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คำนำ 
 

  การบริหารความเสี่ยง  เป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับเพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ด้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมของ
องค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลคำรวมขององค์กร แล้วกำหนดแผนการ
จัดการความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระตับที่สามารถยอมรับและจัดการได้เพื่อการสร้างหลักประกันที่
องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน 
ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการ
ทุกกอง มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความสี่ยงตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและ
ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมี
ระบบแผนบริหารความเสี่ยงนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหนำที่ผู้ปฏิบัติงานทุกกองทุกฝ่าย ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไป
ดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากร
ที่เก่ียวข้องทุกระดบั รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของ ต่อไป 
 
 
 

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน 
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บทที่ 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดประกอบกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่น ที ่ มท 0805.2/ว6858 ลงวันที ่ 29 มีนาคม  2562 เรื ่อง 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ    พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน จึงแต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมายด้านการดำเนินงาน  การเงิน  ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูและรักษาทรัพย์สิน การป้องกันลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง การทุจิตของหน่วยงานการดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน 
 

  การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กร
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความ
โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนด
นโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง            
พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที ่ กค 0409.4/ว23 ลงวันที่ 19 มีนาคม   2562 
ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี ่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-
Integrated Framework ) ข อ ง  The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSOERM) 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  1) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
  2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
  3) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ่อน้ำร้อน           ได้แก่  สำนักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษาฯ 
  4) เพ่ือองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน สามารถดำเนินการได้ตาม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่
กำหนดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
  5) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน 
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1.3 เป้าหมาย 
  1) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง  เพ่ือ
นำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 
  2) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความ
เสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  3) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
  4) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
  5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง
องค์กร 
  6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 

1.4 ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  1) เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็น
การดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร 
  2) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กร          
เข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้
อย่างครบถ้วน 
  3) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของ
ผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุม
และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร 
  4) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจ
ในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
  5) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง 
 

1.5 ความหมายและคำจำกัดความการบริหารความเสี่ยง 
  ความเสี ่ยง (Uncertainty) หมายถึง ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์/
เป้าหมาย  โดยผลกระทบดังกล่าวทำให้การดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย หรือความคาดหวัง โดยอาจวัด
ระดับความรุนแรงของความเสี ่ยงได้จากผลกระทบ (Consequences) ของเหตุการณ์ และโอกาสที ่จะเกิด
(Likelihood) 
  ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง   สาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม 
ขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้ ทั้งท่ีเป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร  
 
   การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการ
วิเคราะห์  เพ่ือจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์การโดยการประเมินจาก 
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  1) โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความ
เสี่ยง 
  2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดข้ึน หากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง 
 

  ระดับของความเสี่ยง  หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ำ
และความเสี่ยงน้อยมาก 
 

  การบริหารความเสี ่ยง (Risk Management) หมายถึง การกำหนดนโยบายโครงสร้างและ
กระบวนการเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร และบุคลากรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานทั่วทั้ง
องค์กรโดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
ประเมินผลกระทบต่อองค์กร และกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ทั้งนี้เพ่ือให้
เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 
  

  COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission) หมายถึง กรอบแนวค ิดในการบร ิหารความเส ี ่ยงแบบท ั ่ วท ั ้ งองค ์กร ( Enterprise Risk  
Management : ERM)  มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการ
กำหนดบทบาทและหน้าที่ความรู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน 
 

การบริหารความเสี่ยงโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management : ERM)  
  หมายถึงการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ  โดยต้องพยายามที่จะลดสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะท้าให้องค์กรเกิด
ความเสียหายโดยการทำให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่
ในระดับที ่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสำคัญ  
 

  การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงหรือ
ลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ (Risk Tolerance) 
 

  การติดตามประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการติดตาม
ผลระหว่างดำเนินการตามแผน และทำการสอบทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้คงดำเนินการ
ต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสมมีการปฏิบัติตามจริง 
ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ควรกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ำอีก
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือดูว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วหรือมีความเสี่ยงใหม่เพ่ิมข้ึนมาอีก   หรือไม ่
 

   ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กรความ
เสี ่ยงที ่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี ่ยงในด้านนโยบายความเสี่ยงในด้านการ
ดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ เป็นต้น   
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  ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเป็น
สิ่งที่อยู่นอกเหนือความรู้รับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายาม  หามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มาก
ที่สุด ได้แก่ ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมือง การปกครอง ความเสี่ยงด้าน การแข่งขัน  ความ
เสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมายและ
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น 
 

บทที่ 2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 

2.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี ่ยงให้  
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
และเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ใน
องค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  1.ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO : ERM(The Committee 
of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : Enterprise Risk  Management) ซ ึ ่ ง เ ป็ น
กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร 
  2.ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ 
  4.ให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง 
  5.ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึง
ความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมของ
องค์กร 
 

ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 
  วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการองค์กรที่ดีคือ การติดตาม กำกับ ควบคุม และดูแลให้มี
การจัดกระบวนการเพ่ือใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย ๓ หลักการที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 
  ๑. การบริหารความเสี่ยง 
  ๒. การควบคุมภายใน 
  3. การตรวจสอบภายใน 
 

๒.2 การบริหารความเสี่ยง (Risk  Management)  
  หมายถึง การกำหนดนโยบาย โครงสร้าง และกระบวนการเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและ
บุคลากรขององค์กร นำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผล กระทบต่อองค์กร 
และกำหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความ เชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่า
ผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยวัตถุประสงค์ในการบริหารความ
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เสี่ยงนั้นเป็นไปเพื่อให้ผลการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้รวมถึงเพื่อให้เกิด
การรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กร กำหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งการสร้างกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กร
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
ความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ    
 

   การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)  
หมายถึง การบริหารความเสี่ยง  โดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรม ตามภารกิจ และวัฒนธรรม
องค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่สำคัญ ได้แก่ 
  1. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับภารกิจ
และ   พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การตัดสินใจ และสามารถนาไปใช้กับองค์ประกอบ
อ่ืนๆ ในการบริหารองค์กร 
  ๒. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับ โครงการ
ระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินงาน
การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจท้าให้เกิด ความเสียหาย ความไม่แน่นอนและ
โอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้าง และหาก
เกิดข้ึนจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง 
  ๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ    
ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง พื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ดี      
ขององค์กรควรมีองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน โดยจะเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
และควรถูกปลูกฝังรวมกับกิจกรรมปกติขององค์กรเพ่ือให้องค์กรสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนดและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้ 
 

๒.3 การควบคุมภายใน (Internal Control) 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 62 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัย
การเงินการคลังเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ดังนั้นจึงได้กำหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบมาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัดและช่วยป้องกัน หรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความ
สิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริตกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง
ได ้กำหนด “มาตรฐานการควบค ุมภายในสำหร ับหน ่วยงานของร ัฐ” (Internal Control Standard for 
Government Agency) ตามมาตรฐานสากลของ   The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission : COSO ๒๐๑๓  ซึ่งได้มีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบบริหารราชการแผ่นดิน 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะทำ
ให้การดำเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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  “การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ หน่วยงานของรัฐต้องให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้ 
  ๑. วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน  ด้านการเงิน 
ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของ  หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ในหน่วยงานของรัฐ 
  ๒. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงาน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ทันเวลา
โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นของทางราชการ 
  ๓. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ( Compliance Objectives) 
เป็นวัตถุประสงค์เกี ่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่  เกี ่ยวข้องกับการ
ดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของทางราชการ 
 

๒.4 แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ได้แต่งตั้งแต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน และดำเนินการโดยมีข้ันตอนการดำเนินการ หลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน   COSO 
(Committee of Sponsoring Organizstion of the Tread Way Commission) 
  มาตรฐานที่จะนำมาใช้ในการกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง เป็นกรอบแนวคิดในการ
บริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา และ
ความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความ
เสี่ยงที่ชัดเจน COSO + ERM Risk Management Objectives 4 วัตถุประสงค์    Risk Components Entity 
and Unit-Level  8 องค์ประกอบ Components   หน่วยงานในระดับต่างๆ 

 
รูปภาพ 1 องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM Integrated Framework 
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  กรอบหล ักการบร ิหารความ เส ี ่ ย งแบบบ ู รณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM  
IntegratedFramework) ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลัก จำนวน 8 องค์ประกอบ เพ่ือเป็นกรอบการบริหาร 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้ 
  1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ได้แก ่วัฒนธรรมขององค์ กร
นโยบาย ในการบริหารความเสี่ยง และมุมมองของผู้บริหาร เป็นต้น 
  2) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นกระบวนการการกำหนดวัตถุประสงค์ใน
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร 
  3) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identifcation) เป็นการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนทั้ง
จากภายนอก และภายในองค์กร โดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเสี่ยงนั้นๆ 
  4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์ พิจารณาจากโอกาสในการ
เกิดข้ึนของความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
  5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดมาตรการที่จะรองรับและ
ตอบสนองต่อความเสี่ยง ได้แก่ การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยงการลดผลกระทบที่เกิด
จากความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง เป็นต้น 
  6) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เป็นการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อให้มัน่ใจว่า
จะมีการดำเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ 
  7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ได้แก่การเก็บรวบรวม
การบันทึกข้อมูล รูปแบบของเอกสาร วิธีในการสื่อสาร เพ่ือให้บุคลากรต่างๆ ได้รับรู้ถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การบริหารความเสี่ยง 
  8) การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลในการบริหารความเสี่ยงว่าเมื่อดำเนินการ
บริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการกำหนดแล้วได้ผลอย่างไรมีความเสี่ยงตกค้างหลงเหลืออยู่หรือไม่พิจารณา/สั่ง
การสนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

2.5 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
  โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน 
  1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ทำหน้าที่ในการกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการบริหารความเสี่ยง 
  2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะทำงานการ
บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  3. คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
  1.) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน 
  2.) นำเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  3.) ประสานและกำกับการดำเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน 
  4.) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  4. หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง ทำหน้าที่ศึกษา ทำความความใจกับการบริหารความเสี่ยง
ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้งติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 



10 
 

  5. บุคลากรในหน่วยงาน ท้าหน้าที่ทำความเข้าใจและดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 

กลไกการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งต้ังคณะทำงานบริหาร
ความเส่ียง พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัต ิ

คณะทำงาน
บริหารความเส่ียง 

1.ระบุปัจจัยเส่ียง ประเมินโอกาสและ
ผลกระทบ 

2.วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญ 

3.จัดทำแผนบริหารความเส่ียง 

 

