ่ือลดความ เสี่ยง และ
ทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้  
 1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีกำหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การ 
ควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น  
 2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีกำหนดขึ้นเพ่ือค้นพบ 
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทวน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงาน 
ข้อบกพร่อง เป็นต้น  
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 3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด 
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น การให้รางวัล แก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น  

 4. การควบคุมเพื ่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที ่กำหนดขึ ้นเพื ่อแก้ไข 
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต  

3.3 การจัดการความเสี่ยง  
 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ 
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่ อย่างไรก็ตามแนวทางการ บริหาร
จัดการความเสี่ยงนั้น ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ใน การ
จัดการความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 4 แนวคิดหลัก 
(4T’s)  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง  ศัพท์ท่ีนิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด  
4T 

1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับ 
เนื่องจากไม่ คุ้มค่าในการ จัดการหรือป้องกัน แต่การเลือก
บริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่าง
สม่ำเสมอ 

Risk 
Acceptance  (Accept) 

Take 

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุงระบบ
การทำงาน หรือ ออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหาย หรือ ลดผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึ้นจากความ
เสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน การ
จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

Risk Reduction  
(Control) 

Treat 

3. กระจายความเสี่ยง หรือ โอนความเสี่ยง หมายถึง กระจาย
หรือถ่ายโอน ความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความ
รับผิดชอบไป เช่น การทำ ประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือ 
การจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource) 

Risk Sharing   
(Transfer) 

Transfer 

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยง
ที่อยู่ใน ระดับสูงมาก และ ไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิก
โครงการ/กิจกรรมที่ จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป 

Risk Ad voidance 
(Advoid) 

Terminate 
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3.4 การรายงานและติดตามผล  
 หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงาน และ
ติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี เป้าหมาย
ในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตาม
ผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหาร ความเสี่ยง
หรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้  ดำเนินการ
ต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหาร
ทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้อง ติดตาม หรือ
อาจท า Check List การติดตาม พร้อมทั้งก าหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตาม ผลได้ใน 2 
ลักษณะ คือ  
 1) การติดตามผลเป็นรายครั ้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่
กำหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น  
 2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการ 
ดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน  

3.5 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
 คณะทำงานบริหารความเสี ่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความ เสี ่ยง
ประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไป
อย่าง เหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ด ำเนินการ 
สามารถ ลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัว
ควบคุม อื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมี
การบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน  

3.6 การทบทวนการบริหารความเสี่ยง  
 การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ เสี่ยงในทุก
ขั้นตอน เพื ่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี ่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ การ
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี 
  



บทที่ 4 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

4.1 ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 1. การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง ได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 
2565) แผนดำเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จุดอ่อนและ/หรือ ข้อเสนอแนะ จากรายงานผล
การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจากการประชุม คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ร่วมพิจารณาในที่ประชุม โดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 4  ด้าน ได้ดังนี ้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  
  2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)  
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)  

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ด าเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ เสี่ยง
จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพ่ือประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดังนี้  



4.2 การประเมินความเสี่ยง  

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง 
เกณฑ์ความเสี่ยง (สำนกัปลัด) 

ความเห็นของหน่วยรับตรวจ 
ความเสี่ยงระดับต่ำ(1) ความเสี่ยงระดับปานกลาง(2) ความเสี่ยงระดับสูง(3) 

1  ด้านกลยุทธ์ Strategic(S) 
จำนวนอัตรากำลังที่ปฏิบัติงาน 

      อัตรากำลังที่มีจริงไม่น้อยกว่า 80% 
ของอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลัง 

     อัตรากำลังที่มีจริงมากกว่า 70% แต่
ไม่ถึง 80% ของอัตรากำลังตามกรอบ
อัตรากำลัง 

    อัตรากำลังที่มีจริงน้อยกว่า 70 %
ของอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลัง 

o เห็นด้วย 
o ไม่เห็น

ด้วย…………………… 
................................................... 

