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ค ำน ำ 
 

แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  จัดท าขึ้นเพ่ื อเป็นกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานในการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 “ให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด” ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว
23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0805.2/ว 290 ลงวันที่ 
15 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความส าคัญ และ
น ามาใช้อย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน และส่งผลการด าเนินงานขององค์กร
และเป็นแนวทางในการด าเนินงานจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานขององค์กร
ลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรด้วยการ
พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จึงจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้มีระบบบริหารความ
เสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  ตลอดจนเพ่ือป้องกันบรรเทาความรุนแรงของปัญหา  เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าการด าเนินงานต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเป็นกรอบขั้นตอนของการ
ด าเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการ กรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง 
COSO (COSO ERM Integrated Framework) ที่ เหมาะสม รวมทั้ งก าหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้
สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ และบริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ให้เป็นประโยชน์สูงสุด 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการทุกกอง/ฝ่าย มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
สามารถด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ในแผนซึ่งเป็นการลดมูลเหตุ
และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ต่อไป 

 
 

   คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
มกราคม 2566 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้าง เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับภาคประชาชนที่สุด ย่อมต้อง
เผชิญกับความเสี่ยงและต้องให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงเช่นเดียวกัน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มี
การก ากับดูแลที่ดี สร้างความคุ้มค่าและเพ่ิมคุณค่าให้แก่องค์กร ทั้งด้านการบริหารงาน งบประมาณ และบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จงึมีนโยบายน าระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

 

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยในการบริหารงาน
และการตัดสินใจด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน เช่น การวางแผน การ
ก าหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมวัดผลการปฏิบัติงาน การบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงานทางการเงิน 
ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลและรักษาทรัพย์สิน การป้องกันลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 
การสิ้นเปลือง การทุจริตของหน่วยงาน รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล
งิ้ว เป็นไปอย่างเหมาะสม ลดการสูญเสีย/โอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 

 

การบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารสาวนต าบลงิ้ว มีหลักการและความจ าเป็นในการบริหาร
ความเสี่ยงมาจาก 

1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด
ที่ 3 มาตรา 9 (1) ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 

2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 

3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 

4. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562  
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0805.2/ว 290 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 

2564 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความ

เสี่ยง 
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความ

เสี่ยง 
3. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบล

งิ้ว ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วสามารถด าเนินการได้ตาม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ก าหนด

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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5. เพื่อลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 

1.3 เป้ำหมำย 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อน าไปใช้

ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความ

เสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ 
3. สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
4. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
5. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง

องค์กร 
6. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 

1.4 ประโยชน์ของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยง

หลักท่ีส าคัญ และสามารถก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
2. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร เป็น

แหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย และ
ภารกิจหลักขององค์กร ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

3. สะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด บุคลากรในองค์กรมีความ
เข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรครอบคลุม
ความเสี่ยงที่มีเหตุจากปัจจัยภายในองค์กร (โครงสร้างองค์กร บุคลากร วัฒนธรรม ฯลฯ) และจากปัจจัยภายนอก
องค์กร (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ) 

4. เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน ผู้บริหารมั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่าง
เหมาะสมและทันเวลา เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การ
ก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร 

5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กร มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจ โดยที่ผู้บริหารมี
ความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน เป็นต้น 

6. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการ
ในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าและสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการ
เลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 
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1.5 ควำมหมำยและค ำจ ำกัดควำมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Uncertainty) 
หมายถึง ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมาย โดยผลกระทบดังกล่าว

ท าให้การด าเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย หรือความคาดหวัง โดยอาจวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้
จากผลกระทบ (Consequences) ของเหตุการณ์ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 
  1. ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ / การกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์
ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่ระบุใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ 

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง 
2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือ นโยบาย 
3) ผลกระทบของความเสี่ยงคือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์

เสี่ยง 
2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือ สาเหตุ ที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และ
ท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ ควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดการ
ความเสี่ยง ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

3. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การ
วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินการโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ผลกระทบ 
(Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้ จากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 

1) ความเสี่ยงสูงมาก 
2) ความเสี่ยงสูง 
3) ความเสี่ยงปานกลาง 
4) ความเสี่ยงต่ า 
5) ความเสี่ยงน้อยมาก 

4. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว 
อาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น 4 แนวทางหลัก ดังนี้ 

1) กำรยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้
การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ
ด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

2) กำรควบคุม (Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ แต่ต้องมีการ
แก้ไขวิธีการควบคุม หรือมีการควบคุมเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน การจัดท ามาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal Control)  
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3) กำรยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเหลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่
สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการด าเนินงาน เช่น การหยุดด าเนินงาน
หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานหรือ
กิจกรรมลง 

 
4) กำรโอนย้ำย (Transfer) หรือแบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยง

ไปให้ผู้อ่ืน ช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการแทน การท าประกันภัย 
 

5 .  COSO ( The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission) หมายถึ ง กรอบแนวคิด ในการบริหารความเสี่ ยงแบบทั่ วทั้ งองค์กร (Enterprise Risk 
Management: ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการ
ก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน 

6. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง
หรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance) 

7. กำรติดตำมประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการ
ติดตามผลระหว่างด าเนินการตามแผน และท าการสอบทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ให้คง
ด าเนินการต่อไป เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติ
ตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ควรก าหนดให้มีการประเมินความ
เสี่ยงซ้ าอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพ่ือดูว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วหรือมีความเสี่ยงใหม่เพ่ิมขึ้นมาอีก 
หรือไม ่

8. ควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ความเสี่ยงที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงในด้านนโยบายความเสี่ยงในด้านการ
ด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ เป็นต้น 

9. ควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรู้รับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้
ได้มากที่สุด ได้แก่ ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมือง การปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงด้าน
กฎหมายและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น 
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บทท่ี 2 
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 
2.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร 

องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุก
คนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยง เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และเกิดเป็น
วัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยง ถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่าง
ยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมี
สาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ให้ ด าเนินการบริหารความเสี่ ยงอย่ างเป็ นระบบตามแนวทาง COCO : ERM (The 
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : Enterprise Risk 
Management) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร 

2. ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดท ารายงานผลการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
4. ให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง 
5. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตส านักแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนัก

ถึงความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรม
ขององค์กร 
 

ควำมสัมพันธ์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน 
วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการองค์กรที่ดีคือ การติดตาม ก ากับ ควบคุม และดูแล ให้มี

การจัดกระบวนการเพ่ือใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่า และประหยัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย 3 หลักการที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยง 
2. การควบคุมภายใน 
3. การตรวจสอบภายใน 
 

2.2 กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) 
หมายถึง การก าหนดนโยบาย โครงสร้าง และกระบวนการ เพ่ือให้คณะกรรมการผู้บริหารและ

บุคลากรขององค์กร น าไปปฏิบัติในการก าหนดกลยุทธ์ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผล กระทบต่อ
องค์กร และก าหนดวิธีจัดการที่เหมาะสม ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้ความเชื่อมั่นในระดับ
หนึ่งว่าผลการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยวัตถุประสงค์ในการ
บริหารความเสี่ยงนั้นเป็นไปเพ่ือให้ผลการด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ 
รวมถึงเพ่ือให้เกิดความรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กร ก าหนดวิธีจัดการที่
เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้ง การสร้างกรอบแนวทางในการด าเนินงาน
ให้แก่บุคลากรในองค์กรเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรให้
สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดข้ึนกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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กำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ัวทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) 
หมายถึง  การบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงการสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรม ตาม

ภารกิจ และวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกันโดยมีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ 
1. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับ

ภารกิจและพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การตัดสินใจ และสามารถน าไปใช้กับ
องค์ประกอบอื่นๆ ในการบริหารองค์กร 

2. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับ โครงการ
ระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์ การด าเนินงาน
การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจท าให้เกิด ความเสียหาย ความไม่แน่นอนและ
โอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้าง และหาก
เกิดข้ึนจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง 

4. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง พ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ดีของ
องค์กรควรมีองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน โดยจะเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
และควรถูกปลูกฝังรวมกับกิจกรรมปกติขององค์กรเพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ก าหนดและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้ 

 

2.3 กำรควบคุมภำยใน (Internal Control) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 62 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัย

การเงินการคลังเพ่ือให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการด าเนินการคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ดังนั้น จึงได้ก าหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐ  
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบั ติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังที่ก าหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงาน
ตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัดและช่วยป้องกัน หรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความ
เสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริตกระทรวงการคลัง
โดยกรมบัญชีกลางได้ก าหนด “มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ” (Internal Control 
Standard for Government Agency) ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล ข อ ง  The Committee of Sponsoring 
Organizations of the the Treadway Commission : COSO 2013 ซึ่งได้มีการปรับให้เหมาะสมกับบริบท
ของระบบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนดประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค ์

“กำรควบคุมภำยใน” หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการด าเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้ 
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1. วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน 
ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ในหน่วยงานของรัฐ 

2. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการ
รายงานทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ 
ทันเวลาโปร่งใส่ หรือข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) 
เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 

 

2.4 แนวทำงกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ได้แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว และด าเนินการโดยมีขั้นตอนการด าเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ประเมินและ
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission) มาตรฐานที่จะน ามาใช้ในการก าหนดแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: 
ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการก าหนดบทบาท
และหน้าที่ความรู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