พิจารณา/สั่งการ 6.ทบทวนแผนการ
บริหารความเส่ียง 

5.รายงาน/ประเมินผลการ
บริหารความเส่ียง 

4.สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัต ิ

ปฏิบัติงานตามแผนบรหิารความเส่ียง 

ผู้ปฏิบัต ิ
สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 



11 
 

 
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง       
  โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำ
แผนการดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้  
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  1. ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน 
  2. ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  3. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  1. ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน 
  2 .ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  3. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อเพ่ิมมูลค่า
ให้กับองค์กร 
  2. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน 
  3. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงผู้บริหารท้องถิ่น 
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ผู้บริหารท้องถิน่ 
  1. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง 
  2. ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
  3. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  4. พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
  1. สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  2. นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบให้
ข้อเสนอแนะ 
 

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง 
  1. จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
  2. ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและ
ควบคุมความเสี่ยง 
  3. รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ กอง/ฝ่าย 
  1. สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง 
  2. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง   
  

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลที่  โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้ 
  1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน  ประธานกรรมการ 
  2.  หัวหน้าสำนักปลัด     กรรมการ 
  3.  ผู้อำนวยการกองช่าง     กรรมการ 
  4.  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ       กรรมการ 
  5.  ผู้อำนวยการกองคลัง     กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ  4   ข้อดังนี้ 
 (1) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 (2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 (3) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 (4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
2.6 ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง  
  ปัจจัยสำคัญท่ีจะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความสำเร็จ มี 8 
ประการ 
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  1. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 
  การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จะประสบความสำเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับ
เจตนารมณ์ การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ผู้บริหารระดับสูงต้อง
ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจความสำคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อองค์กร 
มิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถจะเกิดข้ึนได้ 
  2. ความเข้าใจความหมายความเสี่ยงตรงกัน 
   การใช้คำนิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแบบเดียวกัน จะทำให้เกิด
ประสิทธิภาพในการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการเพ่ือใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง และ
กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจุดหมายร่วมกันในการบริหาร
ความเสี่ยง 
  3. กระบวนการการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
  องค์กรทั่วไป จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้น จะต้อง
นำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 
  4. การบริหารการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการชี้แจง 
   การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ องค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความ
เสี่ยงขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับขององค์กร และต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ของผลที่องค์กร และแต่ละบุคคลจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง 
  5. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
  การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติมีความสำคัญอย่างมากเพราะการ
สื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงทำความเข้าใจต่อ
พนักงานทุกคนถึงความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้เกิดการยอมรับใน
กระบวนการและนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง 
 
  6. การวัดผลการบริหารความเสี่ยง 
  การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น จะทำให้ผู้บริหารสามารถประเมิน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและดำเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
  7. การให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 
  ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร ควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจกรอบ  การบริหาร
ความเสี่ยง และความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือบรรลุความสำเร็จขององค์กร การ
สื่อสารข้อมลูเกี่ยวกับความเสี่ยง 
  8. การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
  ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยสำคัญความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง คือการกำหนดวิธีที่
เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง   การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็น
ต่อไปนี้ 
 - การรายงาน และสอบทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 - ความชัดเจนและสม่ำเสมอของการมีส่วนร่วม และความมุ่งมันของผู้บริหารระดับสูง 
 - บทบาทของผู้นำในการสนับสนุน และติดตามการบริหารความเสี่ยง 
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 - การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
 
2.7  กรอบการบริหารความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน  ดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยยึดกรอบการ
บริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way  
Commission ) โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ 
  1. วัฒนธรรมองค์กร โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายการดำเนินงานและความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ 
  2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ในการ
กำกับการบริหารความเสี่ยง และมีการแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน 
ทำหน้าที่วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยผู้บริหารระดับสำนัก/กลุ่มงานติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ 
  3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ค้นหาและระบุ
ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมท่ีมีอยู่การจัดการความเสี่ยง 
การติดตามประเมินผลและจัดท้ารายงานตามแผนดังกล่าว 
  4. ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างและระบบบริหารความเสี่ยง วิธีการดำเนินงาน/เครื่องมือที่ใช้ใน
การระบุความเสี่ยง รวมถึงข้อมูลและการสื่อสารภายในองค์กร 