2 ด้านการปฏิบัติงาน
Operation(O) 
ระบบควบคมุภายใน 

     มีระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ
และจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรทุก
ระดับถือปฏบิัต ิ

     มีระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ
แต่ไม่จดัทำเอกสารเผยแพร่ให้บคุลากรทุก
ระดับถือปฏบิัติเผยแพรไ่ม่เพยีงพอ 

    มีระบบการควบคมุภายในไม่
ครอบคลมุทุกภารกิจและไม่จดัทำ
เอกสารเผยแพร่ไม่เพียงพอให้บุคลากร
ทุกระดับถือปฏิบตัิเผยแพรไ่ม่เพียงพอ 

o เห็นด้วย 
o ไม่เห็น

ด้วย…………………… 
................................................... 

3 ด้านการเงิน Financail  (F) 
จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับ 

    จำนวนเงินงบประมาณน้อยกวา่10% 
จำนวนงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของ
อปท. 

     จำนวนเงินงบประมาณ 10 – 30% 
จำนวนงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของ
อบต. 

    จำนวนเงินงบประมาณมากกว่า 
30 %จำนวนงบประมาณรายจ่าย
ทั้งหมดของอปท. 

o เห็นด้วย 
o ไม่เห็น

ด้วย…………………… 
................................................... 

4 ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
Compliance(C) 
การปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การ
ติดตาม แก้ไข ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน ที่ไมเ่ป็นไปตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ ์

    มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ และไม่มีข้อ
ทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ 

     ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ มีข้อทักท้วง
จากหน่วยงานตรวจสอบ และดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ 

    ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ มีข้อทักท้วง
จากหน่วยงานตรวจสอบ และไม่
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ 

o เห็นด้วย 
o ไม่เห็น

ด้วย…………………… 
................................................... 

5 ด้านการบริหารความรู้ 
Knowledge Management(K) 
คุณวุฒิและประสบการณ์ใน
ตำแหน่งของหัวหน้างาน 

    มีคุณวุฒิตรงกับตำแหน่งและมี
ประสบการณ์ ในงานท่ีปฏิบัติ มากกว่า3 ปี 
หรือคุณวุฒไิม่ตรง แต่มีประสบการณ์ในงาน
ที่ปฏิบัติ มากกว่า 5 ป ี

    มีคุณวุฒิตรงหรือไม่ตรงกับตำแหน่ง
และมีประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบตัิ และ
ประสบการณ์มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 
 5 ปี 

    มีคุณวุฒิตรงหรือไม่ตรงกับตำแหน่ง
และมีประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบตัิ น้อย
กว่า 1 ปี 

o เห็นด้วย 
o ไม่เห็น

ด้วย…………………… 
.................................................. 
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กองคลัง 

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง 
เกณฑ์ความเสี่ยง 

ความเห็นของหน่วยรับตรวจ 
ความเสี่ยงระดับต่ำ(1) ความเสี่ยงระดับปานกลาง(2) ความเสี่ยงระดับสูง(3) 

1  ด้านกลยุทธ์ Strategic(S) 
จำนวนอัตรากำลังที่ปฏิบัติงาน 

      อัตรากำลังที่มีจริงไม่น้อยกว่า 80% 
ของอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลัง 

     อัตรากำลังที่มีจริงมากกว่า 70% แต่
ไม่ถึง 80% ของอัตรากำลังตามกรอบ
อัตรากำลัง 

    อัตรากำลังที่มีจริงน้อยกว่า 70 %
ของอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลัง 

o เห็นด้วย 
o ไม่เห็น

ด้วย…………………… 
................................................... 

2 ด้านการปฏิบัติงาน
Operation(O) 
ระบบควบคมุภายใน 

     มีระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ
และจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรทุก
ระดับถือปฏบิัต ิ

     มีระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ
แต่ไม่จดัทำเอกสารเผยแพร่ให้บคุลากรทุก
ระดับถือปฏบิัติเผยแพรไ่ม่เพยีงพอ 

    มีระบบการควบคมุภายในไม่
ครอบคลมุทุกภารกิจและไม่จดัทำ
เอกสารเผยแพร่ไม่เพียงพอให้บุคลากร
ทุกระดับถือปฏิบตัิเผยแพรไ่ม่เพียงพอ 

o เห็นด้วย 
o ไม่เห็น

ด้วย…………………… 
................................................... 

3 ด้านการเงิน Financail  (F) 
จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับ 

    จำนวนเงินงบประมาณน้อยกวา่10% 
จำนวนงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของ
อปท. 