COSO + ERM Risk Management Objectives 4 วตัถุประสงค์ 

Entity and Unit-Level 
Components 

หน่วยงานในระดับต่างๆ 

Risk Components 

8 องค์ประกอบ 

รูปภาพ ๑  องค์ประกอบในการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO ERM Integrated Framework 
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กรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated 
Framework) ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลัก จ านวน 8 องค์ประกอบ เพ่ือเป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ดังนี้ 

1. สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment) ได้แก่วัฒนธรรมองค์กรนโยบาย 
ในการบริหารความเสี่ยง และมุมมองของผู้บริหาร เป็นต้น 

2. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นกระบวนการการก าหนดวัตถุประสงค์
ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร 

3. กำรบ่งชี้เหตุกำรณ์ (Event Identification) เป็นการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ทั้งจากภายนอก และภายในองค์กร โดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเสี่ยงนั้นๆ  

4. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์ พิจารณาจากโอกาสในการ
เกิดข้ึนของความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 

5. กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response) เป็นการก าหนดมาตรการที่จะรองรับและ
ตอบสนองต่อความเสี่ยง ได้แก่ การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยงการลดผลกระทบที่เกิด
ความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง เป็นต้น 

6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เป็นการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้มั่นใจ
ว่าจะมีการด าเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ 

7. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication) ได้แก่การเก็บ
รวบรวมการบันทึกข้อมูล รูปแบบของเอกสาร วิธีในการสื่อสาร เพ่ือให้บุคลากรต่างๆ ได้รับรู้ ถึงข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง 

8. กำรติดตำมผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลในการบริหารความเสี่ยงว่าเมื่อด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการก าหนดแล้วได้ผลอย่างมีความเสี่ยงตกค้างหลงเหลืออยู่หรือไม่ 

 

รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ โดยน าแนวคิดเรื่อง 
ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย ซึ่งความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่
อาจเกิดขึ้น จากการด าเนินแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
2) หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money) 
3) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
4) หลักความโปร่งใส (Transparency) 
5) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
6) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
7) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
8) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
9) หลักความเสมอภาค (Equity) 
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2.5 โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ท าหน้าที่ในการก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน

การบริหารความเสี่ยง 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
3. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
  2) น าเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ต่อนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลงิ้ว เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  3) ประสานและก ากับการด าเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
  4) ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
4. หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง ท าหน้าที่ศึกษา ท าความเข้าใจกับการบริหารความเสี่ยง

ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงาน และจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้งติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 5. บุคลากรในหน่วยงาน ท าหน้าที่ท าความเข้าใจ และด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 

 
 

 
 
 
 
 

รูปภำพ 2 กลไกกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย การก ากับดูแล การตัดสินใจ การจัดท า

แผนการด าเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 

คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
1. ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
2. ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะทางพัฒนา 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมิน 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมมูลค่า

ให้กับองค์กร 
2. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
3. ก ากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

ผู้บริหำรท้องถิ่น 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4. พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

 

รูปภำพ 3 โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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หน่วยตรวจสอบภำยใน 
1. สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. น าเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารตรวจสอบและประเมินรับทราบ ให้ข้อเสนอแนะ 
 

คณะท ำงำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
1. จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
2. ด าเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลด และ

ควบคุมความเสี่ยง 
3. รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญเสนอต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
 

เจ้ำหน้ำที่ กอง/ฝ่ำย 
1. สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามค าสั่งองค์การ

บริหารส่วนต าบลงิ้ว ที่ 603/2565  ลงวันที่  6 ธันวาคม 2565 โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ 
1. นางธันยทรัพย์ อ่ิมพรมราช รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      ประธานกรรมการ 
     รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหาร 
     ส่วนต าบลงิ้ว    
2. นางสาวปิ่นแก้ว  สุภาษิต หัวหน้าส านักปลัด                กรรมการ 
3. นางสาวรัชนี  กระเบากลาง ผู้อ านวยการกองคลัง                กรรมการ 
4. นางสรัลชนา บุราคร  ผู้อ านวยการกองช่าง                กรรมการ 
5. นางศิวพันธ์ สอนโยธา  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ      กรรมการ 
6. นางสาวเกตุมณี  เนื้อดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       กรรมการ/เลขานุการ 

 

มีหน้ำที่ตำมหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ ดังนี้ 
1. ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The 

Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 
2. ผลักดัน ก ากับ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. พิจารณาทบทวน และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

2.6 ปัจจัยส ำคัญต่อควำมส ำเร็จในกำรผลักดันกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความส าเร็จมี 8 

ประการ ดังนี้ 
1. กำรสนับสุนนจำกผู้บริหำรระดับสูง 

การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จะประสบความส าเร็จเพียงใดขึ้นอยู่
กับเจตนารมณ์ การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้น าของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ผู้บริหารระดับสูง
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ต้องให้ความส าคัญและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจความส าคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อองค์กร 
มิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถจะเกิดข้ึนได้ 

2. ควำมเข้ำใจควำมหมำยควำมเสี่ยงตรงกัน 
การใช้ค านิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแบบเดียวกัน จะท าให้เกิด

ประสิทธิภาพในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการเพ่ือใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงและ
ก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจุดหมายร่วมกันในการบริหาร
ความเสี่ยง 

3. กระบวนกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
    องค์กรทั่วไปจะประสบความส าเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้น

จะต้องน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
4. กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง ต้องมีกำรชี้แจง 
    การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ องค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับขององค์กร และต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงของผลที่องค์กร และแต่ละบุคคลจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง 

5. กำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติมีความส าคัญอย่างมากเพราะ

การสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงท าความเข้าใจ 
ต่อพนักงานทุกคนถึงความรู้ผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้เกิดการยอมรับใน
กระบวนการและน ามาซึ่งความส าเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง 

6. กำรวัดผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น จะท าให้ผู้บริหารสามารถ

ประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและด าเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

7. กำรให้ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร ควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจกรอบการ

บริหารความเสี่ยง และความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยง เพื่อบรรลุความส าเร็จขององค์กร 
การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง 

8. กำรติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยส าคัญความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง คือการก าหนดวิธีที่

เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง 
 

กำรติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ควรพิจำรณำประเด็นต่อไปนี้ 
- การรายงาน และสอบทานข้ันตอนติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
- ความชัดเจนและความสม่ าเสมอของการมีส่วนร่วม และความมุ่งมั่นขอผู้บริหารระดับสูง 
- บทบาทของผู้น าในการสนับสนุน และติดตามการบริหารความเสี่ยง 
- การประยุกต์ใช้หลักการประเมินผลการด าเนินการที่เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 
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2.7 กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ด าเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยยึดกรอบการบริหาร  

ความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way  
Commission) โดยมีองคป์ระกอบที่ส าคัญ คือ 

1. วัฒนธรรมองคก์ร โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค ์นโยบาย เป้าหมายการด าเนินงาน และ 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได 

2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ในการ
ก ากับการบริหารความเสี่ยง และมีการแต่งตั้งคณะท างานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ท า
หน้าที่วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโดยผู้บริหารระดับส านัก/กลุ่มงาน ติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์ค้นหา และ
ระบุความเสี่ยง กาวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดล าดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมที่มีอยู่ การจัดการความ
เสี่ยง การติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานตามแผนดังกล่าว 

4. ปัจจัยพ้ืนฐาน ไดแก โครงสร้างและระบบบริหารความเสี่ยง วิธีการด าเนินงาน/เครื่องมือที่  
ใช้ในการระบุความเสี่ยง รวมถึงข้อมูลและการสื่อสารภายในองค์กร 
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บทท่ี 3  
ข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลงิ้ว 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2538 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2540  

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เป็นต าบลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอ าเภอ
ห้วยแถลง ระยะห่างจากอ าเภอประมาณ 10 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนที่ราบสูงและเป็นที่ดอนสลับกัน สูงจาก
ระดับน้ าทะเล ประมาณ 160 เมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 28,125 ไร่ ของอ าเภอ
ห้วยแถลง    พ้ืนที่บางแห่งยังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าพิมายแปลง 2 โซนซี) ท าเลที่ตั้งต าบลงิ้ว เป็น 1 ใน 
10 ต าบล ในเขตอ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

 

ต าบลงิ้ว เป็นต าบลที่ตั้งมานานแล้วตั้งมาพร้อมกับอ าเภอห้วยแถลง ซึ่งแยกมาจากอ าเภอพิมาย 
ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอห้วยแถลง ประกอบ
ไปด้วย 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ 2 บ้านหนองม่วงหวาน หมู่ 3 บ้านหัวอ้อ หมู่ 4 บ้าน
จอมศรี หมู่ 5 บ้านใหม่พุทไธจารย์ หมู่ 6 บ้านนาตะคุ หมู่ 7 บ้านโนนรัง หมู่ 8 บ้านหนองนา หมู่ 9 บ้านดอนทะ
ยูง หมู่ 10 บ้านหัวทะมวง หมู่ 11 บ้านหนองนาพัฒนา หมู่ 12 บ้านโนนงิ้ว หมู่ 13 บ้านหนองลุมปุ๊ก และหมู่ 
14 บ้านหนองม่วงงาม 

