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ค าน า 
 

  การบริหารความเสี่ยง  เป็นหน้าท่ีของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึง
เจ้าหน้าท่ีทุกระดับเพราะการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ ด้องเริ่มตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์ด้วย
การมองภาพรวมขององค์กร โดยค านึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อมูลค ารวม
ขององค์กร แล้วก าหนดแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระตับท่ีสามารถ
ยอมรับและจัดการได้เพื่อการสร้างหลักประกันท่ีองค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้คณะท างาน
บริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการทุกกอง มีความเข้าใจถึง
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถด าเนินการบริหารความสี่ยงตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงท่ีได้ก าหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการมูลเหตุและโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความ
เสี่ยงและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้  ประเมินได้  ควบคุมได้
และตรวจสอบได้อย่างมีระบบแผนบริหารความเสี่ยงนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็
ต่อเมื่อได้มีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ทุกกองทุกฝ่าย ท่ีจะให้ความร่วมมือในการน าไปด าเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความ
เสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ รวมท้ังเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนางานต่อไป 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
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บทที ่1 บทน า 
 

1.1 หลกัการและเหตผุล                                                                                                                                                       
  พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดประกอบกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่  มท 0805.2/ว6858 ลงวันที่  29 มีนาคม  2562                   
เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน จึงแต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน  การเงิน  ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูและรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน
ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง การทุจิตของหน่วยงานการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
 

  การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กร
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการด าเนินงานด้วยความ
โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน จึงให้ความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีการก าหนด
นโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง            
พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว23 ลงวนัที่ 19 มีนาคม  2562 
ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-
Integrated Framework ) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSOERM) 
 

1.2 วตัถปุระสงคข์องแผนบรหิารจดัการความเสี่ยง 
  1) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
  2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
  3) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อน้ าร้อน   ได้แก่  ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษาฯ 
  4) เพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน สามารถด าเนินการได้ตาม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ 
ก าหนดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  5) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
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1.3 เป้าหมาย 
  1) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง        
เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 
  2) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความ
เสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  3) สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
  4) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
  5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง
องค์กร 
  6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 

1.4 ประโยชนข์องการบรหิารจดัการความเสี่ยง 
  1) เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็น
การด าเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร 
  2) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญ ซึ่งจะท าให้พนักงานภายในองค์กร          
เข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้
อย่างครบถ้วน 
  3) เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของ
ผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุม
และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร 
  4) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจ
ในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
  5) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง 
 

1.5 ความหมายและค าจ ากดัความการบรหิารความเสี่ยง 
  ความเสีย่ง (Uncertainty) หมายถึง ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์          /
เป้าหมาย  โดยผลกระทบดังกล่าวท าให้การด าเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย หรือความคาดหวัง โดยอาจวัด
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบ (Consequences) ของเหตุการณ์ และโอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) 
  ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)   หมายถึง   สาเหตุของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม 
ขั้นตอนการด าเนินงานหลักที่ก าหนดไว้ ทั้งท่ีเป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร  
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  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการ
วิเคราะห์  เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์การโดยการประเมินจาก 
  1) โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความ
เสี่ยง 
  2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด  
เหตุการณ์ความเสี่ยง 
 

  ระดับของความเสี่ยง  หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ า
และความเสี่ยงน้อยมาก 
 

  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การก าหนดนโยบายโครงสร้างและ
กระบวนการเพ่ือให้คณะกรรมการผู้บริหาร และบุคลากรน าไปปฏิบัติในการก าหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานทั่วทั้ง
องค์กรโดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
ประเมินผลกระทบต่อองค์กร และก าหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้เพ่ือให้
เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
  

  COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway   Commission) 
หมายถึง กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management   : ERM) มี
แนวทางในการแจกแจงปัญหา และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการก าหนดบทบาทและหน้าที่
ความรู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน 
 

การบรหิารความเสี่ยงโดยองคร์วม (Enterprise Risk Management : ERM)  
  หมายถึงการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ  โดยต้องพยายามที่จะลดสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะท้าให้องค์กรเกิด
ความเสียหายโดยการท าให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่
ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นส าคัญ  
 

  การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงหรือลด
ผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ (Risk Tolerance) 
 

  การติดตามประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการติดตาม
ผลระหว่างด าเนินการตามแผน และท าการสอบทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้คงด าเนินการ
ต่อไป เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสมมีการปฏิบัติตามจริง 
ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ควรก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ าอีก
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  เพ่ือดูว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วหรือมีความเสี่ยงใหม่เพ่ิมข้ึนมาอีกหรือไม ่
 

   ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กรความเสี่ยง
ที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป  ได้แก่  ความเสี่ยงในด้านนโยบายความเสี่ยงในด้านการด าเนินงาน 
ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น   
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 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเป็นสิ่งที่อยู่
นอกเหนือความรู้รับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายาม  หามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด 
ได้แก่ ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมือง การปกครอง ความเสี่ยงด้าน การแข่งขัน    ความ
เสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมายและ
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น 
 

บทที ่2 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง 
 

2.1 นโยบายการบริหารความเสีย่ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ 
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
และเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ใน
องค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. ให้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO : ERM (The Committee 
of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : Enterprise Risk  Management) ซ่ึงเป็น
กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร 
  2. ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดท ารายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
  4. ให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง 
  5. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึง
ความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมของ
องค์กร 
 

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

๒.2 การบรหิารความเสี่ยง (Risk  Management)  
  หมายถึง การก าหนดนโยบาย โครงสร้าง และกระบวนการเพ่ือให้คณะกรรมการผู้บริหารและ
บุคลากรขององค์กร น าไปปฏิบัติในการก าหนดกลยุทธ์ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผล กระทบต่อองค์กร 
และก าหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ  เชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่า
ผลการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยวัตถุประสงค์ในการบริหารความ
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เสี่ยงนั้นเป็นไปเพ่ือให้ผลการด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้รวมถึงเพ่ือให้เกิด
การรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กร ก าหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งการสร้างกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กร
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ
ความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ    
 

   การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)  
หมายถึง การบริหารความเสี่ยง  โดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรม ตามภารกิจ และวัฒนธรรม
องค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ 
  1. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับภารกิจ
และ   พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การตัดสินใจ และสามารถนาไปใช้กับองค์ประกอบ
อ่ืนๆ ในการบริหารองค์กร 
  ๒. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับ โครงการ
ระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์การด าเนินงาน
การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจท้าให้เกิด ความเสียหาย ความไม่แน่นอนและ
โอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้าง และหาก
เกิดข้ึนจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง 
  ๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ    
ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง พ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ดี       
ขององค์กรควรมีองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน โดยจะเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
และควรถูกปลูกฝังรวมกับกิจกรรมปกติขององค์กรเพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ก าหนดและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้ 
 

๒.3 การควบคมุภายใน (Internal Control) 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 62 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัย
การเงินการคลังเพ่ือให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการด าเนินการคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ดังนั้นจึงได้ก าหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบมาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัดและช่วยป้องกัน หรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความ
สิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริตกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง
ได้ก าหนด “มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ” (Internal Control Standard for 
Government Agency) ตามมาตรฐานสากลของ   The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission : COSO ๒๐๑๓  ซึ่งได้มีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนดประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ  
ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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  “การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน       
ดังนี้ 
  ๑. วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน  ด้านการเงิน 
ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของ   หน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ในหน่วยงานของรัฐ 
  ๒. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงาน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ทันเวลา
โปร่งใส หรือข้อก าหนดอื่นของทางราชการ 
  ๓. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ( Compliance Objectives)  
เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่  เกี่ยวข้องกับการ 
ด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอื่นของทางราชการ 
  

๒.4 แนวทางการด าเนนิการบรหิารความเสี่ยง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ได้แต่งตั้งแต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน และด าเนินการโดยมีขั้นตอนการด าเนินการ หลักเกณฑ์ในการ 
วิเคราะห์ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน    COSO  
(Committee of Sponsoring Organizstion of the Tread Way Commission) 
  มาตรฐานที่จะน ามาใช้ในการก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง เป็นกรอบแนวคิดในการ 
บริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา และ 
ความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความ 
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 
 