     จำนวนเงินงบประมาณ 10 – 30% 
จำนวนงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของ
อบต. 

    จำนวนเงินงบประมาณมากกว่า 
30 %จำนวนงบประมาณรายจ่าย
ทั้งหมดของอปท. 

o เห็นด้วย 
o ไม่เห็น

ด้วย…………………… 
................................................... 

4 ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
Compliance(C) 
การปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การ
ติดตาม แก้ไข ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน ที่ไมเ่ป็นไปตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ ์

    มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ และไม่มีข้อ
ทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ 

     ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ มีข้อทักท้วง
จากหน่วยงานตรวจสอบ และดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ 

    ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ มีข้อทักท้วง
จากหน่วยงานตรวจสอบ และไม่
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ 

o เห็นด้วย 
o ไม่เห็น

ด้วย…………………… 
................................................... 

5 ด้านการบริหารความรู้ 
Knowledge Management(K) 
คุณวุฒิและประสบการณ์ใน
ตำแหน่งของหัวหน้างาน 

    มีคุณวุฒิตรงกับตำแหน่งและมี
ประสบการณ์ ในงานท่ีปฏิบัติ มากกว่า3 ปี 
หรือคุณวุฒไิม่ตรง แต่มีประสบการณ์ในงาน
ที่ปฏิบัติ มากกว่า 5 ป ี

    มีคุณวุฒิตรงหรือไม่ตรงกับตำแหน่ง
และมีประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบตัิ และ
ประสบการณ์มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 
 5 ปี 

    มีคุณวุฒิตรงหรือไม่ตรงกับตำแหน่ง
และมีประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบตัิ น้อย
กว่า 1 ปี 

o เห็นด้วย 
o ไม่เห็น

ด้วย…………………… 
.................................................. 
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กองการศึกษาและวัฒนธรรม 

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง 
เกณฑ์ความเสี่ยง 

ความเห็นของหน่วยรับตรวจ 
ความเสี่ยงระดับต่ำ(1) ความเสี่ยงระดับปานกลาง(2) ความเสี่ยงระดับสูง(3) 

1  ด้านกลยุทธ์ Strategic(S) 
จำนวนอัตรากำลังที่ปฏิบัติงาน 

      อัตรากำลังที่มีจริงไม่น้อยกว่า 80% 
ของอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลัง 

     อัตรากำลังที่มีจริงมากกว่า 70% แต่
ไม่ถึง 80% ของอัตรากำลังตามกรอบ
อัตรากำลัง 

    อัตรากำลังที่มีจริงน้อยกว่า 70 %
ของอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลัง 

o เห็นด้วย 
o ไม่เห็น

ด้วย…………………… 
................................................... 

2 ด้านการปฏิบัติงาน
Operation(O) 
ระบบควบคมุภายใน 

     มีระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ
และจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรทุก
ระดับถือปฏบิัต ิ

     มีระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ
แต่ไม่จดัทำเอกสารเผยแพร่ให้บคุลากรทุก
ระดับถือปฏบิัติเผยแพรไ่ม่เพยีงพอ 

    มีระบบการควบคมุภายในไม่
ครอบคลมุทุกภารกิจและไม่จดัทำ
เอกสารเผยแพร่ไม่เพียงพอให้บุคลากร
ทุกระดับถือปฏิบตัิเผยแพรไ่ม่เพียงพอ 

o เห็นด้วย 
o ไม่เห็น

ด้วย…………………… 
................................................... 

3 ด้านการเงิน Financail  (F) 
จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับ 

    จำนวนเงินงบประมาณน้อยกวา่10% 
จำนวนงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของ
อปท. 

     จำนวนเงินงบประมาณ 10 – 30% 
จำนวนงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของ
อบต. 

    จำนวนเงินงบประมาณมากกว่า 
30 %จำนวนงบประมาณรายจ่าย
ทั้งหมดของอปท. 

o เห็นด้วย 
o ไม่เห็น

ด้วย…………………… 
................................................... 

4 ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
Compliance(C) 
การปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การ
ติดตาม แก้ไข ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน ที่ไมเ่ป็นไปตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ ์

    มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ และไม่มีข้อ
ทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ 

     ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ มีข้อทักท้วง
จากหน่วยงานตรวจสอบ และดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ 

    ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ มีข้อทักท้วง
จากหน่วยงานตรวจสอบ และไม่
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ 

o เห็นด้วย 
o ไม่เห็น

ด้วย…………………… 
................................................... 