 

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มีจ านวน 14 
หมู่บ้าน  และมีจ านวนประชากรและครัวเรือนส ารวจจากรายงานสถิติจ านวนประชากรตามหลักฐานทางทะเบียน
ราษฎร เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2565 จ านวนประชากรทั้งสิ้น 8,741 คน แยกเป็นชาย 4,370 คน ประชากร
หญิง  4,371 คน  จ านวนครัวเรือน 2,361 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 97.11 คน/ตร.กม. (ข้อมูล ณ 
เดือนกันยายน 2565) 

 

3.1 อ ำนำจหน้ำที่ 
อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) 
1. พัฒนาต าบลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 
2. มีหน้าที่ต้องท าตามมาตรา 67 ดังนี้ 

(1) จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
(7) คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้

ตามความจ าเป็นและสมควร 
3. มีหน้าที่อาจท ากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (ตามมาตรา 68) ดังนี้ 

(1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ให้มีการบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(3) ให้มีการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
(5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(12) การท่องเที่ยว 
(13) การผังเมือง 
 

3.2 กำรแบ่งส่วนรำชกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลง้ิว 
แบ่งการบริหารงานเป็นราชการส่วนกลาง ดังนี้ 
1. ส านักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

3.3 แผนกลยุทธ์และกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลง้ิว 
♦ วิสัยทัศน์   

              “โครงสร้างพื้นฐานดี บริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งม่ันพัฒนาชุมชน สู่ชีวิตที่ยั่งยืน” 
 

  ♦ ยุทธศำสตร์           
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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  ♦ เป้ำประสงค์ 
๑. การคมนาคมมีความสะดวกและรวดเร็ว 
๒. ประชาชนมีการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม มีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ การ

ด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ร่วมคิดร่วมท าร่วมกันแก้ไขปัญหาชุมชน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว                   
เพ่ือความสวยงาม ปลูกฝังให้เยาวชนประชาชนรักการปลูกต้นไม้และเพ่ือเป็นการลดรายจ่ายที่ไม่ จ าเป็น             
ในครอบครัว 

๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบมีจิตส านึกในการรักษาและหวงแหนทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

๔. การบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นไปอย่างทั่วถึง 
๕. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เป็นไปอย่างถูกต้อง 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
๖. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
๗. ประชาชนมีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค  
๘. การขนส่งผลผลิตหรือสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดได้โดยสะดวก 
๙. การติดต่อสื่อสาร สัญจรไปมาของประชาชน ได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
๑๐. ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๑. ส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๒. การบริการด้านสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ 
๑๓. ชุมชนมีสภาพเป็นเมืองน่าอยู่ 
๑๔. ประชาชนมีอาชีพมีรายได้พอเพียง 
๑๕. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
๑๖. มีสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นมลพิษ 
 

♦ ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วจัด

ให้มีข้ึนในแต่ละปี 
2. จ านวนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
3. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับองค์การ

บริหารส่วนต าบลงิ้วเพื่อขอรับสิทธิได้รับบริการอย่างท่ัวถึงทุกคน 
4. จ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น และ

พ่ึงตนเองได ้มากขึ้น 
5. จ านวนครัวเรือนในองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วสามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วย

ตนเองเพ่ิมข้ึน 
6. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
7. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง  
8. องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว มีผลการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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 ♦ ค่ำเป้ำหมำย 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านต่ างๆ เพ่ือให้บริการ

ประชาชนได้ ทุกปี 
2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพ่ิมข้ึน  
3. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับองค์การ

บริหารส่วนต าบลงิ้วเพื่อขอรับสิทธิได้รับบริการอย่างท่ัวถึงทุกครัวเรือน 
4. จ านวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น และ

พ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
5. จ านวนครัวเรือนในต าบลงิ้ว สามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพ่ิมข้ึน 
6. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
 

 ♦ กลยุทธ์ 
1. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
2. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และท าการเกษตร 
3. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา 
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ

ผู้ด้อยโอกาส 
6. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน   
7. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 
8. ป้องกัน บ าบัด ฟ้ืนฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด 
9. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
10. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่าย

ประชาธิปไตย 
11. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร  
12. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
13. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
14. ส่งเสริมให้ประชาชนน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  
15. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพ่ือให้บริการประชาชนได้อย่าง

ทั่วถึง   
16. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของเทศบาลภายใต้หลัก    

ธรรมาภิบาล 

♦ จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
๑. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
๒. พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส าคัญทางศาสนา อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
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๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความ
ยั้งยืน 

๕. องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 

 

♦ กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนกำรณ์ขององค์กร 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมิน

โดยวิเคราะห์ถึงโอกาส ภาวะคุกคาม หรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ 
ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมด
เป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยการตอบค าถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนา
อยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT 
analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength - S) จุดอ่อน (Weak - W)  และปัจจัยภายนอก 
ได้แก่ โอกาส (Opportunity – O)  และอุปสรรค (Threat - T) เป็นเครื่องมือ 

 
 

ปัจจัยภำยใน 
จุดแข็ง (Strength - S) จุดอ่อน (Weak - W) 

ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพชีวิต 
มีโรงเรียน ๗ แห่ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ๓ แห่ง และมี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง สามารถรองรับการเรียนของเด็ก
นักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
ผู้น าชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปญัหาในด้านการร่วมกันในการ
ปกครองและบริหารการพัฒนา 
มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการ
บริการสาธารณะ และแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
มีการประสานร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับ
ส่วนราชการในพ้ืนท่ี 
สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน 

ขาดระบบการจดัการด้านผังเมอืง การก าหนดเขตในการ
ก่อสร้างอาคาร 
ประชาชนบางส่วนขาดการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม
ของชุมชน 
เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤตกิรรมไม่ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 
หากปีใดเกิดความแห้งแล้ง ประชาชนจะย้ายไปท างานต่าง
ถิ่น เพราะไม่สามารถท าการเกษตร  จึงอาจเกิดปัญหาคุณภาพ
ชีวิตของประชากรได้ 
ผู้ปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพื้นที่น าลูกหลานไป
ศึกษาสถาบันการศึกษาในเมือง 
การคมนาคม ไฟฟ้าสาธารณะ การประปา ยังขาด
งบประมาณสนับสนุน จึงยังไม่ครบถ้วนและมีความสะดวกไม่
เพียงพอ 

ปัจจัยภำยนอก 
โอกำส (Opportunity – O) อุปสรรค (Threat - T) 

จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีแผนงานโครงการตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว สามารถพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้เพิ่มขึ้นได้เกินกว่าประมาณการปีละประมาณร้อยละ ๒๕ 
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ประชาชนในหมู่บ้านได้ท า 
มีตลาดรองรับที่แน่นอน ได้แก่ ตลาดในจังหวัดนครราชสีมา 

มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ประชาชนมาจากหลายชุมชนมีพื้นฐานความรู้และพื้นฐาน
ทางสังคมแตกต่างกัน 
 รายได้ของประชากรน้อย เนื่องจากประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
ปัญหาความแห้งแล้ง มักเกดิในพ้ืนท่ีเสมอ 
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บทท่ี 4 
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 
การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The 

Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ที่มีขั้นตอนการด าเนินการ 
หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือ
ป้องกัน/ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กระบวนการดังกล่าวจะส าเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้บุคลากรใน
องค์กรได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกันและควรจัดท าระบบสารสนเทศ เพ่ือ
การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง 

 

กระบวนกำรและขั้นตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลงิ้ว ที่ได้
ด ำเนินกำรตำมำตรฐำน COSO มี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ (Objective Setting)  
2. การระบุความเสี่ยง ต่างๆ (Event Identification)  
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)  
5. กิจกรรมควบคุมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)  
6. ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)  
7. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กำรก ำหนด
เป้ำหมำยกำร
บริหำรควำม

เสี่ยง 
วัตถุประสงค์ 

ข้อมูลและกำร
สื่อสำรด้ำนกำร
บริหำรควำม

เสี่ยง 

กำรติดตำมผล
และเฝ้ำระวัง

ควำมเสี่ยงต่ำงๆ  

กำรระบุควำม
เสี่ยง 

กำรประเมิน
ควำมเสี่ยง 

กลยุทธ์ท่ีใช้ใน
กำรจัดกำรกับแต่

ละควำมเสี่ยง 

กิจกรรมควบคุม
กำรบริหำรควำม

เสี่ยง 

รูปภำพ 4 กระบวนกำรและขั้นตอนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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4.1 กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง วัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว มีแผนบริหารความเสี่ยง บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะ

เกิดข้ึนในอนาคต รวมถึงสภาวการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
2. ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ

จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
3. สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
 

4.2 กำรระบุควำมเสี่ยง ต่ำงๆ (Event Identification) 
เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง โดยค านึงถึง

ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานในระดับ
องค์กรและกิจกรรม พิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกะบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด 
/ความเสียหาย /ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด มีทรัพย์สินใดที่ต้องดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจใน
ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะด าเนินการระบุความเสี่ยงได้
อย่างเหมาะสม 

 1. ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความ
สูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือท าให้การด าเนินงานไม่
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน 
การเงิน และกฎระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร  และ
ท าไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะไดวิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความ
เสี่ยงภายหลังไดอย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน คือ 