8 
 

  กรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM  Integrated 
Framework) ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลัก จ านวน 8 องค์ประกอบ เพ่ือเป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ดังนี้ 
  1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ได้แก่ วัฒนธรรมขององค์กรนโยบาย 
ในการบริหารความเสี่ยง และมุมมองของผู้บริหาร เป็นต้น 
  2) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นกระบวนการการก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร 
  3) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identifcation) เป็นการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้ง
จากภายนอก และภายในองค์กร โดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเสี่ยงนั้นๆ 
  4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์ พิจารณาจากโอกาสในการ
เกิดข้ึนของความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
  5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการก าหนดมาตรการที่จะรองรับและ
ตอบสนองต่อความเสี่ยง ได้แก่ การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยงการลดผลกระทบที่เกิด
จากความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง เป็นต้น 
  6) กิจกรรมควบคมุ (Control Activities) เป็นการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อให้มัน่ใจว่าจะ
มีการด าเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ 
  7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  ได้แก่  การเก็บรวบรวม
การบันทึกข้อมูล รูปแบบของเอกสาร วิธีในการสื่อสาร เพ่ือให้บุคลากรต่างๆ ได้รับรู้ถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การบริหารความเสี่ยง 
  8) การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลในการบริหารความเสี่ยงว่าเมื่อด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการก าหนดแล้วได้ผลอย่างไรมีความเสี่ยงตกค้างหลงเหลืออยู่หรือไม่พิจารณา/       
สั่งการสนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

2.5 โครงสร้างการบรหิารความเสี่ยง 
  โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
  1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ท าหน้าที่ในการก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการบริหารความเสี่ยง 
  2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะท างานการ
บริหารความเสี่ยงและก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  3. คณะท างานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  1.) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
  2.) น าเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  3.) ประสานและก ากับการด าเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
  4.) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  4. หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง ท าหน้าที่ศึกษา ท าความความใจกับการบริหารความเสี่ยง 
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ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้งติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 5. บุคลากรในหน่วยงาน ท้าหน้าที่ท าความเข้าใจและด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

 
กลไกการบรหิารความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งต้ังคณะท างานบริหาร
ความเส่ียง พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัต ิ

คณะท างาน
บริหารความเส่ียง 

1.ระบุปัจจยัเส่ียง ประเมินโอกาสและ
ผลกระทบ 

2.วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญ 

3.จัดท าแผนบริหารความเส่ียง 

 

พิจารณา/สั่งการ 6.ทบทวนแผนการ
บริหารความเส่ียง 

5.รายงาน/ประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง 

4.สื่อสารท าความเขา้ใจกับผู้ปฏิบัต ิ

ปฏิบัติงานตามแผนบรหิารความเส่ียง 

ผู้ปฏิบัต ิ
สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
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โครงสร้างการบรหิารความเสีย่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบตามโครงสร้าง       
  โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย การก ากับดูแล การตัดสินใจ การจัดท า
แผนการด าเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอ านาจหน้าที่ดังนี้  
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  1. ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
  2. ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  3. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
 

คณะกรรมการบริหารจดัการความเสี่ยง 
  1. ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
  2 .ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  3. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานเพื่อเพ่ิมมูลค่า
ให้กับองค์กร 
  2. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
  3. ก ากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงผู้บริหารท้องถิ่น 
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ผูบ้รหิารท้องถิน่ 
  1. แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
  2. ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
  3. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  4. พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
 

หนว่ยตรวจสอบภายใน 
  1. สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  2. น าเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบให้
ข้อเสนอแนะ 
 

คณะท างานบรหิารจดัการความเสีย่ง 
  1. จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
  2. ด าเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและ
ควบคุมความเสี่ยง 
  3. รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
 

เจ้าหนา้ที ่กอง/ฝา่ย 
  1. สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
  2. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง   
  

คณะท างานบรหิารจดัการความเสีย่ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลที่  โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้ 
  1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  ประธานกรรมการ 
  2.  หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการ 
  3.  ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
  4.  ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
  5.  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ       กรรมการ 
  6.  นักวิชาการตรวจสอบภายใน   กรรมการ/เลขานุการ 
 

มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  4   ข้อดังนี้ 
  (1) จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  (2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  (3) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  (4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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2.6 ปัจจยัส าคญัตอ่ความส าเรจ็ในการผลกัดนัการบริหารความเสีย่ง  
  ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความส าเร็จ      
มี 8 ประการ 
  1. การสนบัสนนุจากผูบ้รหิารระดบัสูง 
  การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จะประสบความส าเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับ
เจตนารมณ์ การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้น าของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ผู้บริหารระดับสูงต้อง
ให้ความส าคัญและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจความส าคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อองค์กร 
มิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถจะเกิดข้ึนได้ 
  2. ความเข้าใจความหมายความเสีย่งตรงกนั 
   การใช้ค านิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแบบเดียวกัน จะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการเพ่ือใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง           
และก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจุดหมายร่วมกันในการ
บริหารความเสี่ยง 
  3. กระบวนการการบรหิารความเสีย่ง ด าเนนิการอยา่งต่อเนื่อง  
  องค์กรทั่วไป จะประสบความส าเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้น จะต้อง
น ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
  4. การบรหิารการเปลีย่นแปลง ต้องมีการชีแ้จง 
   การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ องค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความ
เสี่ยงขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับขององค์กร และต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ของผลที่องค์กร และแต่ละบุคคลจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง 
  5. การสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพ 
  การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติมีความส าคัญอย่างมากเพราะการ
สื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงท าความเข้าใจต่อ
พนักงานทุกคนถึงความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้เกิดการยอมรับใน
กระบวนการและน ามาซึ่งความส าเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง 
  6. การวดัผลการบรหิารความเสีย่ง 
  การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น จะท าให้ผู้บริหารสามารถประเมิน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและด าเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
  7. การให้ความรูเ้รือ่งการบรหิารความเสีย่ง 
  ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร ควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจกรอบ  การบริหาร
ความเสี่ยง และความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือบรรลุความส าเร็จขององค์กร        
การสื่อสารข้อมลูเกี่ยวกับความเสี่ยง 
  8. การตดิตามกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 
  ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยส าคัญความส า เร็จของการบริหารความเสี่ยง คือการก าหนดวิธีที่
เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง   การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็น
ต่อไปนี้ 
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 - การรายงาน และสอบทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 - ความชัดเจนและสม่ าเสมอของการมีส่วนร่วม และความมุ่งมันของผู้บริหารระดับสูง 
 - บทบาทของผู้น าในการสนับสนุน และติดตามการบริหารความเสี่ยง 
 - การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
 

2.7  กรอบการบริหารความเสีย่ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  ด าเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยยึดกรอบการ
บริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way  
Commission ) โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 
  1. วัฒนธรรมองค์กร โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายการด าเนินงานและความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ 
  2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ในการ
ก ากับการบริหารความเสี่ยง และมีการแต่งตั้งคณะท างานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
ท าหน้าที่วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโดยผู้บริหารระดับส านัก/กลุ่มงานติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 
  3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์ค้นหาและระบุ
ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดล าดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมที่มีอยู่การจัดการความเสี่ยง 
การติดตามประเมินผลและจัดท้ารายงานตามแผนดังกล่าว 
  4. ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างและระบบบริหารความเสี่ยง วิธีการด าเนินงาน/เครื่องมือที่ใช้ใน
การระบุความเสี่ยง รวมถึงข้อมูลและการสื่อสารภายในองค์กร 

 

บทที่ 3 กระบวนการบริหารความเสีย่ง 
 

3.1 ขัน้ตอนการบรหิารความเสีย่ง 
  ในการพัฒนาและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน จะน าหลักการของมาตรฐาน COSO   ซึ่งมีการด าเนินงานที่ส าคัญประกอบไปด้วย  8 ขั้นตอน 
  1. ทบทวนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน (Establishing the  Context) 
เป็นการทบทวนทิศทาง และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ( Internal Environment) ภารกิจและกิจกรรม
ภายใน ทบทวนนโยบาย (Policy) และเป้าหมาย (Objective) ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
  2. การระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk Identifcation) เป็นการก าหนดประเด็นความเสี่ยงที่มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน โดยแบ่งออกเป็น       
4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านนโยบาย (Strategic Risk)  ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation at Risk)         
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการกฎระเบียบ (Compliance Risk) พร้อมก าหนด
เจ้าภาพในการบริหารความเสี่ยง (Risk Owner) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)  และระดับความ
เบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยง 
  3. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Analysis) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มี (Risk Factor)  และ
การค้นหาสาเหตุของความเสี่ยง (Risk Cause / Root Cause) ที่มีความสัมพันธ์กับแต่ละปัจจัยเสี่ยงรวมถึงการ
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ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 
พร้อมก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
  4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Evaluation) เป็นการระบุระดับของ
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในแต่ละสาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause/ Root Cause) ทั้ง
ระดับในปัจจุบัน และระดับที่ต้องการ 
  5. การก าหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง  (Risk Response)  เป็นการก าหนดค่าระดับ 
ความรุนแรงของความ (Likelihood x Impact : LI ) ที่จ าเป็นต้องด าเนินการวางแผนในการตอบสนองความเสี่ยง 
โดยจะก าหนดมาตรการในการรองรับความเสี่ยง ส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าระดับความรุนแรงของความเสี่ยงใน
ระดับสูงมาก (Very High) และระดับสูง (High) ซึ่งจะประเมินทางเลือกที่เหมาะสมในการตอบสนองความเสี่ยง 
ได้แก่ การยอมรับความเสี่ยง (Take) การลดโอกาสในการเกิดและผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง (Treat)            
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) และการถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) 
  6. การจัดท าแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เป็นการเชื่อมโยงสาเหตุและปัจจัยความเสี่ยงเข้ากับ
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร 
  7. การทบทวนและสอบทานตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) เป็นการก าหนด    
ดัชนีชี้วัดของความเสี่ยงหลัก เพ่ือเป็นปัจจัยในการพิจารณาทิศทางของความเสี่ยงว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น   หรือลดลง 
และเป็นสัญญาณเตือนให้องค์กรสามารถรับรู้ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทัน  ต่อเหตุการณ์รวมทั้งช่วย
สนับสนุนกิจกรรมควบคุมภายใน 
  8. การจัดท าคู่มือและแผนในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan and   Manual) 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ   (1) คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยหลักการและแนวทาง  ในการบริหาร
ความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยงหลัก ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุหลักของความเสี่ยงเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินระดับของ
โอกาสในการเกิดความเสี่ยง และระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง การจัดท าแผนที่ความเสี่ยง การทบทวนและ
สอบทานตัวชี้วัดความเสี่ยง และ (2) แผนการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยมาตรการที่จะตอบสนองต่อความ
เสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยง แผนในการด าเนินการตามมาตรการและแผนการติดตามควบคุมความเสี่ยง 
 