 
บทที่ 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 

3.1 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 
  ในการพัฒนาและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน จะนำหลักการของมาตรฐาน COSO ซึ่งมีการดำเนินงานที่สำคัญประกอบไปด้วย 8 ขั้นตอน 
  1. ทบทวนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน (Establishing the  Context) 
เป็นการทบทวนทิศทาง และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ( Internal Environment) ภารกิจและกิจกรรม
ภายใน ทบทวนนโยบาย (Policy) และเป้าหมาย (Objective) ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
  2. การระบุประเด็นความเสี ่ยง (Risk Identifcation) เป็นการกำหนดประเด็นความเสี ่ยงที ่มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน โดยแบ่งออกเป็น4 
ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านนโยบาย (Strategic Risk)  ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operationat Risk)  ความเสี่ยง
ด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการกฎระเบียบ (Compliance Risk) พร้อมกำหนดเจ้าภาพใน
การบริหารความเสี่ยง (Risk Owner) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)  และระดับความเบี่ยงเบนที่
ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยง 
  3. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Analysis) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มี (Risk Factor)และ
การค้นหาสาเหตุของความเสี่ยง (Risk Cause / Root Cause) ที่มีความสัมพันธ์กับแต่ละปัจจัยเสี่ยงรวมถึงการ
กำหนดเกณฑ์ในการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 
พร้อมกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
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  4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Evaluation) เป็นการระบุระดับของโอกาส
ที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในแต่ละสาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause/ Root Cause) ทั้งระดับ
ในปัจจุบัน และระดับที่ต้องการ 
  5. การกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดค่าระดับ 
ความรุนแรงของความ (Likelihood x Impact : LI ) ที่จำเป็นต้องดำเนินการวางแผนในการตอบสนองความเสี่ยง 
โดยจะกำหนดมาตรการในการรองรับความเสี่ยง สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าระดับความรุนแรงของความเสี่ยงใน
ระดับสูงมาก (Very High) และระดับสูง (High) ซึ่งจะประเมินทางเลือกที่เหมาะสมในการตอบสนองความเสี่ยง 
ได้แก่ การยอมรับความเสี่ยง (Take) การลดโอกาสในการเกิดและผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง(Treat) การ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) และการถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) 
  6. การจัดทำแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เป็นการเชื่อมโยงสาเหตุและปัจจัยความเสี่ยงเข้ากับ
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร 
  7. การทบทวนและสอบทานตัวชี ้ว ัดความเสี ่ยง (Key Risk Indicator : KRI) เป็นการกำหนด    
ดัชนีชี้วัดของความเสี่ยงหลัก เพื่อเป็นปัจจัยในการพิจารณาทิศทางของความเสี่ยงว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น   หรือลดลง 
และเป็นสัญญาณเตือนให้องค์กรสามารถรับรู้ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทัน  ต่อเหตุการณ์รวมทั้งช่วย
สนับสนุนกิจกรรมควบคุมภายใน 
  8. การจัดทำคู่มือและแผนในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan and   Manual) 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ   (1) คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยหลักการและแนวทาง  ในการบริหาร
ความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยงหลัก ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุหลักของความเสี่ยงเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินระดับของ
โอกาสในการเกิดความเสี่ยง และระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง การจัดทำแผนที่ความเสี่ยง การทบทวนและ
สอบทานตัวชี้วัดความเสี่ยง และ (2) แผนการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยมาตรการที่จะตอบสนองต่อความ
เสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยง แผนในการดำเนินการตามมาตรการและแผนการติดตามควบคุมความเสี่ยง 
 

3.2 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและ
จัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผน 
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ 
ซ่ึง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน   มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก  ดังนี้ 
  1. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์    
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
  2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
  3. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม
ความ เสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และ
ควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือ  แผนปฏิบัติ
การนั้นกบัประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
  4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
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  5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปีเพ่ือให้
มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการหรือกลไก
การควบคุมความเสี่ยง (Control Activety) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยง  ที่ยังเหลืออยู่หลังมีการ
จัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
  6. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
 

3.3 ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
  1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategec Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์   
เป้าหมาย  พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร 
  2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการ
มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุม
ทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก 
อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน   
สำนักงบประมาณ  รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม 
  4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงท่ี
เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียการป้องกันข้อมูลรวมถึง
ประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ 
 
3.4 การประเมินความเสี่ยง 
  ในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์เพื่อวัดระดับโอกาสหรือความถี่ท่ี
จะเกิดความเสี่ยงและวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ โดยนำเหตุการณ์ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงท่ีมีการค้นพบ
หรือระบุได้มาทำการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรง กับความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้เพื่อระบุระดับความสำคัญ
ของความเสี่ยง ซึ่งมีองค์ประกอบหลักในการพิจารณาอยู่ 2 ประการคือโอกาส  (Likelihood) ที่จะเกิดและผลกระทบ 
(Impact) ที่เกิดขึ้น โดยโอกาสที่จะเกิด คือความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ในช่วงเวลาหนึ่งและผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นคือความเสียหายที่เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อองค์กรหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ทั้งนี้ จะต้องมีการก ำหนด
ระดับของโอกาสท่ีจะเกิด และระดับของผลกระทบท่ีจะเกิด เพื่อให้สามารถกำหนดดีหรือจัดลำดับความสำคัญของความ
เสี่ยงได้พิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยง จากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือ  การคาดการณ์ล่วงหน้า
ของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ คือ    สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ
น้อยมาก แทนด้วยตัวเลข 5 4 3 2 และ 1 ตามลำดับ ใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิดซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ 5 
ระดับ     
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 
 

  1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L ) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  
ซ่ึงจำแนกเป็น 5 ระดับ คือ การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง      
 

ระดับ โอกาสเกิด 
คำอธิบาย 

โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ โอกาสเกิดเชิงปริมาณ(ความถี่ที่เกิดขึ้น) 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง มากกว่า80%หรือมากกว่า 1 ครั้ง/เดือน 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย 61-80%หรือมากกว่า 1-6 ครั้ง/เดือน 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 41-60%หรือมากกว่า 6-12 ครั้ง/เดือน 
2 ต่ำ อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง 21-40%หรือ 1 ปี/ ครั้ง 
1 ต่ำมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น น้อยกว่า 20% หรือมากกว่า 5 ปี /ครั้ง 

 
  2. ผลกระทบ (Impact : I)   หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น 5 ระดับ คือ 
  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดจากความเสี่ยงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงท่ีคาด
ว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง การจัดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดจากความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ คือ 
สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และตำ่มาก แทนด้วยตัวเลข 5 4 3 2 1 ตามลำดับ ซึ่งการ 
กำหนดระดับของผลกระทบน้ัน จะต้องพิจารณาถึงความเสียหาย หากความเสี่ยงนั้น เกิดขึ้นโดยอาจแบ่งผลกระทบ
ออกเป็นผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สินการดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯเป็นต้นการวิเคราะห์
ผลกระทบซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ       
 
การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจยัเสี่ยงหรือสาเหตขุองความเสี่ยง 
 