1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมไดโดยองค์กร เช่น นโยบาย
รัฐบาล กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ 

2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโดยองค์กร เช่น กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล
ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ ์

 

4.3 ประเภทควำมเสี่ยง 
1. ด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 

หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการก าหนด          
กลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ท าให้โครงการขาดการยอมรับและ
โครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
แท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk : O) 
เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน หรือด าเนินงานปกติที่องค์กร

ต้องเผชิญ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็น
ต้น 
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3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk : F) 
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงิน และการงบประมาณของ

องค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไป
ตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการด าเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจาก
ผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวข้องกับการ
รายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันน าไปสู่การตรวจสอบทักท้วงจา ก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : C)  
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่

สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่
เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 

4.4 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ การประเมินและการ

จัดล าดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล
งิ้ว ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

1. กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน  
เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ได้  5 ระดับ คือ น้อยมาก 
น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 

 

ประเด็นที่พิจำรณำ 
ระดับคะแนน 

1 = น้อยมำก 2 = น้อย 3 = ปำนกลำง 4 = สูง 5 = สูงมำก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 

ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
หรือข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน (ครั้ง) 

1 ปี/ครั้ง 2 ปี/ครั้ง 3 ปี/ครั้ง 6 เดือน/ครั้ง 
(ไม่เกิน 5 ครั้ง/

ปี) 

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ควำมรุนแรงและผลกระทบ 
มูลค่าความเสียหาย น้อยกว่า 

1,000  
บาท 

1,001 – 
5,000  
บาท 

5,001 – 
10,000  

บาท 

10,001 – 
50,000  

บาท 

50,001 – 
100,000  
บาท ขึ้นไป 

ผลกระทบต่อประชาชนใน
พ้ืนที่ 

เดือนร้อน/
ร าคาญ/สูญ 
เสียทรัพย์สิน 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย 

บาดเจ็บต้อง
รักษา 

บาด 
เจ็บสาหัส 

เสียชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
องค์กร 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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2. กำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง 
เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสี่ยหายจากความเสี่ยง ( Impact) 
เพ่ือให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาสม ซึ่งจะช่วยให้
วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคนหรือเวลาที่มีก าจัด โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะ
เกดิขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

 

3. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง  
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) ความเสี่ยงและความรุนแรงของ

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบความเสี่ยงต่อองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว และส านัก/กอง  ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

 

ระดับควำมเสี่ยง   =   โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ  x  ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความ
เสี่ยง แข่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 

1) ระดับควำมเสี่ยงต่ ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน  
วิธีการจัดการความเสี่ยง : ยอมรับความเสี่ยง ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เพ่ิมเติม ก าหนด

เป็นสีเขียว 
2) ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง คะแนนระดับความเสี่ยง 6 – 10 คะแนน  

วิธีการจัดการความเสี่ยง : ยอมรับความเสี่ยง แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ก าหนดเป็น
สีน  าเงิน 

3) ระดับควำมเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11 – 16 คะแนน  
วิธีการจัดการความเสี่ยง : มีแผนลดความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงนั นลดลงให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได ้ก าหนดเป็นสีเหลือง 

5 5 10 15 20 25 
สูงมำก 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 สูง 
2 2 4 6 8 10 ปำนกลำง 
1 1 2 3 4 5 ต่ ำ 
 1 2 3 4 5  

ตารางระดับของความเส่ียง (degree of risk) 
 

สูงมำก 

สูง 

ปำนกลำง 

ต่ ำ 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

โอกาสทีจ่ะเกดิความเส่ียง 
รูปภำพ 5 ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (degree of risk) 
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4) ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน  
วิธีการจัดการความเสี่ยง : มีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ  า หรืออาจต้องถ่ายโอนความ

เสี่ยง ก าหนดเป็นสีแดง 
 

4. กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง 
เมื่อได้ค่าล าดับความเสี่ยงแล้ว จะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์การ

บริหารส่วนต าบลงิ้ว เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม
โดยพิจารณาจากระดับของความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของ
ความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง 
ปานกลาง ต่ า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และสูง มาจัดท าแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอน 
ต่อไป 

5. กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับ
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก ดังนี ้

 

กลยุทธ์ที่ใช้ส ำหรับจัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง 
1. กำรยอมรับ : การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้อง

ด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับ
ความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขั้น  

2. กำรลดหรือควบคุมควำมเสี่ยง : การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหายโดยการ
จัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความ
เสี่ยง เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานการจัดอบรมเพ่ิม
ทักษะในการท างาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3. กำรหยุดหรือหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง : เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการ
ให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุด
หรือ ยกเลิกการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้ความเสี่ยงนั้น 

4. กำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยง : ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การท าประกันภัย 
ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่าง
แทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 

 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก นั้นให้ลดลง ให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริงและให้สามารถ
ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้าน ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้
ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ ที่จะได้รับด้วย 

 

4.5. กำรรำยงำนและติดตำมผล 
หลักจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงาน

และติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมาย
ในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผล
การจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดย
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หน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารตามแบบรายงานที่ได้
กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผลโดย
สามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ 

1. การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด เช่น ทุก 3 เดือน 
ทุก 6 เดือน ทุก 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 

2. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการด าเนินงานต่าง
ตามปกติของหน่วยงาน 

 

4.6 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหาร

ความเสี่ยงประจ าปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว มีการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกลการควบคุมความเสี่ยงที่
ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการ
หรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมี
การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 

 

4.7 กำรทบทวนแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร

ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 
 

4.8 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
1. การก าหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การ

บริหารส่วนต าบลงิ้ว ประชุมรับทราบนโยบายและก าหนดแนวทางร่วมกันในการจัดท าแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง แล้วสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรทราบ 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงแยกตามส่วนราชการ มีข้ันตอน ดังนี้ 
2.1 การระบุความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาโครงการ/กิจกรรม แล้วน ามาระบุความเสี่ยงตาม

ประเภทของความเสี่ยง 4 ด้าน และแหล่งที่มาของความเสี่ยง โดยใช้แบบ MR01 
2.2 การประเมินความเสี่ยง ทุกกองน าความเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิด

เหตุการณ์และระดับความรุนแรงของผลกระทบ และจัดล าดับความเสี่ยง 4 ระดับ  โดยประเมินตามแผนภูมิความ
เสี่ยง เพื่อช่วยในการตัดสินใจก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง โดยแบบ MR02 

2.3 การจัดท าแผนการบริหารการจัดการความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาใช้ยุทธศาสตร์ 4          
กลยุทธ์ เพ่ือจัดการความเสี่ยง ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
โดยใช้แบบ MR03 

3. คณะกรรมการประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกอง
แล้วสรุปจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง เสนอนายกพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กับผู้ที่เก่ียวข้องได้ด าเนินการตามแผนฯ 

4. ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใน
เดือนธันวาคม 2565 
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กำรระบุควำมเสี่ยง  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลง้ิว อ ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ 

ปีงบประมำณ 2566 
 

โครงกำร/กิจกรรม ผลกระทบ/ควำมเสียหำย 
ที่จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สำเหตุ ประเภทควำมเสี่ยง 

1. กิจกรรมด้านการบริหารงาน
บุคคล 

การสรรหาบุคลากรยังไม่ครบตามกรอบ
อัตราก าลัง และยังไม่เหมาะสมกับงบประมาณ 
ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง 

ปัจจัยภายใน 
- การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
- การพัฒนาบุคลากรของ อบต. ยังไม่เหมาะสมและขาดความ
ต่อเนื่อง 

ด้านการปฏิบัติงาน (O) 

2. กิจกรรมการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ที่มีภูมิล าเนาใน
พ้ืนที่ แต่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ท าให้การ
ประสานข้อมูลเกิดความบกพร่องและล่าช้า 
เช่น การลงทะเบียนต่างๆ เอกสารที่น ามา
ติดต่อไม่ครบถ้วน บัตรประจ าตัวผู้พิการ
หมดอายุ เป็นต้น 

ปัจจัยภายนอก 
ผู้มีสิทธิที่ได้รับเบี้ยยังชีพมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ แต่ตัวตนไป
อยู่ที่อ่ืน ท าให้การส ารวจและการลงทะเบียนขาดการติดต่อ 

ด้านการปฏิบัติงาน (O) 

3. กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

การเกิดภัยธรรมชาติ หรือ สาธารณภัย ไม่
สามารถคาดคะเนได้ซึ่งจะต้องเกิดภัยก่อนถึงจะ
ทราบลักษณะความเสียหายที่แน่นอน ท าให้
ประชาชนได้รับความเสียหาย ก่อให้เกิดการ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 

ปัจจัยภายใน 
- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
- ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันที 
และท่ัวถึง 
ปัจจัยภายนอก 
- ไม่สามารถที่จะควบคุมสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนได้
เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และอุบัติเหตุอ่ืนๆ 

ด้านการปฏิบัติงาน (O) 

แบบ MR01 
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โครงกำร/กิจกรรม ผลกระทบ/ควำมเสียหำย 
ที่จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สำเหตุ ประเภทควำม 
เสี่ยง 