3.2 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและ
จัดล าดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผน 
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ 
ซ่ึง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน   มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก  ดังนี้ 
  1. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์    
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
  2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
  3. จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม
ความ เสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง       
และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือ  
แผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
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  4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
  5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปีเพ่ือให้
มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการหรือกลไก
การควบคุมความเสี่ยง (Control Activety) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยง  ที่ยังเหลืออยู่หลังมีการ
จัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
  6. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
 

3.3 ประเภทความเสีย่ง แบ่งเปน็ 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
  1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategec Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์   
เป้าหมาย  พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร 
  2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน หรือไม่มีการ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุม
ทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก 
อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน   
ส านักงบประมาณ  รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม 
  4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)  เป็นความเสี่ยง
ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียการป้องกันข้อมูลรวมถึง
ประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ 
 
3.4 การประเมนิความเสีย่ง 
  ในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์เพื่อวัดระดับโอกาสหรือความถี่ท่ี
จะเกิดความเสี่ยงและวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ โดยน าเหตุการณ์ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงท่ีมีการค้นพบ
หรือระบุได้มาท าการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรง กับความถี่หรือโอกาสท่ีจะเป็นไปได้เพื่อระบุระดับความส าคัญ
ของความเสี่ยง ซึ่งมีองค์ประกอบหลักในการพิจารณาอยู่ 2 ประการคือโอกาส  (Likelihood) ท่ีจะเกิดและผลกระทบ 
(Impact) ท่ีเกิดขึ้น โดยโอกาสท่ีจะเกิด คือความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ในช่วงเวลาหนึ่งและผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นคือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อองค์กรหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ท้ังนี้ จะต้องมีการก า หนด
ระดับของโอกาสท่ีจะเกิด และระดับของผลกระทบท่ีจะเกิด เพื่อให้สามารถก าหนดดีหรือจัดล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยงได้พิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยง จากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือ  การคาดการณ์ล่วงหน้า
ของโอกาสท่ีจะเกิดในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ คือ    สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย       
และน้อยมาก แทนด้วยตัวเลข 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ  ใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิดซึ่งก าหนดเกณฑ์
ไว้  5 ระดับ    
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หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนโอกาสทีจ่ะเกดิความเสี่ยงและความรนุแรงของผลกระทบ 
 

  1. โอกาสทีจ่ะเกดิ (Likelihood : L ) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงซ่ึง
จ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง      
 

ระดบั โอกาสเกดิ 
ค าอธบิาย 

โอกาสเกดิเชงิคุณภาพ โอกาสเกดิเชงิปรมิาณ(ความถีท่ี่เกิดขึน้) 
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 ต่ า อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆครั้ง 21-40%หรือ 1 ปี/ ครั้ง 
1 ต่ ามาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น น้อยกว่า 20% หรือมากกว่า 5 ปี /ครั้ง 

 
  2. ผลกระทบ (Impact : I)   หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง จ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ 
  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดจากความเสี่ยงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงท่ีคาด
ว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง การจัดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดจากความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ     
คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก แทนด้วยตัวเลข 5 4 3 2 1 ตามล าดับ ซึ่งการ 
  ก าหนดระดับของผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณาถึงความเสียหาย หากความเสี่ยงนั้น เกิดขึ้นโดยอาจ
แบ่งผลกระทบออกเป็นผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สินการด าเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ  เป็นต้นการ
วิเคราะห์ผลกระทบซึ่งก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ       
 

การวิเคราะหผ์ลกระทบของปจัจัยเสีย่งหรอืสาเหตขุองความเสีย่ง 
 

ระดบั ผลกระทบ ค าอธบิาย 
5 สูงมาก ส่งผลกระทบถึงประชาชน 
4 สูง ส่งผลกระทบถึงองค์กรอื่นท่ีปฏิบัติงานร่วมกัน 
3 ปานกลาง ส่งผลกระทบต่อ อบต. 
2 ต่ า ส่งผลกระทบต่อส านัก/กอง 
1 ต่ ามาก ส่งผลกระทบต่องานตนเอง 

   
  3. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)   หมายถึงสถานะของความเสี่ยงท่ีได้จากการประเมิน
โอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือสูงมาก สูงปานกลาง ต่ าและต่ ามาก ในรูปแบบ
ของ แผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile) 
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 แผนผังประเมินความเสีย่ง 
 

  ง   

       

     

     
     

                 1    2       3         4          5 
      โอกาสทีจ่ะเกิดความเสีย่ง 

 
สีแดง  ระดับความเสี่ยงสูงค่าระหว่าง 15-25 

       สีเหลือง ระดบัความเสี่ยงค่อนข้างสูงระหว่าง 8-14 
       สีเขียว  ระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ า ระหว่าง 4-7 
       สีฟ้า  ระดับความเสี่ยงต่ า ค่าระหว่าง 1-3 

 
การประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ง 
  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะ
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย    (Impact) 
จากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุม   ความเสี่ยงได้
อย่างเหมาะสม  ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ  ก าลังคน
หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ   ดังนี้ 
  1) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะ
เกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ( Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 
การวิเคราะหค์วามเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน   ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)       
และระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วน าผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x 
ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ 
  1) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
  2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 3-9 คะแนน หมายถึงระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพ่ิม มากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถ
ยอมรับ 

ผล
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ะท
บข
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 5 
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1 
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  3) ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10-15 คะแนน หมายถึงระดับ
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16-25 คะแนน หมายถึงระดับ
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ทันที 
 

  ตารางระดบัของความเสีย่ง(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 
                 โอกาสทีจ่ะเกิดความเสยีหาย(Likelihood) 

ประเภทความเสีย่ง 
  Strategic Risk : S    = ด้านกลยุทธ์ 
  Operational Risk : O     = ด้านการด าเนินงาน 
  Financial Risk : F        = ด้านการเงิน 
  Compliance Risk : C       = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ 
 
  การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท าเพ่ือลด
ความเสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 
  1. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่          
การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น 
  2. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ ค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงาน ข้อบกพร่อง 
เป็นต้น 
  3. การควบคุมโดยการชี้แนะ ( Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัล แก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น 
  4. การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้ เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 
 
การจดัการความเสี่ยง 
  แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ข้ึนอยูก่ับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงนั้น ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการ
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ความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน มีวิธีการบริหาร/จัดการเสี่ยง 4 แนวคิดหลัก (4T’s) ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

วธิกีารบรหิาร/จัดการความเสีย่ง ศัพทท์ีน่ยิมใช้ทัว่ไป 
(กรมบญัชีกลาง) 

แนวคดิ4T 
 

1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะ
ยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่
การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการ  ติดตาม
เฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ 

Risk Acceptance (Accept) Take 

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุง
ระบบการท างาน หรือออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลด
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยหายหรือลดผลกระทบที่อาจจะ
เกิดข้ึนจากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น 
การจัดอบรมพนักงาน  การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

Risk Reduction (Control) Treat 

3. กระจายความเสี่ยง หรือโอนความเสี่ยง หมายถึง
กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ หน่วยงานอื่นช่วยแบ่ง
ความรับผิดชอบไป เช่น การท าประกันภัยกับบริษัท
ภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกด าเนินการแทน 
(Outsource)   