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

   
  3. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   หมายถึงสถานะของความเสี่ยงท่ีได้จากการประเมิน
โอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือสูงมาก สูงปานกลาง ต่ำและตำ่มาก ในรูปแบบ
ของ แผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile) 
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 แผนผังประเมินความเสี่ยง 
  ง   

       

     

     
     

                 1    2       3         4          5 
      โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 
สีแดง  ระดับความเสี่ยงสูงค่าระหว่าง 15-25 

       สีเหลือง ระดบัความเสี่ยงค่อนข้างสูงระหว่าง 8-14 
       สีเขียว  ระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ ระหว่าง 4-7 
       สีฟ้า  ระดับความเสี่ยงตำ่ ค่าระหว่าง 1-3 

 
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
  เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะ
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย    (Impact) 
จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุม   ความเสี่ยงได้
อย่างเหมาะสม  ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ  กำลังคนหรือ
เวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนดำเนินการ   ดังนี้ 
  1) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะ
เกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
  2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน   ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และ
ระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะ
เกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ 
  1) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
  2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 3-9 คะแนน หมายถึงระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพ่ิม มากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถ
ยอมรับ 

ผลกระทบของความเส่ียง 

5 

4 

3 
2 

1 
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  3) ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10-15 คะแนน หมายถึงระดับ
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16-25 คะแนน หมายถึงระดับ
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 
 

  ตารางระดับของความเสี่ยง(Degree of Risk) 
5 10 15 20 25 
4 8 12 16 20 
3 6 9 12 15 
2 4 6 8 10 
1 2 3 4 5 

                 1    2       3         4          5 
                 โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย(Likelihood) 

 
ประเภทความเสี่ยง 
  Strategic Risk : S    = ด้านกลยุทธ์ 
  Operational Risk : O     = ด้านการดำเนินงาน 
  Financial Risk : F        = ด้านการเงิน 
  Compliance Risk : C       = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ 
 
 
  การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพ่ือลด
ความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 
  1. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีกำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การ
ควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น 
  2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อ ค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงาน ข้อบกพร่อง 
เป็นต้น 
  3. การควบคุมโดยการชี้แนะ ( Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัล แก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น 
  4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้ เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต 
 
การจัดการความเสี่ยง 
  แนวทางการบริหารจัดการความเสี ่ยงมีหลายวิธ ีและสามารถปรับเปลี ่ยนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหาร

ความรุนแรงของผลกระทบ 
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จัดการความเสี่ยงนั้น ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการ
ความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน มีวิธีการบริหาร/จัดการเสี่ยง 4 แนวคิดหลัก (4T’s) ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ศัพท์ท่ีนิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด4T 
 

1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะ
ยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่
การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการ  ติดตาม
เฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ 

Risk Acceptance (Accept) Take 

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การ
ปรับปรุงระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงาน
ใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยหายหรือลด
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน  การจัดทำคู่มือ
การปฏิบัติงาน 

Risk Reduction (Control) Treat 

3. กระจายความเสี่ยง หรือโอนความเสี่ยง หมายถึง
กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ หน่วยงานอื่นช่วย
แบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับ
บริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการ
แทน (Outsource)   

Risk Sharing (Transfer) Transfer 

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหมายถึง การจัดการกับ
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ 
จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิด
ความเสี่ยงนั้นไป   

Risk Ad voidance (Advoid) Terminate 

 
การรายงานและติดตามผล 

   หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายใน
การติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่  โดย
หน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่
ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม 
พร้อมทั้งกำหนดความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ 
  1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่
กำหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 
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  2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ใน
การดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล 
มาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน 
 

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
  การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงใน
ทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
จริงเป็นประจำทุกปี 

 
บทที่ 4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนว
ทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน  มี
ขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
  1. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งท่ีมีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
  2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
  ๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความ
เสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าใน
ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
  4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ 
  5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจ
ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไก
ความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา
มาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้
องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
  6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ในทุกขั้นตอนเพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
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  4.1  การระบุความเสี่ยง 
  เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึง
ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามี
เหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจใน
ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได ้
อย่างเหมาะสม 

  4.1.1 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่ 
แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 
  4.1.2 ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุ 
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดข้ึนได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ 
สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลัง 
ได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน คือ 
 ๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎ ระเบียบ 
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ 
 ๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายใน
องค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบ 
สารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ 
 4.1.3 ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
 ๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์  เป้าหมาย      
พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา
การปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการ
เงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่นการเบิกจ่ายงบประมาณไม่
ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การทุจริตในการ
เบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณการจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเก่ียวกับ
การรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบทักท้วงจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัดกรมบัญชีกลาง 
 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 
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 4.2 การประเมินความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การ
ประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
 4.2.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความ
เสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของ ผลกระทบไว้        
5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก 
 4.2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปจัจัย
ที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือ
มูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความ
เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือ
เวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนการดำเนินการ ดังนี้ 
 ๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด 
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
 ๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความ
เสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
 4.2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรง
ของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี ่ยงในระดับใดระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิด
เหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง 
แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
 1) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่า
เป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม 
 2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6-10 คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมี
แผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 
 3) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงเพ่ือให้ความเสี่ยง
นั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมิน
ซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
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แบบ RM-1 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง   

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  

 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลกั  

(1)  

 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  

(2) 

 
ปัจจัยเสี่ยง  

(3) 

 
สาเหตุของความเสี่ยง  

(4) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาสที่จะเกิด 

(6) 
ผลกระทบ 

(7) 
ลำดับ 
ความ
เสี่ยง  
(8) 