4. กิจกรรมงานส่งเสริม
การเกษตร 

การเกิดภัยพิบัติแต่ละครั้งความรุนแรงของภัย
พิบัติสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็น
จ านวนมาก เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม โรคพืช แมลง 
ศัตรูพืช เป็นต้น อีกท้ังราคาพืชผลทางเกษตรยัง
ตกต่ า สร้างความล าบากให้แก่เกษตรกรเป็น
จ านวนมาก 

ปัจจัยภายนอก 
ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ 
ซึ่งมีผล กระทบกับการท าการเกษตร เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม 
โรคพืช แมลง ศัตรูพืช เป็นต้น 

ด้านการปฏิบัติงาน (O) 

5. กิจกรรมงานส่งเสริมสัตว
บาล 

การป้องกัน รักษาโรค และกักสัตว์จากโรค
ระบาดต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ทันที อีก
ทั้งเจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามรถในการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยภายนอก 
- ไม่สามารถควบคุมโรคระบาดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศได้ ซึ่งมีผลส าคัญกับการเกิดโรคระบาด
ต่างๆ 

ด้านการปฏิบัติงาน (O) 

6. กิจกรรมงานการเงินและ
บัญชี 

ความบกพร่องในการตรวจสอบเอกสารไม่
ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง อาจจะเป็นช่องว่าง
น าไปสู่ปัญหากับหน่วยตรวจสอบ อีกท้ังมี
ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่
เพ่ิมเติม ปรับเปลี่ยนอยู่บ่อยครั้ง 

ปัจจัยภายใน 
-ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย  
-ผู้ขอเบิกส่งเอกสารล่าช้าท าให้ต้องรีบเบิกจ่าย เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบที่ก าหนด  
ปัจจัยภายนอก 
-กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ไม่ชัดเจนท าให้ผู้ปฏิบัติ
ตามไม่เข้าใจ 
-หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ไม่มีการ
ให้ความรู้ก่อนการบังคับใช้ 
 

ด้านการเงิน (F) 

แบบ MR01 
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โครงกำร/กิจกรรม ผลกระทบ/ควำมเสียหำย 
ที่จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สำเหตุ ประเภทควำม 
เสี่ยง 

7. กิจกรรมงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

ราชการได้รับความเสียหายจากการจัดเก็บภาษี 
จึงท าให้มียอดค้างช าระภาษี 

ปัจจัยภายนอก 
- ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการเสีย
ภาษ ี
- ผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ไม่สะดวกที่จะเดิน ทาง
มาเสียภาษี จึงท าให้มียอดภาษีค้างช าระ 
- ไม่สามารถติดต่อผู้เสียภาษีได้เนื่อง จากที่อยู่ไม่ถูกต้อง
ชัดเจน 

ด้านการเงิน (F) 

8. กิจกรรมงานแผนที่ภาษี การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ที่
เกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษี รวมถึงการออก
ส ารวจภาคสนาม ไม่แล้วเสร็จยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดเจ้าหน้าที่มารับผิดชอบในด้านนี้โดยตรง ซึ่งเป็นงาน
เกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษีรวมถึงการออกส ารวจภาค 
สนาม เนื่องจากกองช่างเป็นผู้รับผิดชอบ แต่มีบุคลากรน้อย
ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน 

ด้านการปฏิบัติงาน (O) 

9. กิจกรรมงานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ 

ผลกระทบจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผล
ให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า 

ปัจจัยภายใน 
- เจ้าหน้าที่พัสดุที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มีมาก 
- การควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองมีการบันทึกรับ-จ่าย ช้า 
ปัจจัยภายนอก 
- ระบบอินเตอร์เน็ตช้าในระหว่างวันท าการ 
- ระบบในกระบวนการปฏิบัติงานล่มอยู่บ่อยครั้ง 
- ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอท าให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน 

ด้านการเงิน (F) 

   
 
 

 

แบบ MR01 
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โครงกำร/กิจกรรม ผลกระทบ/ควำมเสียหำย 
ที่จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สำเหตุ ประเภทควำม 
เสี่ยง 

10. งานส ารวจ ออกแบบ 
เขียนแบบก่อสร้าง 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนที่ฐานของหน่วยงานมี
ปริมาณงานที่มาก ท าให้ประสิทธิภาพการ
ท างานลดลง 
 

ปัจจัยภายใน 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงท าให้การปฏิบัติงาน
ไม่สมบูรณ์ เช่น งานส ารวจระดับหรือแนวต่างๆ          
- เครื่องมือเครื่อง ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น
ครุภัณฑ์ส ารวจ 

ด้านการปฏิบัติงาน (O) 

11. กิจกรรมงานควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

บุคลากรกองช่างไม่สามารถควบคุมงานได้
ตลอดเวลาในวันหยุดราชการ การควบคุมงาน
ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการก่อสร้าง 

ปัจจัยภายใน 
- การก่อสร้าง โครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้ตาม
มาตรฐานหรือตามข้อก าหนดของแบบก่อสร้าง                                                                  
- เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มีเพียง  2 คน ท าให้การควบคุม
งานก่อสร้างหลายโครงการอาจดูแลไม่ท่ัวถึง 

ด้านการปฏิบัติงาน (O) 

12 กิจกรรมงานสาธารณูปโภค พ้ืนที่ต าบลงิ้วเป็นพ้ืนที่กว้างมีหลายหมู่บ้าน 
งานด้านบริการสาธารณูปโภค จึงไม่ทั่วถึงทุก
พ้ืนที ่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอและไม่
มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคของระบบงาน
ต่าง ๆ  เช่น ประปา ฯลฯ จึงท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ พร้อมกับไม่มีเครื่องมือ
และอุปกรณ์ป้องกันเพ่ือความปลอดภัย  

ปัจจัยภายใน 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอจึงท าให้การปฏิบัติงาน
ไม่สมบูรณ์    
- เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคของระบบงาน
ต่าง ๆ เช่น ประปา  ฯลฯ    
ปัจจัยภายนอก                                       
- พ้ืนที่ต าบลงิ้วเป็นพื้นที่กว้าง งานด้านบริการสาธารณูปโภค 
จึงไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่  
 
 
 
 

ด้านการปฏิบัติงาน (O) 

แบบ MR01 
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โครงกำร/กิจกรรม ผลกระทบ/ควำมเสียหำย 
ที่จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สำเหตุ ประเภทควำม 
เสี่ยง 

13. กิจกรรมงานผังเมือง ประชาชนยังไม่เข้าใจในข้อกฎหมาย เกี่ยวกับ
การขออนุญาตก่อสร้าง ดันแปลง รื้อถอน และ
เคลื่อนย้ายอาคาร 

ปัจจัยภายใน 
- เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย
เกี่ยวกับงานผังเมืองที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร                                                                
- การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการผัง
เมืองและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องน ามาใช้ประกอบ 
การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนยังไม่
เพียงพอ จึงท าให้ประชาชนยังไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมาย
ดังกล่าว 

ด้านการปฏิบัติงาน (O) 

14. กิจกรรมงานผังเมือง ขาดบุคลากรในต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ด้าน
การเงิน การบัญชี และการพัสดุของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
 

ปัจจัยภายใน 
- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
- บรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง 
 

ด้านการปฏิบัติงาน (O) 

15. กิจกรรมด้านงานกิจการ
โรงเรียน 

ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กจัดท าหลักสูตร
การศึกษายังไม่ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด และ
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและยังขาดประสบการณ์ด้านการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัย 
 
 
 

ปัจจัยภายใน 
บุคลากรที่เป็นครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กยังขาด
ประสบการณ์ ความรู้ และทักษะในการดูแล ด้านการสอน
เด็กอนุบาลให้ถูกต้องตามหลักสูตรการศึกษาที่ก าหนด 

ด้านการปฏิบัติงาน (O) 

แบบ MR01 
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โครงกำร/กิจกรรม ผลกระทบ/ควำมเสียหำย 
ที่จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สำเหตุ ประเภทควำม 
เสี่ยง 

16. กิจกรรมการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

การเจ็บป่วยในวัยเด็ก หรือโรคติดต่อที่อาจจะ
เกิดข้ึนตามสภาพอากาศ ผู้ปกครองและเด็กยัง
ไม่ทราบวิธีการป้องกัน และการดูแลรักษา
อาการป่วยเบื้องต้น เมื่อเด็กมีอาการเล็กน้อย
แต่ยังให้เด็กมาเรียน 

ปัจจัยภายนอก 
1. ไม่สามารถควบคุมโรคระบาดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศได้ 
2. ยังมีเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ 

ด้านการปฏิบัติงาน (O) 

 
 
 
 
 

แบบ MR01 
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กำรประเมนิควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลง้ิว  อ ำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

โครงกำร/กิจกรรม ผลกระทบ/ควำม 
เสียหำยท่ีจะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สำเหตุ กำรประเมินควำมเสี่ยง คะแนน
ควำมเสี่ยง 

 
X=  

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 
 

กลยุทธ์ที่ใช้ส ำหรับจัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง  
โอกำส/
ควำมถี่ 
 

ผลกระทบ
ควำมรุนแรง 

 

กำร
ยอมรับ 

กำรลด/
ควบคุม 

กำรหยุด/
หลีกเลี่ยง 

กำรถ่ำย
โอน 

1. กิจกรรมด้านการ
บริหารงานบุคคล 

การสรรหาบุคลากรยังไม่
ครบตามกรอบ
อัตราก าลัง และยังไม่
เหมาะสมกับงบประมาณ 
ปริมาณงานหรือภารกิจ
ที่ปฏิบัติจริง 