Risk Sharing (Transfer) Transfer 

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหมายถึง การจัดการกับความ
เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ จึง
ตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความ
เสี่ยงนั้นไป   

Risk Ad voidance (Advoid) Terminate 

 
การรายงานและตดิตามผล 

   หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายใน
การติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่         
โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่
ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจท า Check List การติดตาม 
พร้อมทั้งก าหนดความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ 
  1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 
  2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ใน
การด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงคณะท า งานบริหารความเสี่ยง 
จะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การ
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บริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล 
มาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการด าเนินงาน 
 

การทบทวนการบรหิารความเสีย่ง 
  การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงใน
ทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
จริงเป็นประจ าทุกปี 

 
บทที ่4 แผนบริหารจดัการความเสีย่ง 

 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนว
ทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน       
มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
  1. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบ รรลุ
วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
  2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความ เสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
  ๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความ
เสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าใน
ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น   กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
  4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ 
  5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไก
ความเสี่ยงที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา
มาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้
องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
  6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ในทุกขั้นตอนเพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
  4.1  การระบคุวามเสีย่ง 
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  เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องค านึงถึง
ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามี
เหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจใน
ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะด าเนินการระบุความเสี่ยงได้
อย่างเหมาะสม 
  4.1.1 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่ 
แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน  หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 
  4.1.2 ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดข้ึนได้อย่างไรและท าไม    ทั้งนี้ 
สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง   เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยง
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง 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 ระบบสารสนเทศ 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ 
  4.1.3 ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
  ๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์  
เป้าหมาย  พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
  ๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับประเด็น
ปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุม
ทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่นการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการด าเนินงาน     
การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณการจัดเก็บรายได้ 
ข้อบังคับเก่ียวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันน าไปสู่การตรวจสอบ
ทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัดกรมบัญชีกลาง 
  4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น ข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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  4.2 การประเมินความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ 
การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
  4.2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะท างาน
บริหารความเสี่ยงได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของ 
ผลกระทบไว้        5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก 
  4.2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่
ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท า ให้สามารถ
ก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้
งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการ 
ดังนี้ 
  ๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  ๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือ
มีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  4.2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง        
และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดระดับความเสี่ยง = โอกาสใน
การเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิ
ความเสี่ยง แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
  1) ระดับความเสี่ยงต่ า คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้
ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ
ควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติม 
  2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6-10 คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้
แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการ
เพ่ิมเติม 
  3) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงเพ่ือให้
ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
  4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและ
ประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
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แบบ RM-1 

ตารางแสดงการวิเคราะห ์ประเมนิ และจดัล าดบัความเสีย่ง    
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564   

องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ่อน้ ารอ้น  อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรงั   
 

 
กระบวนการปฏบิตังิาน โครงการ 

/ขัน้ตอนหลกั  
(1)  

 
เปา้หมาย/ตวัชีว้ดั  

(2) 

 
ปจัจยั
เสีย่ง  
(3) 

 
สาเหตขุองความเสีย่ง  

(4) 

การประเมนิความเสีย่ง 
โอกาสทีจ่ะ

เกดิ  
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ล าดบั 
ความ
เสีย่ง  
(8) 

ระดบั ความ
เสีย่ง  
(9) 

1. กิจกรรมด้านงานบริหารงานบคุคล  (ส านักปลัด) 
    - เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้องตามพระราชบัญญัตริะเบยีบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 

กิจกรรมด้านงาน
บริหารงานบุคคล 

 

ปัจจัย
ภายใน 

 

1. เกิดปัญหาในการด าเนินงาน เนื่องจาก 
อบต. ยังมีแนวโน้มด้านภาระค่าใช้จ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานส่วนต าบล 
หรือพนักงานจ้างใกล้เคียงร้อยละ 40 
2. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ี 

5 3 8 
 

(ปานกลาง) 

2. กิจกรรมการจัดท าเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (ส านักปลัด) 
- เพื่อให้การด าเนินการน าข้อข้อมูลที่ได้จากการ
ประชาคมมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นที่มปีระสิทธิภาพ 

กิจกรรมการจัดท า
เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ปัจจัย
ภายใน 

1. เกิดปัญหาและอุปสรรคจากระเบียบการ
จัดท าแผนท้องถิ่นและหนังสือสั่ งการให้
บรรจุในโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
เสนอโครงการจากที่หน่วยงานที่ขออุดหนุน
ไม่สอดคล้องกับห้วงการจัดท าแผนพัฒนา
และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

4 3 7 
 

(ปานกลาง) 

3. กิจกรรมการจัดท าการโอนและแก้ไขเปลีย่นแปลง
ค าช้ีแจงงบประมาณ  (ส านักปลดั) 
- เพื่อให้มีการตั้งงบประมาณให้เพยีงพอกับความ
จ าเป็นตลอดปีงบประมาณ 
- เพือ่ลดจ านวนครั้งในการโอนหรอืแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ 
 

กิจกรรมการจัดท าการ
โอนและแกไ้ข

เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณ 

ปัจจัย
ภายใน 

 

๑. มีรายการโอนเงินและแกไ้ขเปลีย่นแปลง
งบประมาณเกินจ านวนครั้งตามแบบ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4 4 8 
 

(ปานกลาง) 
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แบบ RM-1 

ตารางแสดงการวิเคราะห ์ประเมนิ และจดัล าดบัความเสีย่ง   
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ่อน้ ารอ้น  อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรงั  
 

 
กระบวนการปฏบิตังิาน โครงการ/ขัน้ตอนหลกั  

(1)  

เปา้หมาย/ตวัชีว้ดั  
(2) 

ปจัจยัเสีย่ง  
(3) 

สาเหตขุองความเสีย่ง (4) การประเมนิความเสีย่ง 
โอกาสทีจ่ะ

เกดิ  
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ล าดบั 
ความเสีย่ง  

(8) 

ระดบั ความ
เสีย่ง  
(9) 

4. กิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดเูด็กแรกเกิด  (ส านักปลัด) 
- เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ส าเรจ็
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้การลงทะเบียนขอรับสิทธ์ิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกดิเป็นไปด้วยความถูกตอ้งประชาชนได้รับการ
บริการที่ด ี

กิจกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการเงิน

อุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดเูด็กแรกเกิด   

ปัจจัยภายใน 1. ผู้ขอรับสิทธ์ิไมเ่ข้าใจหลักเกณฑ์
การลงทะเบยีน 

5 3 8 
 

(ปานกลาง) 

5. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ส านักปลัด) 
- เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนได้
ทันท่วงที 

กิจกรรมงาน
ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ปัจจัยภายนอก 1. เมื่อเกดิภัยพิบตัิ เช่น วาตภัย 
อุทกภัย อัคคีภัย อุปกรณ์ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่
เพียงพอหากเกิดวาตภัยประชาชน
อาจไดร้ับความเดือดร้อนจากน้ า
ท่วมขังบ้านเรือนเส้นทางสัญจร
และพื้นที่การเกษตร 

5 6 11 
 

(สูง) 

6. กิจกรรมการลดปญัหาภาวะโลกร้อน  (ส านักปลัด) 
- เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีจิตส านึกในการประหยัดพลังงานใน
ส านักงาน 

กิจกรรมการลด
ปัญหาภาวะโลก

ร้อน   

ปัจจัยภายใน 1. เจ้าหน้าทียังขาดจิตส านึกใน
การร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น  
การเปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศ, 
การใช้รถยนต์ เป็นต้น 
 

5 4 9 
 

(ปานกลาง) 
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แบบ RM-1 
ตารางแสดงการวิเคราะห ์ประเมนิ และจดัล าดบัความเสีย่ง   

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ่อน้ ารอ้น  อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรงั  

 

 
กระบวนการปฏบิตังิาน โครงการ/ขัน้ตอนหลกั  

(1)  

เปา้หมาย/
ตวัชี้วดั  

(2) 

ปจัจยัเสีย่ง  
(3) 

สาเหตขุองความเสีย่ง (4) การประเมนิความเสีย่ง 
โอกาสทีจ่ะเกดิ 

(6) 
ผลกระทบ 

(7) 
ล าดบั 

ความเสีย่ง  
(8) 

ระดบั ความ
เสีย่ง  
(9) 

7. กิจกรรมงานสารบรรณ  (ส านักปลัด) 
    - เพื่อให้งานสารบรรณ เกดิความเป็นระบบ สามารถสืบค้น
ได้สะดวก รวดเร็ว  
 