ระดับ 
ความเสี่ยง  

(9) 

1. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษารถยนต ์
(สำนักปลัด) 

การใช้รถยนต์ของ
หน่วยงานและการ
บำรุงรักษารถยนต ์

ปัจจัยภายนอก 
 

1. กำชับเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบให้
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างรอบคอบ 
2. กำชับเจ้าหน้าที่ดแูลบำรุงรักษา
รถยนต ์

4 4 8 
 

(ปานกลาง) 

2. การส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน   (สำนักปลัด) การส่งเสริมอาชีพ
แก่ชุมชน 

ปัจจัยภายนอก 1.การส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและ
จัดหาตลาดให้จำหน่ายสินค้า 

3 3 6 
 

(ปานกลาง) 

3. การส่งเสริมคัดแยกขยะมลูฝอย ตามหลัก 3 R ใน
ชุมชน 
Reduce – ลดการใช้ (คิดก่อนใช้) 
Reuse – นำกลับมาใช้ซ้ำ (ใช้แล้วใช้อีก) 
Recycle – นำกลับมาใช้ใหม ่ 
(สำนักปลัด) 

การส่งเสริมคัดแยก
ขยะมูลฝอย ตาม

หลัก 3 R ในชุมชน 

ปัจจัยภายนอก 
 

1.จัดการส่งเสรมิคัดแยกขยะมลู
ฝอย ตามหลัก 3 R ในชุมชน 
 

4 3 8 
 

(ปานกลาง) 

4. การใช้รถของหน่วยงานและการบำรุงรักษารถ 
(กองคลัง) 
 

การใช้รถของ
หน่วยงานและการ

บำรุงรักษารถ 

ปัจจัยภายนอก 
 

1. กำชับเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบให้
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างรอบคอบ 
2. กำชับเจ้าหน้าที่ดแูลบำรุงรักษา
รถ 

4 2 8 
 

(ปานกลาง) 
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แบบ RM-1 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง   

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  

 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลกั  

(1)  

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
(2) 

ปัจจัยเสี่ยง  
(3) 

สาเหตุของความเสี่ยง (4) การประเมินความเสี่ยง 
โอกาสที่จะ

เกิด  
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ลำดับ 
ความ
เสี่ยง  
(8) 

ระดับ 
ความเสี่ยง  

(9) 

5. งานพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บค่า
น้ำประปา 
(กองคลัง) 

การจัดเก็บค่า
น้ำประปา 

ปัจจัยภายนอก 1.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
สร้างความเข้าใจกับประชาชนใน
การยื่นชำระคำน้ำประปา เช่น 
ประชาสมัพันธ์เสียงตามสาย แผ่น
พับ เป็นต้น 

5 7 11 
 

(สูง) 

6. การดำเนินการจัดทำแผนทีภ่าษีอย่างต่อเนื่อง 
(กองคลัง) 

การจัดทำแผนท่ี
ภาษีอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยภายนอก 1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
สร้างความเข้าใจกับประชาชนใน
การยื่นชำระภาษีที่ดิน เช่น
ประชาสมัพันธ์เสียงตามสาย  
แผ่นพับ เป็นต้น 

6 8 13 
 

(สูงมาก) 

7. การขออนุญาตก่อสรา้งอาคารและดดัแปลงอาคารหรือ
รื้อถอนอาคารยังมผีู้ยื่นขออนุญาตบางรายเตรียมเอกสาร
ไม่ครบทำให้การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง
อาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ล่าช้าออกไป 
(กองช่าง) 

การขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารและ

ดัดแปลงอาคาร
หรือรื้อถอนอาคาร 

ปัจจัยภายนอก 1. ให้คำแนะนะแก่ประชาชนผูม้า
ขอรับบริการ 
2. ส่งหนังสือให้ชุมชน
ประชาสมัพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น 
หอกระจายข่าว ประชาสมัพันธ์
เสียงตามสาย แผ่นพับ เป็นต้น 

4 4 9 
 

(ปานกลาง) 
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แบบ RM-1 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง   

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  

 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลกั  

(1)  

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด  

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง  
(3) 

สาเหตุของความเสี่ยง (4) การประเมินความเสี่ยง 
โอกาสที่จะเกิด 

(6) 
ผลกระทบ 

(7) 
ลำดับ 
ความ
เสี่ยง  
(8) 

ระดับ 
ความเสี่ยง  

(9) 

8. การสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
(กองช่าง) 

การสำรวจ
และซ่อมแซม

ไฟฟ้า
สาธารณะ 

ปัจจัยภายนอก 1. วางแผนการสำรวจและ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
 

2 2 4 
 

(ปานกลาง) 

9. การจดัทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
(กองการศึกษา) 

แผนพัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ปัจจัยภายใน 1. ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ระดมความคดิและทำงาน
ร่วมกันเป็นทีมเพื่อช่วยกัน
ในการจัดทำแผน 

6 7 8 (ปานกลาง) 
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แบบ RM-2 

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/แนว
ทางการแก้ไข 

ระยะเวลาการดำเนิน 
การ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

1. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการ
บำรุงรักษารถยนต ์

ปัจจัยภายนอก 
-การบำรุงรักษารถยนต์  

8 
(ปานกลาง) 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1. กำชับเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบใหป้ฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างรอบคอบ 
2. กำชับเจ้าหน้าที่ดแูลบำรุงรักษารถยนต ์

ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563   

สำนักปลดั 

2. การส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน  ปัจจัยภายนอก 
-ยังไม่มีการส่งเสริมอยา่งต่อเนื่อง
และจัดหาตลาดให้จำหน่ายสินค้า 