ปัจจัยภายใน 
- การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตาม
แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
- การพัฒนาบุคลากรของ อบต. ยัง
ไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง 

1 
น้อยมาก 

1 
น้อยมาก 

1 ต่ า     

2. กิจกรรมการ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส ที่มี
ภูมิล าเนาในพื้นที่ แต่
ไม่ได้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 
ท าให้การประสานข้อมูล
เกิดความบกพร่องและ
ล่าช้า เช่น การ
ลงทะเบียนต่างๆ 
เอกสารที่น ามาติดต่อไม่
ครบถ้วน บัตรประจ าตัว
ผู้พิการหมดอายุ เป็นต้น 
 

ปัจจัยภายนอก 
ผู้มีสิทธิที่ได้รับเบี้ยยังชีพมี
ภูมิล าเนาอยูใ่นพ้ืนที่ แต่ตัวตนไป
อยู่ที่อ่ืน ท าให้การส ารวจและการ
ลงทะเบียนขาดการติดต่อ 

2 
น้อย 

1 
น้อยมาก 

2 ต่ า     

แบบ MR02 



  

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว 

   หน้า 34 

 

โครงกำร/กิจกรรม ผลกระทบ/ควำม 
เสียหำยท่ีจะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สำเหตุ กำรประเมินควำมเสี่ยง คะแนน
ควำมเสี่ยง 

 
X=  

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 
 

กลยุทธ์ที่ใช้ส ำหรับจัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง  
โอกำส/
ควำมถี่ 
 

ผลกระทบ
ควำมรุนแรง 

 

กำร
ยอมรับ 

กำรลด/
ควบคุม 

กำรหยุด/
หลีกเลี่ยง 

กำรถ่ำย
โอน 

3. กิจกรรมการ
ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

การเกิดภัยธรรมชาติ 
หรือ สาธารณภัย ไม่
สามารถคาดคะเนได้ซึ่ง
จะต้องเกิดภัยก่อนถึงจะ
ทราบลักษณะความ
เสียหายที่แน่นอน ท าให้
ประชาชนได้รับความ
เสียหาย ก่อให้เกิดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ปัจจัยภายใน 
- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
- ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทันที และทั่วถึง 
ปัจจัยภายนอก 
- ไม่สามารถที่จะควบคุมสาธารณ
ภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่น 
วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และ
อุบัติเหตุอ่ืนๆ 

3 
ปานกลาง 

1 
น้อยมาก 

3 ต่ า     

4. กิจกรรมงาน
ส่งเสริมการเกษตร 

การเกิดภัยพิบัติแต่ละคร้ัง
ความรุนแรงของภัยพิบัติ
สร้างความเสียหายให้กับ
เกษตรกรเป็นจ านวนมาก 
เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม โรค
พืช แมลง ศัตรูพืช เป็นตน้ 
อีกทั้งราคาพืชผลทาง
เกษตรยังตกต่ า สร้าง
ความล าบากให้แก่
เกษตรกรเป็นจ านวนมาก 

ปัจจัยภายนอก 
ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศได้ ซึ่งมีผล 
กระทบกับการท าการเกษตร เช่น 
ภัยแล้ง น้ าท่วม โรคพืช แมลง 
ศัตรูพืช เป็นต้น 

3 
ปานกลาง 

1 
น้อยมาก 

3 ต่ า     

แบบ MR02 
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โครงกำร/กิจกรรม ผลกระทบ/ควำม 
เสียหำยท่ีจะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สำเหตุ กำรประเมินควำมเสี่ยง คะแนน
ควำมเสี่ยง 

 
X=  

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 
 

กลยุทธ์ที่ใช้ส ำหรับจัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง  
โอกำส/
ควำมถี่ 
 

ผลกระทบ
ควำมรุนแรง 

 

กำร
ยอมรับ 

กำรลด/
ควบคุม 

กำรหยุด/
หลีกเลี่ยง 

กำรถ่ำย
โอน 

5. กิจกรรมงาน
ส่งเสริมสัตวบาล 

การป้องกัน รักษาโรค 
และกักสัตว์จากโรค
ระบาดต่างๆ ที่ไม่
สามารถควบคุมได้ทันที 
อีกท้ังเจ้าหน้าที่ยังไม่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความ
สามรถในการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยภายนอก 
- ไม่สามารถควบคุมโรคระบาดที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศได้ ซึ่งมีผลส าคัญกับการเกิด
โรคระบาดต่างๆ 

2 
น้อย 

1 
น้อยมาก 

2 ต่ า     

6. กิจกรรมงาน
การเงินและบัญชี 

ความบกพร่องในการ
ตรวจสอบเอกสารไม่
ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง 
อาจจะเป็นช่องว่าง
น าไปสู่ปัญหากับหน่วย
ตรวจสอบ อีกทั้งมี
ระเบียบ ข้อบังคับ 
หนังสือสั่งการต่างๆ ที่
เพ่ิมเติม ปรับเปลี่ยนอยู่
บ่อยครั้ง 

ปัจจัยภายใน 
-ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง
ก่อนการเบิกจ่าย  
-ผู้ขอเบิกส่งเอกสารล่าช้าท าให้ต้อง
รีบเบิกจ่าย เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนด  
ปัจจัยภายนอก 
-กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ไม่ชัดเจนท าให้ผู้ปฏิบัติตามไม่
เข้าใจ 
-หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการ ไม่มีการให้ความรู้
ก่อนการบังคับใช้ 

2 
น้อย 

1 
น้อยมาก 

2 ต่ า     

แบบ MR02 
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โครงกำร/กิจกรรม ผลกระทบ/ควำม 
เสียหำยท่ีจะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สำเหตุ กำรประเมินควำมเสี่ยง คะแนน
ควำมเสี่ยง 

 
X=  

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 
 

กลยุทธ์ที่ใช้ส ำหรับจัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง  
โอกำส/
ควำมถี่ 
 

ผลกระทบ
ควำมรุนแรง 

 

กำร
ยอมรับ 

กำรลด/
ควบคุม 

กำรหยุด/
หลีกเลี่ยง 

กำรถ่ำย
โอน 

7. กิจกรรมงานพัฒนา
และจัดเก็บรายได้ 

ราชการได้รับความ
เสียหายจากการจัดเก็บ
ภาษี จึงท าให้มียอดค้าง
ช าระภาษี 

ปัจจัยภายนอก 
- ประชาชนยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ในเรื่องของการเสียภาษี 
- ผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ 
ไม่สะดวกท่ีจะเดิน ทางมาเสียภาษี 
จึงท าให้มียอดภาษีค้างช าระ 
- ไม่สามารถติดต่อผู้เสียภาษีได้
เนื่อง จากที่อยู่ไม่ถูกต้องชัดเจน 

1 
น้อยมาก 

1 
น้อยมาก 

1 ต่ า     

8. กิจกรรมงานแผนที่
ภาษ ี

การจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน ที่
เกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่
ภาษี รวมถึงการออก
ส ารวจภาคสนาม ไม่แล้ว
เสร็จยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดเจ้าหน้าที่มารับผิดชอบใน
ด้านนี้โดยตรง ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับ
โปรแกรมแผนที่ภาษีรวมถึงการ
ออกส ารวจภาค สนาม เนื่องจาก
กองช่างเป็นผู้รับผิดชอบ แต่มี
บุคลากรน้อยไม่เพียงพอต่อปริมาณ
งาน 
 
 
 
 
 

1 
น้อยมาก 

1 
น้อยมาก 

1 ต่ า     

แบบ MR02 
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โครงกำร/กิจกรรม ผลกระทบ/ควำม 
เสียหำยท่ีจะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สำเหตุ กำรประเมินควำมเสี่ยง คะแนน
ควำมเสี่ยง 

 
X=  

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 
 

กลยุทธ์ที่ใช้ส ำหรับจัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง  
โอกำส/
ควำมถี่ 
 

ผลกระทบ
ควำมรุนแรง 

 

กำร
ยอมรับ 

กำรลด/
ควบคุม 

กำรหยุด/
หลีกเลี่ยง 

กำรถ่ำย
โอน 

9. กิจกรรมงาน
ทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ 

ผลกระทบจาก
กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง ส่งผลให้การเบิก
จ่ายเงินล่าช้า 

ปัจจัยภายใน 
- เจ้าหน้าที่พัสดุที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
ต่อปริมาณงานที่มีมาก 
- การควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองมีการ
บันทึกรับ-จ่าย ช้า 
ปัจจัยภายนอก 
- ระบบอินเตอร์เน็ตช้าในระหว่าง
วันท าการ 
- ระบบในกระบวนการปฏิบัติงาน
ล่มอยู่บ่อยครั้ง 
- ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน 

2 
น้อย 

1 
น้อยมาก 

2 ต่ า     

10. กิจกรรมงาน
ส ารวจ ออกแบบ เขียน
แบบก่อสร้าง 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนที่ฐานของหน่วยงาน
มีปริมาณงานที่มาก ท า
ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การ
ท างานลดลง 
 