กิจกรรมงาน 
สารบรรณ   

ปัจจัยภายใน 1. การลงเลขหนังสือรับ- ส่ง 
ค าสั่งและประกาศบางเรื่อง
เจ้าของมาลงเลขจองหนังสือ
ที่สารบรรณกลาง โดยไม่ได้
ร ะบุ เ ช่ื อ เ รื่ อ งและ ไม่ น า
ส าเนาคู่ฉบับให้ไว้กับธุรการ
กลาง ท าให้ไม่ทราบว่าเป็น
เรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจ
เกิดความล่าช้าในการสืบค้น
2. การแจ้งหนังสือของงาน
ธุรการมีความล่าช้าท าให้
หนังสือบางตัวรายงานไม่ทัน
ก าหนด 

2 1 3 
 

(ต่ า) 

8. กิจกรรมด้านการใช้รถยนตส์่วนกลางของหน่วยงาน   
(ส านักปลัด) 
-  เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับ
ประเภทการใช้งาน และได้รับการบ ารุงรักษารักษาให้มสีภาพใช้
งานได้ดีเสมอ และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนดไว ้
 

กิจกรรมด้าน
การใช้รถยนต์
ส่วนกลางของ

หน่วยงาน 

ปัจจัยภายใน 1. พนักงาน เจ้าหน้าที่บาง
คนไม่ยื่นขออนุมัติก่อนใช้
รถยนต์ต่อผู้บังคับบัญชาท า
ให้ยากต่อการควบคุม 

5 3 8 (ปานกลาง) 

 
แบบ RM-1 



26 
 

ตารางแสดงการวิเคราะห ์ประเมนิ และจดัล าดบัความเสีย่ง   
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ่อน้ ารอ้น  อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรงั  
 

 
กระบวนการปฏบิตังิาน โครงการ/ขัน้ตอนหลกั  

(1)  

เปา้หมาย/
ตวัชี้วดั  

(2) 

ปจัจยัเสีย่ง  
(3) 

สาเหตขุองความเสีย่ง  
(4) 

การประเมนิความเสีย่ง 
โอกาสทีจ่ะเกดิ 

(6) 
ผลกระทบ 

(7) 
ล าดบั 

ความเสีย่ง  
(8) 

ระดบั ความ
เสีย่ง  
(9) 

9. กิจกรรมงานการเงินและบญัชี  (กองคลัง) 
-  เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดท าฎีกาเบิก
จ่ายเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณการบันทึก
บัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบยีบ
กฎหมายข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
   -  เพื่อให้การปฏบิัติงานในการจัดท าฎีการบัเงิน  เบิก
จ่ายเงิน ในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ e-laas    มีความถูก
ต้องเป็นปัจจุบัน  
  -  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลด ระยะเวลา
และขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน  
   -  เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงินถูกต้อง และมี
ความเชื่อถือ 
 

กิจกรรมงาน
การเงินและบัญชี   

ปัจจัยภายใน 1. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นมีการปรับปรุงบัญชี           
(e-laas) เพื่อให้สอดคล้อง
กั บ ม า ต ร ฐ า น ก า ร บั ญ ชี
ภาครั ฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ ท าให้เจ้าหน้าที่
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ข า ด ค ว า ม
ช านาญในการปฏิบัติงาน
ด้านการบันทึกบัญชีภาครัฐ
ฯ อ า จ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
ผิดพลาดได้ง่าย 
2. หน่วยงานผู้เบิกไม่ได้รับ
การอบรมการบันทึกบัญชี
ภาครัฐฯอาจท าให้เกิดความ
เ ข้ า ใ จ ผิ ด พ ล า ด ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานได้ 
 

6 7 13 (สูงมาก) 



27 
 

แบบ RM-1 
 ตารางแสดงการวิเคราะห ์ประเมนิ และจดัล าดบัความเสีย่ง    

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ่อน้ ารอ้น  อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรงั  

 

 
กระบวนการปฏบิตังิาน โครงการ/ขัน้ตอนหลกั  

(1)  

เปา้หมาย/
ตวัชี้วดั  

(2) 

ปจัจยัเสีย่ง  
(3) 

สาเหตขุองความเสีย่ง  
(4) 

การประเมนิความเสีย่ง 
โอกาสทีจ่ะเกดิ 

(6) 
ผลกระทบ 

(7) 
ล าดบั 

ความเสีย่ง  
(8) 

ระดบั ความ
เสีย่ง  
(9) 

10. กิจกรรมงานพัฒนาและจดัเกบ็รายได้  (กองคลัง) 
    - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิด ประสิทธิภาพมากที่สุด 
สามารถจัดเก็บรายละเอียดครบทุกประเภทถูกต้อง เป็นธรรม
กับทุกฝ่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ 
   - เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันมา
ปรับปรุงทะเบียนผู้เสียภาษี และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  - เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์การ
จัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ที่ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้น าเงินรายได้ที่จัดเก็บ
มาลงบัญชีครบถ้วน เร่งรัดการจัดรายได้ และจัดเก็บลูกหนี้ค้าง
ช าระได้ครบถ้วนไม่มีลูกหนี้ค้างนาน สามารถ จัดเก็บได้เพิ่ม
ตามเป้าหมาย 

กิจกรรมงาน
พัฒนาและ

จัดเก็บรายได้   

ปัจจัยภายใน 1. แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน 
2. ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีไม่ให้
ความร่วมมือ 
3. มีลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างมีรายใหม่เกิดขึ้นทุก
ปีงบประมาณ 
4.  ง านจั ด เ ก็บร ายได้  ไ ม่
สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินให้
มาช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ได้
และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง
ได้ 

 

5 6 11 (สูง) 

11. กิจกรรมด้านงานก่อสร้างออกแบบควบคุมอาคาร        
(กองช่าง) 
- เพื่อให้งานออกแบบ งานเขียนแบบแปลนถูกต้อง 
- การประมาณการราคางานก่อสรา้งถูกต้องตรงตามแบบแปลน  

 

กิจกรรมด้าน
งานก่อสร้าง
ออกแบบ

ควบคุมอาคาร         

ปัจจัยภายใน 1. การออกแบบและการเขียน
แบบแปลนงานก่อสร้าง 
2. การประมาณการราคา
ก่อสร้าง 

5 4 9 (ปานกลาง) 
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แบบ RM-1 
ตารางแสดงการวิเคราะห ์ประเมนิ และจดัล าดบัความเสีย่ง   

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ่อน้ ารอ้น  อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรงั  

 

 
กระบวนการปฏบิตังิาน โครงการ/ขัน้ตอนหลกั  

(1)  

เปา้หมาย/ตวัชีว้ดั  
(2) 

ปจัจยั
เสีย่ง  
(3) 

สาเหตขุองความเสีย่ง  
(4) 
 
 
 

การประเมนิความเสีย่ง 
โอกาสทีจ่ะเกดิ 

(6) 
ผลกระทบ 

(7) 
ล าดบั 

ความเสีย่ง  
(8) 

ระดบั ความ
เสีย่ง  
(9) 

12. กิจกรรมงานประสานสาธารณูปโภค (กองช่าง) 
    - เพื่อให้ด าเนินการดา้นซ่อมแซมท่อเมนประปาพื้นท่ี
รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กิจกรรมงาน
ประสาน

สาธารณูปโภค 

ปัจจัย
ภายนอก 

 1. งานผลิตน้ าประปา 
 2. ซ่อมแซมท่อเมนประปา 

5 4 9 (ปานกลาง) 

13. กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
 (กองการศึกษา) 
- เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูดู้แลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีความหลากหลาย และมี
ประสบการณ์ในการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรยีนมากขึ้น 

กิจกรรมการเรียน
การสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   

ปัจจัย
ภายใน 

1. การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยัง
ไม่มีความหลากหลายเท่าท่ีควร 
ครูผูดู้แลเด็กและผูดู้แลเด็กยัง
ขาดประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4 4 8 (ปานกลาง) 

14. กิจกรรมการมสี่วนร่วมของประชาชน/ผู้ปกครองเด็ก
นักเรียนมสี่วนร่วมในการจัดการเรยีนการสอนของครูในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   (กองการศึกษา) 
      - เพื่อให้ประชาชน/ผู้ปกครองเด็กนักเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรยีนการสอนของครูในศูนย์ฯ และเป็นการสร้าง 
ความเชื่อมั่นในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพิ่มขึ้น     

กิจกรรมการมสี่วน
ร่วมของประชาชน/

ผู้ปกครองเด็ก
นักเรียนมสี่วนร่วม
ในการจัดการเรียน
การสอนของครูใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

ปัจจัย
ภายใน 

1. การจดักิจกรรมให้ประชาชน/
ผู้ปกครองเด็กนักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอนของ
ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5 4 9 (ปานกลาง) 
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แบบ RM-2  
 

แผนบรหิารจดัการความเสีย่ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  
องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ่อน้ ารอ้น  อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรงั  

 

ความเสีย่ง  
 

ปจัจยัเสีย่ง  ระดบัความ 
เสีย่ง 

ประเภทความ
เสีย่ง  

มาตรการด าเนนิการจดัการความเสีย่ง/ 
แนว ทางการแกไ้ข 

ระยะเวลาการด าเนนิ 
การ 

ผูร้บัผดิ 
ชอบ 

1. กิจกรรมด้านงาน
บริหารงานบุคคล      
  
 