5 ด้านการบริหารความรู้ 
Knowledge Management(K) 
คุณวุฒิและประสบการณ์ใน
ตำแหน่งของหัวหน้างาน 

    มีคุณวุฒิตรงกับตำแหน่งและมี
ประสบการณ์ ในงานท่ีปฏิบัติ มากกว่า3 ปี 
หรือคุณวุฒไิม่ตรง แต่มีประสบการณ์ในงาน
ที่ปฏิบัติ มากกว่า 5 ป ี

    มีคุณวุฒิตรงหรือไม่ตรงกับตำแหน่ง
และมีประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบตัิ และ
ประสบการณ์มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 
 5 ปี 

    มีคุณวุฒิตรงหรือไม่ตรงกับตำแหน่ง
และมีประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบตัิ น้อย
กว่า 1 ปี 

o เห็นด้วย 
o ไม่เห็น

ด้วย…………………… 
.................................................. 
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กองสวัสดิการและสังคม 

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง 
เกณฑ์ความเสี่ยง 

ความเห็นของหน่วยรับตรวจ 
ความเสี่ยงระดับต่ำ(1) ความเสี่ยงระดับปานกลาง(2) ความเสี่ยงระดับสูง(3) 

1  ด้านกลยุทธ์ Strategic(S) 
จำนวนอัตรากำลังที่ปฏิบัติงาน 

      อัตรากำลังที่มีจริงไม่น้อยกว่า 80% 
ของอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลัง 

     อัตรากำลังที่มีจริงมากกว่า 70% แต่
ไม่ถึง 80% ของอัตรากำลังตามกรอบ
อัตรากำลัง 

    อัตรากำลังที่มีจริงน้อยกว่า 70 %
ของอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลัง 

o เห็นด้วย 
o ไม่เห็น

ด้วย…………………… 
................................................... 

2 ด้านการปฏิบัติงาน
Operation(O) 
ระบบควบคมุภายใน 

     มีระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ
และจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรทุก
ระดับถือปฏบิัต ิ

     มีระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ
แต่ไม่จดัทำเอกสารเผยแพร่ให้บคุลากรทุก
ระดับถือปฏบิัติเผยแพรไ่ม่เพยีงพอ 

    มีระบบการควบคมุภายในไม่
ครอบคลมุทุกภารกิจและไม่จดัทำ
เอกสารเผยแพร่ไม่เพียงพอให้บุคลากร
ทุกระดับถือปฏิบตัิเผยแพรไ่ม่เพียงพอ 

o เห็นด้วย 
o ไม่เห็น

ด้วย…………………… 
................................................... 

3 ด้านการเงิน Financail  (F) 
จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับ 

    จำนวนเงินงบประมาณน้อยกวา่10% 
จำนวนงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของ
อปท. 

     จำนวนเงินงบประมาณ 10 – 30% 
จำนวนงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของ
อบต. 

    จำนวนเงินงบประมาณมากกว่า 
30 %จำนวนงบประมาณรายจ่าย
ทั้งหมดของอปท. 

o เห็นด้วย 
o ไม่เห็น

ด้วย…………………… 
................................................... 

4 ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
Compliance(C) 
การปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การ
ติดตาม แก้ไข ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน ที่ไมเ่ป็นไปตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ ์

    มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ และไม่มีข้อ
ทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ 

     ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ มีข้อทักท้วง
จากหน่วยงานตรวจสอบ และดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ 

    ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ มีข้อทักท้วง
จากหน่วยงานตรวจสอบ และไม่
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ 

o เห็นด้วย 
o ไม่เห็น

ด้วย…………………… 
................................................... 