6 
(ปานกลาง) 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1.การส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและจดัหาตลาดให้
จำหน่ายสินค้า 

ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563   

สำนักปลดั 

3. การส่งเสริมคัดแยกขยะมลูฝอยตามหลัก 
3 R ในชุมชน 
Reduce – ลดการใช้ (คิดก่อนใช้) 
Reuse – นำกลับมาใช้ซ้ำ (ใช้แล้วใช้อีก) 
Recycle – นำกลับมาใช้ใหม ่

ปัจจัยภายนอก 
-ปัญหาการทิ้งขยะ 

8 
(ปานกลาง) 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1.จัดการส่งเสรมิคัดแยกขยะมลูฝอย ตามหลัก 
3 R ในชุมชน 
 

ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563   

สำนักปลดั 

4. การใช้รถของหน่วยงานและการ
บำรุงรักษารถ 

ปัจจัยภายนอก 
-การบำรุงรักษารถ  

8 
(ปานกลาง) 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1. กำชับเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบใหป้ฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างรอบคอบ 
2. กำชับเจ้าหน้าที่ดแูลบำรุงรักษารถ 

ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563   

กองคลัง 

5. งานพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ การ
จัดเก็บค่าน้ำประปา 

ปัจจัยภายนอก 
-ผู้ใช้น้ำบางส่วนทำงานนอกบ้าน
ไม่พบเจ้าของบ้านในช่วงเวลา
จัดเก็บค่าน้ำประปา เจ้าหน้าที่ต้อง
เดินทางไปจดัเก็บหลายรอบเป็น
เหตุให้การนำส่งรายได้ช้า 

11 
(สูง) 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ สร้างความ
เข้าใจกับประชาชนในการยื่นชำระค่า
น้ำประปา เช่น ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
แผ่นพับ เป็นต้น 

ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563   

กองคลัง 
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แบบ RM-2 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

 
 

ความเสี่ยง 
 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง/แนว
ทางการแก้ไข 

ระยะเวลาการดำเนิน 
การ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

6. การดำเนินการจัดทำแผนทีภ่าษีอย่าง
ต่อเนื่อง 

ปัจจัยภายนอก 
-การลงพื้นที่ในการสำรวจของ
เจ้าหน้าท่ีไม่พบเจ้าของทรัพยส์ิน 
-ข้อมูลกับกรมที่ดินไมต่รงกับเจ้าของ
ทรัพย์สิน 

13 
(สูงมาก) 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ สร้างความ
เข้าใจกับประชาชนในการยื่นชำระภาษีที่ดิน 
เช่น ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย แผ่นพับ 
เป็นต้น 

ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563   

กองคลัง 

7. การขออนุญาตก่อสรา้งอาคารและ
ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารยังมีผู้ยื่น
ขออนุญาตบางรายเตรยีมเอกสารไม่ครบทำ
ให้การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง
อาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ล่าช้าออกไป 

ปัจจัยภายนอก 
-การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร  
ผู้ขอเตรยีมเอกสารมาไม่ครบถ้วน 

9 
(ปานกลาง) 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1. ให้คำแนะนะแก่ประชาชนผูม้าขอรับ
บริการ 
2. ส่งหนังสือให้ชุมชนประชาสัมพนัธ์ตามสื่อ
ต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว ประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย  

ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563   

กองช่าง 

8. การสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ปัจจัยนอก 
-ไฟฟ้าสาธารณะเสียหายบ่อยครั้งให้
เกิดความไม่ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

4 
(ปานกลาง) 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1. วางแผนการสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 
 

ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563   

กองช่าง 

9. การจดัทำแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ปัจจัยใน 
-บุคลากรและเจา้หน้าท่ีจัดทำ
แผนการศึกษาล่าช้า 

8 
(ปานกลาง) 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1. ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ระดมความคิดและ
ทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อช่วยกันในการจัดทำ
แผน 

ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563   

กองการ 
ศึกษา 
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แบบ RM-3 

การจัดการความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

 
 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการ
บำรุงรักษารถยนต ์

ปัจจัยภายนอก 
-การบำรุงรักษารถยนต์  

1. กำชับเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบใหป้ฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างรอบคอบ 
2. กำชับเจ้าหน้าที่ดแูลบำรุงรักษา
รถยนต ์

สำนักปลดั ประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2563   

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

2. การส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน  ปัจจัยภายนอก 
-ยังไม่มีการส่งเสริมอยา่งต่อเนื่อง
และจัดหาตลาดให้จำหน่ายสินค้า 

1.การส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและจดัหา
ตลาดใหจ้ำหน่ายสินค้า 

สำนักปลดั ประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2563   

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

3. การส่งเสริมคัดแยกขยะมลูฝอย ตาม
หลัก 3 R ในชุมชน 
Reduce – ลดการใช้ (คิดก่อนใช้) 
Reuse – นำกลับมาใช้ซ้ำ (ใช้แล้วใช้อีก) 
Recycle – นำกลับมาใช้ใหม ่

ปัจจัยภายนอก 
-ปัญหาการทิ้งขยะ 

1.จัดการส่งเสรมิคัดแยกขยะมลูฝอย 
ตามหลัก 3 R ในชุมชน 
 

สำนักปลดั ประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2563   

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

4. การใช้รถของหน่วยงานและการ
บำรุงรักษารถ 

ปัจจัยภายนอก 
-การบำรุงรักษารถ 

1. กำชับเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบใหป้ฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างรอบคอบ 
2. กำชับเจ้าหน้าที่มั่นดูแลบำรุงรกัษารถ 