ปัจจัยภายใน  
- เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ง า น บุ ค คล ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น           
พ.ศ. 2542 

8 
(ปานกลาง) 

ความเสีย่งด้าน
การปฏิบัติงาน 

1. เกิดปัญหาในการด าเนินงาน เนื่องจาก อบต. ยัง
มีแนวโน้มด้านภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
ของพนักงานส่วนต าบล หรือพนักงานจ้างใกล้เคียง
ร้อยละ 40 
2. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564   

ส านักปลดั 

2. กิจกรรมการจัดท า
เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
 

ปัจจัยภายใน 
- เพื่อให้การด าเนินการน าข้อข้อมูลที่ได้จากการ
ประชาคมมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่น 
เ พื่ อป ร ะ โ ย ชน์ ใ น กา รพัฒน าท้ อ ง ถิ่ น ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

7 
(ปานกลาง) 

ความเสีย่งด้าน
การปฏิบัติงาน 

1. เกิดปัญหาและอุปสรรคจากระเบียบการจดัท า
แผนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการใหบ้รรจุในโครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและเสนอโครงการจากที่
หน่วยงานท่ีขออุดหนุนไมส่อดคลอ้งกับห้วงการ
จัดท าแผนพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  

ส านักปลดั 

3. กิจกรรมการจัดท าการ
โอนและแกไ้ข
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณ   
 

ปัจจัยภายนอก 
- เพื่อให้มีการตั้งงบประมาณให้เพยีงพอกับ
ความจ าเป็นตลอดปีงบประมาณ 
- เพื่อลดจ านวนครั้งในการโอนหรอืแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

8 
(ปานกลาง) 

ความเสีย่งด้าน
การปฏิบัติงาน 

1. เกิดปญัหาและอุปสรรคจากระเบียบการจดัท า
แผนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการใหบ้รรจุในโครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและเสนอโครงการจากที่
หน่วยงานท่ีขออุดหนุนไมส่อดคลอ้งกับห้วงการ
จัดท าแผนพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564   

ส านักปลดั 

4. กิจกรรมการด าเนินงาน
ตามโครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด   
เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ประชาชนไดร้ับการบริการ  
ที่ด ี

ปัจจัยภายนอก 
- เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้การลงทะเบียนขอรับสิทธ์ิเงินอุดหนุน
เพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด  

8 
(ปานกลาง) 

ความเสีย่งด้าน
การปฏิบัติงาน 

1. ผู้ขอรับสิทธ์ิไมเ่ข้าใจหลักเกณฑ์การลงทะเบียน 
 
 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564   

ส านักปลดั 
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แบบ RM-2 
แผนบรหิารจดัการความเสีย่ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ่อน้ ารอ้น  อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรงั 

 
 

ความเสีย่ง 
 

ปจัจยัเสีย่ง ระดบัความ
เสีย่ง 

ประเภทความเสีย่ง มาตรการด าเนนิการจดัการความเสีย่ง/แนว
ทางการแกไ้ข 

ระยะเวลาการด าเนนิ 
การ 

ผูร้บัผดิ 
ชอบ 

5. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 
- เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อนได้ทันท่วงที 

11 
(สูง) 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1. เมื่อเกดิภัยพิบตัิ เช่น วาตภัย อุทกภัย 
อัคคีภัย อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภยั
ยังไม่เพียงพอหากเกดิวาตภยัประชาชนอาจ
ได้รับความเดือดร้อนจากน้ าท่วมขงับ้านเรือน
เส้นทางสญัจรและพื้นท่ีการเกษตร 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  

ส านักปลดั 

6. กิจกรรมการลดปญัหาภาวะโลกร้อน   
 

ปัจจัยภายใน 
- เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีจิตส านึกในการ
ประหยดัพลังงานในส านักงาน 

9 
(กลาง) 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1. เจ้าหน้าทียังขาดจิตส านึกในการร่วมลดการ
ใช้พลังงาน เช่น  การเปิด – ปิด 
เครื่องปรับอากาศ, การใช้รถยนต์ เป็นต้น 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564   

ส านักปลดั 

7. กิจกรรมงานสารบรรณ       
 

ปัจจัยภายใน 
- เพื่อให้งานสารบรรณ เกดิความ
เป็นระบบ สามารถสืบค้นไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 

3 
(ต่ า) 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1. การลงเลขหนังสือรับ- ส่ง ค าสั่งและ
ประกาศบางเรื่องเจ้าของมาลงเลขจองหนังสือ
ที่สารบรรณกลาง โดยไมไ่ดร้ะบเุชื่อเรื่องและ
ไม่น าส าเนาคู่ฉบับใหไ้ว้กับธุรการกลาง ท าให้
ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกีย่วกับอะไร หรืออาจเกิด
ความล่าช้าในการสืบค้น2. การแจง้หนังสือ
ของงานธุรการมีความล่าช้าท าให้หนังสือบาง
ตัวรายงานไม่ทันก าหนด 
 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564   

ส านักปลดั 
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แบบ RM-2 
แผนบรหิารจดัการความเสีย่ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ่อน้ ารอ้น  อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรงั 

 
 

ความเสีย่ง 
 

ปจัจยัเสีย่ง ระดบัความ
เสีย่ง 

ประเภทความเสีย่ง มาตรการด าเนนิการจดัการความเสีย่ง/แนว
ทางการแกไ้ข 

ระยะเวลาการด าเนนิ 
การ 

ผูร้บัผดิ 
ชอบ 

8. กิจกรรมด้านการใช้รถยนตส์่วนกลางของ
หน่วยงาน   
 

ปัจจัยนอก 
-เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงาน
มีความเหมาะสมกับประเภทการใช้
งาน และไดร้ับการบ ารุงรักษารักษา
ให้มีสภาพใช้งานไดด้ีเสมอ และ
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่
ก าหนดไว ้

8 
(ปานกลาง) 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1. วางแผนการส ารวจและซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 
 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564   

ส านักปลดั 

9. กิจกรรมงานการเงินและบญัชี   
 

ปัจจัยใน 
-  เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน 
การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินตาม
งบประมาณและนอกงบประมาณ
การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน
เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
   -  เพื่อให้การปฏิบัติงานในการ
จัดท าฎีการบัเงิน  เบิกจ่ายเงิน ใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas    
มีความถูกต้องเป็นปัจจบุัน  
  -  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานลด ระยะเวลาและ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน  
   -  เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงาน
การเงินถูกต้อง และมคีวามเชื่อถือ 

13 
(สูงมาก) 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการ
ปรับปรุงบัญชี  (e-laas) เพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาด
ความช านาญในการปฏิบัติงานด้านการบันทึก
บัญชีภาครัฐฯอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้
ง่าย 
2. หน่วยงานผู้ เบิกไม่ได้รับการอบรมการ
บันทึกบัญชีภาครัฐฯอาจท าให้เกิดความเข้าใจ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  

กองคลัง 
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แบบ RM-2 
แผนบรหิารจดัการความเสีย่ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ่อน้ ารอ้น  อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรงั 

 
 

ความเสีย่ง 
 

ปจัจยัเสีย่ง ระดบัความ
เสีย่ง 

ประเภทความเสีย่ง มาตรการด าเนนิการจดัการความเสีย่ง/แนว
ทางการแกไ้ข 

ระยะเวลาการด าเนนิ 
การ 

ผูร้บัผดิ 
ชอบ 

10. กิจกรรมงานพัฒนาและจดัเกบ็รายได้   
 

ปัจจัยภายนอก 
    - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิด 
ประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถ
จัดเก็บรายละเอียดครบทุกประเภท
ถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเกิด
ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 
   - เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้ วน  และ เป็ นปั จ จุ บั นม า
ปรับปรุงทะเบียนผู้เสียภาษี และเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  - เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายไดม้ี
วิธีการและหลักเกณฑ์การจัดเก็บ
รายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
แผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่
ถูกต้องครบถ้วนตามบญัชีลูกหนี้น า
เงินรายได้ที่จัดเก็บมาลงบญัชี
ครบถ้วน เร่งรดัการจดัรายได้ และ
จัดเก็บลูกหนี้ค้างช าระได้ครบถ้วนไม่
มีลูกหนี้ค้างนาน สามารถ จดัเก็บได้
เพิ่มตามเป้าหมาย 

11 
(สูง) 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่
ครบถ้วน 
2. ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ 
3. มีลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีราย
ใหม่เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ 
4. งานจัดเก็บรายได้ ไม่สามารถติดต่อเจ้าของ
ที่ดินให้มาช าระภาษีบ ารุงท้องที่ได้และภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ 
 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564   