5 ด้านการบริหารความรู้ 
Knowledge Management(K) 
คุณวุฒิและประสบการณ์ใน
ตำแหน่งของหัวหน้างาน 

    มีคุณวุฒิตรงกับตำแหน่งและมี
ประสบการณ์ ในงานท่ีปฏิบัติ มากกว่า3 ปี 
หรือคุณวุฒไิม่ตรง แต่มีประสบการณ์ในงาน
ที่ปฏิบัติ มากกว่า 5 ป ี

    มีคุณวุฒิตรงหรือไม่ตรงกับตำแหน่ง
และมีประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบตัิ และ
ประสบการณ์มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 
 5 ปี 

    มีคุณวุฒิตรงหรือไม่ตรงกับตำแหน่ง
และมีประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบตัิ น้อย
กว่า 1 ปี 

o เห็นด้วย 
o ไม่เห็น

ด้วย…………………… 
.................................................. 
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กองคลังช่าง 

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง 
เกณฑ์ความเสี่ยง 

ความเห็นของหน่วยรับตรวจ 
ความเสี่ยงระดับต่ำ(1) ความเสี่ยงระดับปานกลาง(2) ความเสี่ยงระดับสูง(3) 

1  ด้านกลยุทธ์ Strategic(S) 
จำนวนอัตรากำลังที่ปฏิบัติงาน 

      อัตรากำลังที่มีจริงไม่น้อยกว่า 80% 
ของอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลัง 

     อัตรากำลังที่มีจริงมากกว่า 70% แต่
ไม่ถึง 80% ของอัตรากำลังตามกรอบ
อัตรากำลัง 

    อัตรากำลังที่มีจริงน้อยกว่า 70 %
ของอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลัง 

o เห็นด้วย 
o ไม่เห็น

ด้วย…………………… 
................................................... 

2 ด้านการปฏิบัติงาน
Operation(O) 
ระบบควบคมุภายใน 

     มีระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ
และจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรทุก
ระดับถือปฏบิัต ิ

     มีระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ
แต่ไม่จดัทำเอกสารเผยแพร่ให้บคุลากรทุก
ระดับถือปฏบิัติเผยแพรไ่ม่เพยีงพอ 

    มีระบบการควบคมุภายในไม่
ครอบคลมุทุกภารกิจและไม่จดัทำ
เอกสารเผยแพร่ไม่เพียงพอให้บุคลากร
ทุกระดับถือปฏิบตัิเผยแพรไ่ม่เพียงพอ 

o เห็นด้วย 
o ไม่เห็น

ด้วย…………………… 
................................................... 

3 ด้านการเงิน Financail  (F) 
จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับ 

    จำนวนเงินงบประมาณน้อยกวา่10% 
จำนวนงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของ
อปท. 

     จำนวนเงินงบประมาณ 10 – 30% 
จำนวนงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของ
อบต. 

    จำนวนเงินงบประมาณมากกว่า 
30 %จำนวนงบประมาณรายจ่าย
ทั้งหมดของอปท. 

o เห็นด้วย 
o ไม่เห็น

ด้วย…………………… 
................................................... 

4 ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
Compliance(C) 
การปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การ
ติดตาม แก้ไข ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน ที่ไมเ่ป็นไปตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ ์

    มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ และไม่มีข้อ
ทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ 

     ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ มีข้อทักท้วง
จากหน่วยงานตรวจสอบ และดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ 

    ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ มีข้อทักท้วง
จากหน่วยงานตรวจสอบ และไม่
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ 

o เห็นด้วย 
o ไม่เห็น

ด้วย…………………… 
................................................... 

5 ด้านการบริหารความรู้ 
Knowledge Management(K) 
คุณวุฒิและประสบการณ์ใน
ตำแหน่งของหัวหน้างาน 

    มีคุณวุฒิตรงกับตำแหน่งและมี
ประสบการณ์ ในงานท่ีปฏิบัติ มากกว่า3 ปี 
หรือคุณวุฒไิม่ตรง แต่มีประสบการณ์ในงาน
ที่ปฏิบัติ มากกว่า 5 ป ี

    มีคุณวุฒิตรงหรือไม่ตรงกับตำแหน่ง
และมีประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบตัิ และ
ประสบการณ์มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 
 5 ปี 

    มีคุณวุฒิตรงหรือไม่ตรงกับตำแหน่ง
และมีประสบการณ์ในงานท่ีปฏิบตัิ น้อย
กว่า 1 ปี 

o เห็นด้วย 
o ไม่เห็น

ด้วย…………………… 
.................................................. 
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4.แผนบริหารความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ประเภท

ความเสี่ยง 
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข 

แผนงานโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีเป็นจำนวนมาก แต่ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
ไม่มีงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการนำ
แผนงานโครงการต่าง ๆ มาจัดทำได้
ทั้งหมด การจัดทำรายละเอียดของ
โครงการ ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ 
 