กองคลัง ประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2563   

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

5. งานพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ การ
จัดเก็บค่าน้ำประปา 

ปัจจัยภายนอก 
-ผู้ใช้น้ำบางส่วนทำงานนอกบ้าน
ไม่พบเจ้าของบ้านในช่วงเวลา
จัดเก็บค่าน้ำประปา เจ้าหน้าที่ต้อง
เดินทางไปจดัเก็บหลายรอบเป็น
เหตุให้การนำส่งรายได้ช้า 

1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ สร้าง
ความเข้าใจกับประชาชนในการยืน่ชำระ
คำน้ำประปา เช่น ประชาสมัพันธ์เสียง
ตามสาย แผ่นพับ เป็นต้น 

กองคลัง ประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2563   
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แบบ RM-3 
การจัดการความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ/
ผู้รับผิดชอบหลัก 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

6. การดำเนินการจัดทำแผนทีภ่าษีอย่าง
ต่อเนื่อง 

ปัจจัยภายนอก 
-การลงพื้นที่ในการสำรวจของ
เจ้าหน้าท่ีไม่พบเจ้าของ
ทรัพย์สิน 
-ข้อมูลกับกรมที่ดินไมต่รงกับ
เจ้าของทรัพย์สิน 

1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ สร้าง
ความเข้าใจกับประชาชนในการยืน่ชำระ
ภาษีที่ดิน เช่น ประชาสมัพันธ์เสยีงตาม
สาย แผ่นพับ เป็นต้น 

กองคลัง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563   

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

7. การขออนุญาตก่อสรา้งอาคารและ
ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารยังมีผู้ยื่น
ขออนุญาตบางรายเตรยีมเอกสารไม่ครบทำให้
การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง
อาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ล่าช้าออกไป 

ปัจจัยภายนอก 
-การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อ
ถอนอาคารผู้ขอเตรียม
เอกสารมาไม่ครบถ้วน 

1. ให้คำแนะนะแก่ประชาชนผูม้าขอรับ
บริการ 
2. ส่งหนังสือให้ชุมชนประชาสัมพนัธ์
ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว 
ประชาสมัพันธ์เสียงตามสาย แผ่นพับ 
เป็นต้น 

กองช่าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563   

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

8. การสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ปัจจัยนอก 
-ไฟฟ้าสาธารณะเสียหาย
บ่อยครั้งให้เกิดความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

1. วางแผนการสำรวจและซ่อมแซมไฟ
ทางสาธารณะ 
 

กองช่าง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563   

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

9. การจดัทำแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ปัจจัยใน 
-บุคลากรและเจา้หน้าท่ีจัดทำ
แผนการศึกษาล่าช้า 

1. ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องระดมความคิด
และทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อช่วยกันใน
การจัดทำแผน 

กองการ 
ศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563   
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(แบบ RM-4) 
การจัดทํารายงานและติดตามผลประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

กิจกรรม 
(1) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
(2) 

ผู้รับผิดชอบ 
(3) 

ปฏิบัติตามระยะเวลา 
ด่าเนินการ 

(4) 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไขปัญหา 

(5) 
1. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษารถยนต ์ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563   
สำนักปลดั  ดำเนินการแล้ว ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

2. การส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563   

สำนักปลดั  อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ 

ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค 

3. การส่งเสริมคัดแยกขยะมลูฝอย ตามหลัก 3 R ในชุมชน 
Reduce – ลดการใช้ (คิดก่อนใช้) 
Reuse – นำกลับมาใช้ซ้ำ (ใช้แล้วใช้อีก) 
Recycle – นำกลับมาใช้ใหม ่

ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563   

สำนักปลดั  อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ 

ยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค 

4. การใช้รถของหน่วยงานและการบำรุงรักษารถ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563   

กองคลัง  ดำเนินการแล้ว ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

5. งานพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บค่าน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563   

กองคลัง  อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ 

ผู้ใช้น้ำบางส่วนทำงานนอกบ้าน
ไม่พบเจ้าของบ้านในช่วงเวลา
จัดเก็บค่าน้ำประปา เจ้าหน้าที่
ต้องเดินทางไปจัดเก็บหลายรอบ
เป็นเหตุให้การนำส่งรายได้ช้า 

6. การดำเนินการจัดทำแผนทีภ่าษีอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563   

กองคลัง  อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ 

-การลงพื้นที่ในการสำรวจของ
เจ้าหน้าท่ีไม่พบเจ้าของทรัพยส์ิน 
-ข้อมูลกับกรมที่ดินไมต่รงกับ
เจ้าของทรัพย์สิน 
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(แบบ RM-4) 

การจัดทํารายงานและติดตามผลประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

กิจกรรม 
(1) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 
(2) 

ผู้รับผิดชอบ 
(3) 

ปฏิบัติตามระยะเวลา 
ด่าเนินการ 

(4) 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไขปัญหา 

(5) 
7. การขออนุญาตก่อสรา้งอาคารและดดัแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารยังมผีู้ยื่น
ขออนุญาตบางรายเตรยีมเอกสารไม่ครบทำให้การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ล่าช้าออกไป 

ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563   

กองช่าง  อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ 

-การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อ
ถอนอาคารผู้ขอเตรียมเอกสาร
มาไม่ครบถ้วน 

8. การสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563   

กองช่าง  อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ 

-ไฟฟ้าสาธารณะเสียหาย
บ่อยครั้งให้เกิดความไม่ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

9. การจดัทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563   

กองการ 
ศึกษา 

 อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ 

-บุคลากรและเจา้หน้าท่ีจัดทำ
แผนการศึกษาล่าช้า 
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