กองคลัง 
 

 
แบบ RM-2 
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แผนบรหิารจดัการความเสีย่ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ่อน้ ารอ้น  อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรงั 

 
 

ความเสีย่ง 
 

ปจัจยัเสีย่ง ระดบัความ
เสีย่ง 

ประเภทความเสีย่ง มาตรการด าเนนิการจดัการความเสีย่ง/แนว
ทางการแกไ้ข 

ระยะเวลาการด าเนนิ 
การ 

ผูร้บัผดิ 
ชอบ 

11. กิจกรรมด้านงานก่อสร้างออกแบบ
ควบคุมอาคาร         
 

ปัจจัยภายใน 
- เพื่อให้งานออกแบบ งานเขียน
แบบแปลนถูกต้อง 
- การประมาณการราคางานก่อสรา้ง
ถูกต้องตรงตามแบบแปลน  

9  
(ปานกลาง) 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1. การออกแบบและการเขียนแบบแปลนงาน
ก่อสร้าง 
2. การประมาณการราคาก่อสร้าง 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564   

กองช่าง 

12. กิจกรรมงานประสานสาธารณูปโภค  
     

ปัจจัยภายนอก 
- เพื่อให้ด าเนินการด้านซ่อมแซมท่อ
เมนประปาพื้นที่รับผดิชอบของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ ารอ้น 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

9 
(ปานกลาง) 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

 1. งานผลิตน้ าประปา 
 2. ซ่อมแซมท่อเมนประปา 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564   

กองช่าง 

13. กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
  
 

ปัจจัยภายใน 
- เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูผูดู้แลเด็กและผู้ดูแล
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีความ
หลากหลาย และมีประสบการณ์ใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 

8 
(ปานกลาง) 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยังไมม่ีความหลากหลาย
เท่าที่ควร ครผูู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กยังขาด
ประสบการณ์ในการจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรยีน 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564   

กอง
การศึกษา 

14. กิจกรรมการมสี่วนร่วมของประชาชน/
ผู้ปกครองเด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนของครูในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก    
       
 

ปัจจัยภายใน 
- เพื่อให้ประชาชน/ผู้ปกครองเด็ก
นักเรียนมสี่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนของครูในศูนย์ฯ และ
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการสง่
บุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเพิ่มขึ้น     

9 
(ปานกลาง) 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1. การจดักิจกรรมให้ประชาชน/ผูป้กครอง
เด็กนักเรยีนมีส่วนร่วมในการจัดการเรยีนการ
สอนของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564   

กอง
การศึกษา 
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แบบ RM-3 

การจดัการความเสี่ยงและการบรหิารความเสี่ยง 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ่อน้ ารอ้น  อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรงั 

 
 

ประเภทความเสีย่ง ความเสีย่ง ปจัจยัเสีย่ง แนวทางตอบสนองตอ่ความเสีย่ง ผูร้บัผดิชอบ/
ผูร้บัผดิชอบหลกั 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

1. กิจกรรมด้านงานบริหารงานบคุคล      
  
 

ปัจจัยภายใน  
- เพื่อให้การบริหารงานบุคคล
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถู ก ต้ อ ง ต า ม พร ะ ร า ชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น           พ.ศ. 2542 

1 .  เ กิ ดปั ญ หา ในก า ร ด า เ นิ น ง า น 
เนื่องจาก อบต. ยังมีแนวโน้มด้านภาระ
ค่า ใ ช้จ่ ายเ งินเดือนและค่าจ้ างของ
พนักงานส่วนต าบล หรือพนักงานจ้าง
ใกล้เคียงร้อยละ 40 
2. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

ส านักปลดั ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

2. กิจกรรมการจัดท าเพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น    
 

ปัจจัยภายใน 
- เพื่อให้การด า เนินการน าข้อ
ข้อมูลที่ได้จากการประชาคมมา
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่น 
เ พื่ อป ร ะ โ ยชน์ ใ น กา รพัฒน า
ท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ 

1. เกิดปัญหาและอุปสรรคจากระเบียบ
การจัดท าแผนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการ
ให้บรรจุในโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและเสนอโครงการจากที่
หน่วยงานท่ีขออุดหนุนไมส่อดคลอ้งกับ
ห้วงการจัดท าแผนพัฒนาและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

ส านักปลดั ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

3. กิจกรรมการจัดท าการโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ   
 

ปัจจัยภายนอก 
- เพื่อให้มีการตั้งงบประมาณให้
เพียงพอกับความจ าเป็นตลอด
ปีงบประมาณ 
- เพื่อลดจ านวนครั้งในการโอน
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

1. เกิดปญัหาและอุปสรรคจากระเบียบ
การจัดท าแผนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการ
ให้บรรจุในโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและเสนอโครงการจากที่
หน่วยงานท่ีขออุดหนุนไมส่อดคลอ้งกับ
ห้วงการจัดท าแผนพัฒนาและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
 

ส านักปลดั ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
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แบบ RM-3 

การจดัการความเสี่ยงและการบรหิารความเสี่ยง 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ่อน้ ารอ้น  อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรงั 

 
ประเภทความเสีย่ง ความเสีย่ง ปจัจยัเสีย่ง แนวทางตอบสนองตอ่ความเสีย่ง ผูร้บัผดิชอบ/

ผูร้บัผดิชอบหลกั 
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

4. กิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   
เป็นไปด้วยความถูกต้องประชาชนได้รับการ
บริการที่ด ี

ปัจจัยภายนอก 
- เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้การลงทะเบียนขอรับ
สทิธ์ิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกดิ 

1. ผู้ขอรับสิทธ์ิไมเ่ข้าใจหลักเกณฑ์การ
ลงทะเบียน 

 

ส านักปลดั ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564   

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

5. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

 

ปัจจัยภายนอก 
- เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รบัความ
เดือดร้อนได้ทันท่วงที 

1. เมื่อเกดิภัยพิบตัิ เช่น วาตภัย อุทกภัย 
อัคคีภัย อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัยังไมเ่พียงพอหากเกิดวาต
ภัยประชาชนอาจได้รบัความเดือดร้อน
จากน้ าท่วมขังบ้านเรือนเส้นทางสญัจร
และพื้นที่การเกษตร 

ส านักปลดั ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564   

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

6. กิจกรรมการลดปญัหาภาวะโลกร้อน   ปัจจัยภายใน 
- เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีจิตส านึก
ในการประหยัดพลังงานใน
ส านักงาน 

1. เจ้าหน้าทียังขาดจิตส านึกในการร่วม
ลดการใช้พลังงาน เช่น  การเปิด – ปิด 
เครื่องปรับอากาศ, การใช้รถยนต์  
เป็นต้น 

ส านักปลดั ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564   
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แบบ RM-3 

การจดัการความเสี่ยงและการบรหิารความเสี่ยง 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ่อน้ ารอ้น  อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรงั 

 
ประเภทความเสีย่ง ความเสีย่ง ปจัจยัเสีย่ง แนวทางตอบสนองตอ่ความเสีย่ง ผูร้บัผดิชอบ/

ผูร้บัผดิชอบหลกั 
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

7. กิจกรรมงานสารบรรณ   
 

ปัจจัยภายใน 
- เพื่อให้งานสารบรรณ เกดิ
ความเป็นระบบ สามารถ
สืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว 

1. การลงเลขหนังสือรับ- ส่ง ค าสั่งและ
ประกาศบางเรื่องเจ้าของมาลงเลขจอง
หนังสือท่ีสารบรรณกลาง โดยไม่ได้ระบุ
เชื่อเรื่องและไม่น าส าเนาคู่ฉบับใหไ้ว้กับ
ธุรการกลาง ท าให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร หรืออาจเกดิความลา่ช้าใน
การสืบค้น2. การแจ้งหนังสือของงาน
ธุรการมีความล่าช้าท าให้หนังสือบางตัว
รายงานไม่ทันก าหนด 

 

ส านักปลดั ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564   

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

8. กิจกรรมด้านการใช้รถยนตส์่วนกลางของ
หน่วยงาน   
 

ปัจจัยภายนอก 
-  เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ
หน่วยงานมีความเหมาะสมกับ
ประเภทการใช้งาน และได้รับ
การบ ารุงรักษารักษาให้มี
สภาพใช้งานได้ดเีสมอ และ
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่
ก าหนดไว ้

 

1. วางแผนการส ารวจและซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ 

 

ส านักปลดั ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564   
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แบบ RM-3 

การจดัการความเสี่ยงและการบรหิารความเสี่ยง 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ่อน้ ารอ้น  อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรงั 

 
ประเภทความเสีย่ง ความเสีย่ง ปจัจยัเสีย่ง แนวทางตอบสนองตอ่ความเสีย่ง ผูร้บัผดิชอบ/

ผูร้บัผดิชอบหลกั 
ระยะเวลาด าเนนิการ 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