งบประมาณในการจัดทำมีไม่เพียงพอตอ
แผนงานโครงการต่างๆทำให้ไม่สามารถ
นำกิจกรรมหรือโครงการมาจัดได้ทั้งหมด 

 ด้านการ
ดำเนินงาน 

- การจัดทำแผน นำแผนงานโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมา
จัดทำโครงการเป็นอันดับต้น ๆ  
ส่วนรับผิดชอบ (สำนักปลัด)   
ระยะเวลาที่ดำเนินการ ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 
2565) 
 

ข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้รับผิดชอบโดนตรงมีแต่
พนักงานจ้างที่เป็นผู้ช่วย ซึ่งการ
ตัดสินใจและการแก้ปัญหาในเรื่อง
ต่างๆ ยังไม่เด็ดขาดและมีความ
ผิดพลาดในการลงใบนำส่งเงิน
ประจำวัน 

- การลงบันทึกข้อมูลในใบนำส่งในระบบ  
L-AAS ผิดพลาด 
- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 

 ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาจากระเบียบข้อกฎหมายที่มีและค้นหา
เพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต 
2. ร้องขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ส่วนรับผิดชอบ (กองคลัง)   
ระยะเวลาที่ดำเนินการ ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 
2565) 

 

 

 

 

 

  



ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ประเภท

ความเสี่ยง 
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข 

- การจัดทำงานด้านการเงินและพัสดุ
ของศูนย์เด็กเล็ก ยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในด้านการเงิน และงาน
พัสดุ  
- เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุ ระเบียบงานการเงิน และบัญชี
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

- การจัดทำงานด้านการเงินและพัสดุ
ของศูนย์เด็กเล็ก ยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจและความชำนาญด้านการเงิน 
และงานพัสดุ  
- เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 
ระเบียบงานการเงิน และบัญชีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 

 ด้านการเงิน มีการกับกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าที่คอยหมั่นตรวจสอบ 
ตรวจทาน ดูหนังสื่อสั่งการและระเบียบเกี่ยวกับงานในด้วนการ
จัดทำแผนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ส่วนรับผิดชอบ (กองศึกษา)   
ระยะเวลาที่ดำเนินการ ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 
2565 

- ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการ
และผู้ป่วยเอดส์ไม่ให้ความร่วมมือใน
การแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
กรณีมีการย้ายออกจากพ้ืนที่กรณี
ได้รับเงินสวัสดิการหรือสิทธิ
ประโยชน์อื่นจากรัฐและผู้ได้รับเบี้ย
เสียชีวิตทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำเรื่อง
ระงับการจ่ายเงินยังจ่ายเบี้ยยังชีพทุก
เดือนอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่
ต้องเรียกเงินคืน 

การติดต่อประสานงาน 
กับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลลำ
นางรองข้อมูลที่ได้รับยังเป็นข้อมูลดิบ
และบอกด้วยวาจาไม่เป็นการรับรองด้วย
ลายลักษณ์อักษร 
 

  ติดต่อประสานกับสำนักทะเบียนอำเภอโนนดินแดงทุกเดือนทำการ
ตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้และจะเป็น
ข้อมูลที่แท้จริง 
ส่วนรับผิดชอบ (กองสวัสดิการ)   
ระยะเวลาที่ดำเนินการ ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 
2565) 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ประเภท

ความเสี่ยง 
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางแก้ไข 

- การวางแผนการก่องสร้างและ
สำรวจปริมาณการก่อสร้างมีการ
ปฏิบัติซ้ำซ้อนทำให้การตั้ง
งบประมาณไม่ครอบคลุมทำให้งาน
ล่าช้า  
- ข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนไม่ทั่วถึง 

- การวางแผนการก่อสร้างและสำรวจ
ปริมาณการก่อสร้างมีการปฏิบัติซ้ำซ้อน 
ทำให้การตั้งงบประมาณไม่ครอบคลุม 
ล่าช้า 
- ข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนไม่ทั่วถึงและครอบคลุมพ้ืนที่ 

  1. ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ล้าหลังตรงตามมาตรฐาน 
2. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไปอบรมโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
ส่วนรับผิดชอบ (กองช่าง)   
ระยะเวลาที่ดำเนินการ ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 
2565) 
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