ปัจจัยภายใน 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่
เพียงพอ จึงท าให้การปฏิบัติงานไม่
สมบูรณ์ เช่น งานส ารวจระดับหรือ
แนวต่างๆ  
- เครื่องมือเครื่อง ใช้ในการ
ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่นครุภัณฑ์
ส ารวจ 

2 
น้อย 

1 
น้อยมาก 

2 ต่ า     

แบบ MR02 



  

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว 

   หน้า 38 

 

โครงกำร/กิจกรรม ผลกระทบ/ควำม 
เสียหำยท่ีจะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สำเหตุ กำรประเมินควำมเสี่ยง คะแนน
ควำมเสี่ยง 

 
X=  

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 
 

กลยุทธ์ที่ใช้ส ำหรับจัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง  
โอกำส/
ควำมถี่ 
 

ผลกระทบ
ควำมรุนแรง 

 

กำร
ยอมรับ 

กำรลด/
ควบคุม 

กำรหยุด/
หลีกเลี่ยง 

กำรถ่ำย
โอน 

11. กิจกรรมงาน
ควบคุมงานก่อสร้าง 

บุคคลากรกองช่างไม่
สามารถควบคุมงานได้
ตลอดเวลาใน
วันหยุดราชการ การ
ควบคุมงานไม่เป็นไป
ตามรูปแบบรายการ
ก่อสร้าง 

ปัจจัยภายใน 
- การก่อสร้าง โครงสร้างและวัสดุ
ก่อสร้างบางส่วนไม่ได้ตาม
มาตรฐานหรือตามข้อก าหนดของ
แบบก่อสร้าง                                                                  
- เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มีเพียง  
2 คน ท าให้การควบคุมงานก่อ 
สร้างหลายโครงการอาจดูแลไม่
ทั่วถึง 

2 
น้อย 

1 
น้อยมาก 

2 ต่ า     

12 กิจกรรมงาน
สาธารณูปโภค 

พื้นที่ต าบลงิ้วเป็นพืน้ที่
กว้างมีหลายหมู่บา้น งาน
ด้านบริการสาธารณูปโภค 
จึงไม่ทั่วถึงทุกพืน้ที่ 
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิานมีไม่
เพียงพอและไม่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านเทคนิค
ของระบบงานตา่ง ๆ เชน่ 
ประปา ฯลฯ จงึท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ 
พร้อมกับไม่มีเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อ
ความปลอดภัย 

ปัจจัยภายใน 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่
เพียงพอจึงท าให้การปฏิบัติงานไม่
สมบูรณ์    
- เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านเทคนิคของระบบงานต่าง ๆ 
เช่น ประปา ฯลฯ    
ปัจจัยภายนอก                                       
- พ้ืนที่ต าบลงิ้วเป็นพื้นที่กว้าง งาน
ด้านบริการสาธารณูปโภค จึงไม่
ทั่วถึงทุกพื้นที่  
 

2 
น้อย 

1 
น้อยมาก 

2 ต่ า     

แบบ MR02 
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โครงกำร/กิจกรรม ผลกระทบ/ควำม 
เสียหำยท่ีจะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สำเหตุ กำรประเมินควำมเสี่ยง คะแนน
ควำมเสี่ยง 

 
X=  

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 
 

กลยุทธ์ที่ใช้ส ำหรับจัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง  
โอกำส/
ควำมถี่ 
 

ผลกระทบ
ควำมรุนแรง 

 

กำร
ยอมรับ 

กำรลด/
ควบคุม 

กำรหยุด/
หลีกเลี่ยง 

กำรถ่ำย
โอน 

13. กิจกรรมงานผัง
เมือง 

ประชาชนยังไม่เข้าใจใน
ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับ
การขออนุญาตก่อสร้าง 
ดันแปลง รื้อถอน และ
เคลื่อนย้ายอาคาร 

ปัจจัยภายใน 
- เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ
เกีย่วกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยว 
กับงานผังเมืองที่ต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ของการ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร                                                                
- การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการผัง
เมืองและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่
จะต้องน ามาใช้ประกอบ การ
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้
ประชาชนยังไม่เพียงพอ จึงท าให้
ประชาชนยังไม่เข้าใจในระเบียบ
กฎหมายดังกล่าว 

2 
น้อย 

1 
น้อยมาก 

2 ต่ า     

14. กิจกรรมด้านงาน
บริหารการศึกษา 

ขาดบุคลากรในต าแหน่ง
นักวิชาการศึกษา 
บุคลากรที่มีอยู่ไม่
เพียงพอต่อปริมาณงาน 
ด้านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

ปัจจัยภายใน 
- เจ้าหน้าที่ไมเ่พียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
- บรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามกรอบ
อัตราก าลัง 
 

1 
น้อยมาก 

1 
น้อยมาก 

2 ต่ า     

แบบ MR02 
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โครงกำร/กิจกรรม ผลกระทบ/ควำม 
เสียหำยท่ีจะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สำเหตุ กำรประเมินควำมเสี่ยง คะแนน
ควำมเสี่ยง 

 
X=  

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 
 

กลยุทธ์ที่ใช้ส ำหรับจัดกำรแต่ละควำมเสี่ยง  
โอกำส/
ควำมถี่ 
 

ผลกระทบ
ควำมรุนแรง 

 

กำร
ยอมรับ 

กำรลด/
ควบคุม 

กำรหยุด/
หลีกเลี่ยง 

กำรถ่ำย
โอน 

15. กิจกรรมด้านงาน
กิจการโรงเรียน 

ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล
เด็กจัดท าหลักสูตร
การศึกษายังไม่ได้
มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
และความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการเกี่ยวกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ยังขาดประสบการณ์ด้าน
การจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย 

ปัจจัยภายใน 
บุคลากรที่เป็นครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็กยังขาดประสบการณ์ 
ความรู้ และทักษะในการดูแล ด้าน
การสอนเด็กอนุบาลให้ถูกต้องตาม
หลักสูตรการศึกษาที่ก าหนด 

2 
น้อย 

1 
น้อยมาก 

2 ต่ า     

16. กิจกรรมการ
ป้องกนัและควบคุม
การระบาดในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

การเจ็บป่วยในวัยเด็ก 
หรือโรคติดต่อที่อาจจะ
เกิดข้ึนตามสภาพอากาศ 
ผู้ปกครองและเด็กยังไม่
ทราบวิธีการป้องกัน 
และการดูแลรักษา
อาการป่วยเบื้องต้น เมื่อ
เด็กมีอาการเล็กน้อยแต่
ยังให้เด็กมาเรียน 

ปัจจัยภายนอก 
1. ไม่สามารถควบคุมโรคระบาดที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศได้ 
2. ยังมีเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ 

2 
น้อย 

1 
น้อยมาก 

2 ต่ า     

แบบ MR02 
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บทท่ี 5 
แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

 
ในปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผน

บริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากภารกิจ อ านาจหน้าที่
ตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่
ก าหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา น ามา
คัดเลือกความเสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง และเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว โดยแผนบริหารความเสี่ยง
ประจ าปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

 

1. ความเสี่ยง 
2. ระดับความเสี่ยง 
3. กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง 
4. วัตถุประสงค์ 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
6. ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
7. งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบ 
9. ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง
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แผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลง้ิว  อ ำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

โครงกำร/กิจกรรม ระดับ
ควำมเสี่ยง 
 

กิจกรรมกำรควบคุม/ 
จัดกำรควำมเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลส ำเร็จที่คำดหวัง ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1. กิจกรรมด้านการบริหารงาน
บุคคล 

ต่ า 1. มีแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
2. มีค าสั่งแบ่งงานภายในส านัก
ปลัดที่แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ชัดเจน 
3. มีการรายงานต าแหน่งว่างและ
มีการสรรหาบุคลากรตามแผน
อัตรา ก าลัง 

เพ่ือสรรหาบุคลากรให้
ครบตามกรอบ
อัตราก าลังให้เหมาะสม
กับงบประมาณ 
ปริมาณงานหรือ
ภารกิจที่ปฏิบัติจริง 

ต.ค. 65 
ถึง 

ก.ย. 66 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

ส านักปลัด  

2. กิจกรรมการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส 

ต่ า 1. ประสานงานกับงานทะเบียน
ราษฎร์อ าเภอห้วยแถลงอยู่เป็น
ประจ าทุกเดือน มีแผนก าหนด
จ่ายเงินในแต่ละเดือน  
2. มีการประชาสัมพันธ์ เรื่องการ
ย้ายที่อยู่อาศัย 

เพ่ือให้การบริการด้าน 
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส ไม่มีการ
ตกหล่น ประชาชน
ได้รับสิทธิที่พึงมีทุกคน 

ต.ค. 65 
ถึง 

ก.ย. 66 

งานด้าน ผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส มี
ประสิทธิภาพและได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด  

3. กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ต่ า 1. จัดท าแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ 
2. มีการจัดส่งบุคลากรและ
อาสาสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ให้
มีความรู้เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนไดท้ันที และ
ให้ประชาชนได้รับ
ผลกระทบและความ
เสียหายน้อยท ี่สุด 

ต.ค. 65 
ถึง 

ก.ย. 66 

- มีการช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันท่วงที 
- ประชาชนมีการเตรียม
ความพร้อม เมื่อมีภัย
เกิดข้ึน 

ส านักปลัด  

แบบ MR03 
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โครงกำร/กิจกรรม ระดับ
ควำมเสี่ยง 
 