9. กิจกรรมงานการเงินและบญัชี   
 

ปัจจัยใน 
-  เพื่อให้การบริการรับเงิน 
- จ่ายเงิน การจัดท าฎีกาเบิก
จ่ายเงินตามงบประมาณและ
นอกงบประมาณการบันทึก
บัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไป
อย่ างถูกต้องตามระ เบี ยบ
กฎหมายข้อบั งคับต่ า งๆที่
เกี่ยวข้อง 
   -  เพื่อให้การปฏิบัติงานใน
การจัดท าฎีการับเงิน  เบิก
จ่ า ย เ งิ น  ใ น ร ะ บ บ บั ญ ชี
คอมพิวเตอร์  e-laas มี
ความถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
  -  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานลด ระยะเวลา
และขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน  
   -  เพื่อให้การเบิกจ่ายและ
รายงานการเงินถูกต้อง และมี
ความเชื่อถือ 

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี
การปรับปรุงบัญชี  (e-laas) เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ท าให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความช านาญ
ในการปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชี
ภาครัฐฯอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้
ง่าย 

2. หน่วยงานผูเ้บิกไมไ่ดร้ับการอบรม
การบันทึกบัญชีภาครัฐฯอาจท าใหเ้กิด

ความเข้าใจผดิพลาดในการปฏิบตังิานได ้

กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564   
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แบบ RM-3 

การจดัการความเสี่ยงและการบรหิารความเสี่ยง 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ่อน้ ารอ้น  อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรงั 

 

ประเภทความเสีย่ง ความเสีย่ง ปจัจยัเสีย่ง แนวทางตอบสนองตอ่ความ
เสีย่ง 

ผูร้บัผดิชอบ/
ผูร้บัผดิชอบหลกั 

ระยะเวลาด าเนนิการ 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

10. กิจกรรมงานพัฒนาและจดัเกบ็รายได้   
 

ปัจจัยภายนอก 
    - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิด 
ประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดเก็บ
รายละเอียดครบทุกประเภทถูกต้อง เป็น
ธรรมกับทุกฝ่ายและเกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ 
   - เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบันมาปรับปรุงทะเบียนผู้
เสียภาษี และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  - เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มี
วิธีการและหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนา
และจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วนตาม
บัญชีลูกหนี้น าเงินรายได้ที่จัดเก็บมา
ลงบัญชีครบถ้วน เร่งรัดการจัดรายได้ 
และจัดเก็บลูกหนี้ค้างช าระได้ครบถ้วน
ไม่มีลูกหนี้ค้างนาน สามารถ จัดเก็บได้
เพิ่มตามเป้าหมาย 

1. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นมีการปรับปรุงบัญชี  
(e-laas) เพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ ท า
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาด
ความช านาญในการปฏิบัติงาน
ด้านการบันทึกบัญชีภาครัฐฯ
อาจก่อให้เกิดความผิดพลาด
ได้ง่าย 
2. หน่วยงานผูเ้บิกไมไ่ดร้ับ
การอบรมการบันทึกบัญชี
ภาครัฐฯอาจท าให้เกิดความ
เข้าใจผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได ้

กองคลัง 
 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
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แบบ RM-3 

การจดัการความเสี่ยงและการบรหิารความเสี่ยง 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ่อน้ ารอ้น  อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรงั 

 

ประเภทความเสีย่ง ความเสีย่ง ปจัจยัเสีย่ง แนวทางตอบสนองตอ่ความ
เสีย่ง 

ผูร้บัผดิชอบ/
ผูร้บัผดิชอบหลกั 

ระยะเวลาด าเนนิการ 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

11. กิจกรรมด้านงานก่อสร้างออกแบบ
ควบคุมอาคาร         

 

ปัจจัยภายใน 
- เพื่อให้งานออกแบบ งานเขียนแบบ
แปลนถูกต้อง 
- การประมาณการราคางานก่อสรา้ง
ถูกต้องตรงตามแบบแปลน 

1. การออกแบบและการเขียน
แบบแปลนงานก่อสรา้ง 
2. การประมาณการราคา
ก่อสร้าง 

กองช่าง 
 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

12. กิจกรรมงานประสานสาธารณูปโภค  
     

ปัจจัยภายนอก 
- เพื่อให้ด าเนินการด้านซ่อมแซมท่อเมน
ประปาพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 1. งานผลิตน้ าประปา 
 2. ซ่อมแซมท่อเมนประปา 

กองช่าง 
 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

13. กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก    
  
 

ปัจจัยภายใน 
- เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเดก็ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีความหลากหลาย 
และมีประสบการณ์ในการจดักิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนมากขึ้น  

1. การจดักิจกรรมการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กยังไม่มีความหลากหลาย
เท่าที่ควร ครผูู้ดูแลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็กยังขาดประสบการณ์
ในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

กองการศึกษา 
 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
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แบบ RM-3 

การจดัการความเสี่ยงและการบรหิารความเสี่ยง 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ่อน้ ารอ้น  อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรงั 

 

ประเภทความเสีย่ง ความเสีย่ง ปจัจยัเสีย่ง แนวทางตอบสนองตอ่ความ
เสีย่ง 

ผูร้บัผดิชอบ/
ผูร้บัผดิชอบหลกั 

ระยะเวลาด าเนนิการ 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

14. กิจกรรมการมสี่วนร่วมของประชาชน/
ผู้ปกครองเด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนของครูในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก    
       
 

ปัจจัยภายใน 
- เพื่อให้ประชาชน/ผู้ปกครองเด็ก
นักเรียนมสี่วนร่วมในการจัดการเรยีน
การสอนของครูในศูนย์ฯ และเป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นในการส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิม่ขึ้น     

1. การจดักิจกรรมให้
ประชาชน/ผู้ปกครองเด็ก
นักเรียนมสี่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนของครูใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
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(แบบ RM-4) 
การจดัท ารายงานและตดิตามผลประเมินผลและทบทวนแผนการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ่อน้ ารอ้น  อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรงั 

กจิกรรม 
(1) 

ระยะเวลาการด าเนนิงาน 
(2) 

ผูร้บัผดิชอบ 
(3) 

ปฏบิตัติามระยะเวลา 
ดา่เนนิการ 

(4) 

ปญัหา อปุสรรค และแนวทาง
แกไ้ขปญัหา 

(5) 
1. กิจกรรมด้านงานบริหารงานบคุคล      
  

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564   

ส านักปลดั  ด าเนินการแล้ว ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

2. กิจกรรมการจัดท าเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น    
 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  

ส านักปลดั  ด าเนินการแล้ว ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

3. กิจกรรมการจัดท าการโอนและแก้ไขเปลีย่นแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ   
 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564   

ส านักปลดั  ด าเนินการแล้ว ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

4. กิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิด   
เป็นไปด้วยความถูกต้องประชาชนได้รับการบริการที่ด ี

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564   

ส านักปลดั  ด าเนินการแล้ว ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

5. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  

ส านักปลดั  ด าเนินการแล้ว ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

6. กิจกรรมการลดปญัหาภาวะโลกร้อน   ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564   

ส านักปลดั  ด าเนินการแล้ว ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

7. กิจกรรมงานสารบรรณ   
 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564   

ส านักปลดั  ด าเนินการแล้ว ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

8. กิจกรรมด้านการใช้รถยนตส์่วนกลางของหน่วยงาน   
 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564   

ส านักปลดั  ด าเนินการแล้ว ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

9. การด าเนินการจัดท าแผนทีภ่าษีอย่างต่อเนื่อง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

กองคลัง  ด าเนินการแล้ว ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 
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(แบบ RM-4) 
การจดัท ารายงานและตดิตามผลประเมินผลและทบทวนแผนการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ่อน้ ารอ้น  อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรงั 

กจิกรรม 
(1) 

ระยะเวลาการด าเนนิงาน 
(2) 

ผูร้บัผดิชอบ 
(3) 

ปฏบิตัติามระยะเวลา 
ดา่เนนิการ 

(4) 

ปญัหา อปุสรรค และแนวทาง
แกไ้ขปญัหา 

(5) 
10. กิจกรรมงานพัฒนาและจดัเกบ็รายได้   
 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564   

กองคลัง 
 

 ด าเนินการแล้ว ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

11. กิจกรรมด้านงานก่อสร้างออกแบบควบคุมอาคาร         
 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564   

กองช่าง 
 

 ด าเนินการแล้ว ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

12. กิจกรรมงานประสานสาธารณูปโภค  
     

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564   

กองช่าง 
 

 ด าเนินการแล้ว ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

13. กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
 

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564   

กองการศึกษา 
 

 ด าเนินการแล้ว ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 

14. กิจกรรมการมสี่วนร่วมของประชาชน/ผู้ปกครองเด็กนักเรียนมสี่วนร่วมใน
การจัดการเรยีนการสอนของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564   

กองการศึกษา 
 

 ด าเนินการแล้ว ไม่มีปญัหาและอุปสรรค 
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