กิจกรรมกำรควบคุม/ 
จัดกำรควำมเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลส ำเร็จที่คำดหวัง ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

4. กิจกรรมงานส่งเสริม
การเกษตร 

ต่ า ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเกี่ยวกับ
ข้อมูลด้านการเกษตร พร้อม
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ 

เพ่ือให้เกษตรกรได้รับ
ข่าวสารข้อมูล และ
วิธีการป้องกันศัตรูพืช
ต่างๆ เบื้องต้น 

ต.ค. 65 
ถึง 

ก.ย. 66 

ชาวเกษตรกรได้รับ
ผลกระทบจากศัตรูพืช
น้อยลง มีวิธีการรับมือกับ
โรคต่างๆ ได้ทันที 

ส านักปลัด  

5. กิจกรรมงานส่งเสริม 
สัตวบาล 

ต่ า รณรงค์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้
เตรียมการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคต่างๆ ที่เกิดจากสัตว์ 

เพ่ือป้องกันโรคระบาด
ที่เกิดจากสัตว์  

ต.ค. 65 
ถึง 

ก.ย. 66 

ให้ประชาชนได้รับ
ผลกระทบและการสูญเสีย
จากโรคระบาดต่างๆ น้อย
ที่สุด 

ส านักปลัด  

6. กิจกรรมงานการเงินและ
บัญชี 

ต่ า - ก าชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบ 
คอบและระมัดระวังในการจัดท า
และตรวจสอบฎีกาก่อนการเบิก 
จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย  
- ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบต่างๆ 
ในการจัดท าฎีกา 

- เพ่ือป้องกันการทุจริต 
- เพ่ือปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ต.ค. 65 
ถึง 

ก.ย. 66 

เอกสารการเบิกจ่ายมี
ความถูกต้องครบถ้วน 
เป็นไปตามระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กองคลัง  

7. กิจกรรมงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

ต่ า ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบของภาษีแต่ละแบบด้วย
ความรอบคอบและรัดกุมเพ่ือ
ป้องกันความผิดพลาด 
 
 

- เพ่ือลดจ านวนผู้ค้าง
ยื่นแบบประเมินภาษี
และผู้ค้างช าระภาษี 

มิ.ย. 66 
ถึง 

ส.ค. 66 

มีการช าระภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างครบถ้วน  

กองคลัง  

แบบ MR03 
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โครงกำร/กิจกรรม ระดับ
ควำมเสี่ยง 
 

กิจกรรมกำรควบคุม/ 
จัดกำรควำมเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลส ำเร็จที่คำดหวัง ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

8. กิจกรรมงานแผนที่ภาษี ต่ า ๑. ได้ด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษี
ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล  
๒. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  
งานเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการท างานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย  
3. การออกพ้ืนที่เพ่ือเป็นการ
ให้บริการแก่ประชาชนผู้เสียภาษี 

เพ่ือให้การจัดเก็บภาษี
มีประสิทธิภาพ และ
จัดเก็บภาษีท่ีดินได้
ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 

15 พ.ย. 65 
ถึง 

9 ธ.ค. 65 

ฐานข้อมูลภาษีมีมีความ
ครอบคลุม และครบถ้วน 

กองคลัง  

9. กิจกรรมงานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ 

ต่ า 1. การจัดซื้อจัดจ้างและการ
จ าหน่ายทรัพย์สินมีการปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการของทาง
ราชการ 
2. มีการจัดท าทะเบียนคุมตาม
ระเบียบฯ 
3. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
โดยตรง โดยต าแหน่งรับผิดชอบ 

- เพ่ือให้กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างมีความ
รวดเร็ว ถูกต้อง ตาม
ระเบียบฯ 
- เพ่ือเก็บรักษา
ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้ปลอดภัย 

ต.ค. 65 
ถึง 

ก.ย. 66 

การจัดซื้อจัดจ้างมี
กระบวนการและวิธีการที่
มีความถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ที่
เกี่ยวข้อง 

กองคลัง  

10. กิจกรรมงานส ารวจ 
ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง 

ต่ า 1. การใช้กฎหมาย  ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  
2. การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมเกี่ยว กับการส ารวจ 
ออกแบบ  เขียนแบบ และบริหาร
จัดการเป็นไปตามระเบียบ 

เพ่ือให้โครงการ
ก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานทุกโครงการมี
การค านวณราคากลาง 
และแบบแปลนที่
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ต.ค. 65 
ถึง 

ก.ย. 66 

โครงการก่อสร้างมีการ
ประมาณราคาท่ีถูกต้อง 
เป็นประโยชน์ และคุ้มค่า 

กองช่าง  

แบบ MR03 
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โครงกำร/กิจกรรม ระดับ
ควำมเสี่ยง 
 

กิจกรรมกำรควบคุม/ 
จัดกำรควำมเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลส ำเร็จที่คำดหวัง ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

11. กิจกรรมงานควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

ต่ า 1. จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุ
อุปกรณ์ก่อนใช้งาน และให้ได้รับ
การเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างก่อนการใช้งานทุก
ครั้ง                                           

เพ่ือให้การด าเนินการ
ทุกโครงการมีความ
ถูกต้อง เป็นประโยชน์
และคุ้มค่าต่อ
ประชาชนมากที่สุด 

ต.ค. 65 
ถึง 

ก.ย. 66 

ลดข้อบกพร่องจากการ
ด าเนินงานของผู้รับจ้าง 
สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าของงานได้
ทุกขั้นตอน 

กองช่าง  

12 กิจกรรมงานสาธารณูปโภค ต่ า 1. ให้เจ้าหน้าที่ตรียมพร้อมส าหรับ
การบริการงานด้านสาธารณูปโภค 
อย่างสม่ าเสมอ  และมีการฝึก
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
อย่างสม่ าเสมอ  
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
งานด้านสาธารณูปโภคและขอรับ
ค าปรึกษาจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง เช่น การ
ประปาส่วนภูมิภาค ฯลฯ 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในด้าน
สาธารณูปโภค เช่น 
ไฟฟ้า ประปา ฯ อย่าง
คุ้มค่าเต็มประสิทธิภาพ 

ต.ค. 65 
ถึง 

ก.ย. 66 

- การสัญจรของประชาชน
เกิดความปลอดภัย มี
ไฟฟ้าสว่างตลอดเส้นทาง 
- ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาที่มี
ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
มากที่สุด 

กองช่าง  

13. กิจกรรมงานผังเมือง ต่ า 1. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ด้านผังเมือง 
2. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้
ประชาชนทราบ 

เพ่ือให้ประชาชนทราบ
วิธีการขออนุญาต 
ดัดแปลง รื้อถอน 
เคลื่อนย้ายอาคาร ตาม
ข้อกฎหมายที่ก าหนด 

ต.ค. 65 
ถึง 

ก.ย. 66 

ประชาชนเกิดความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในการขออนุญาต
ต่างๆ 

กองช่าง  

แบบ MR03 
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โครงกำร/กิจกรรม ระดับ
ควำมเสี่ยง 
 

กิจกรรมกำรควบคุม/ 
จัดกำรควำมเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลส ำเร็จที่คำดหวัง ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

14. กิจกรรมด้านงานบริหาร
การศึกษา 

ต่ า 1) ประชาสัมพันธ์การรับโอน 
บุคลากรจากบัญชีของกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
2) ผู้บังคับบัญชาก าหนดแนว 
ทางปฏิบัติงานประจ าปี และ 
ก าหนดให้มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายงานการรับจ่ายเงิน
และรายงานพัสดุประจ าปีที่ต้อง
รายงานผู้บริหารประจ าปี ส าเนา
ส่ง สตง. ตามระเบียบที่ก าหนด 
3) จัดให้มีการอบรมให้กับ
เจ้าหน้าที่ท่ีจัดท าบัญชีและเอกสาร
ที่เก่ียวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือพัฒนาความรู้ และ
ทักษะของบุคลากร 
โดยเจ้าหน้าที่กอง
การศึกษาฯ ในทุก
ระดับ เพ่ือเพ่ิมความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติใน
หน้าที่ 

ต.ค. 65 
ถึง 

ก.ย. 66 

งานบัญชีและพัสดุของกอง
การศึกษาฯ มี
ประสิทธิภาพ มีความ
รวดเร็ว ถูกต้องตาม
กระบวนการ 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

15. กิจกรรมด้านงานกิจการ
โรงเรียน 

ต่ า จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรม
การสอนเพ่ือฝึกฝนทักษะในการ
ดูแลเด็กและกิจกรรมประจ าวัน 
พร้อมจัดท าแผนการเรียนรู้และ
กิจกรรมการสอนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด ใช้สื่อการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับสภาพ
ชีวิตจริงของผู้เรียนในพื้นที่ 
 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และกิจกรรมการสอน
ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด ใช้
สื่อการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับสภาพ
ชีวิตจริงของผู้เรียนใน
พ้ืนที่ 

ต.ค. 65 
ถึง 

ก.ย. 66 

เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ -
จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาตามวัย และ
ความสามารถของเด็ก
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แบบ MR03 
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โครงกำร/กิจกรรม ระดับ
ควำมเสี่ยง 
 

กิจกรรมกำรควบคุม/ 
จัดกำรควำมเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลส ำเร็จที่คำดหวัง ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

16. กิจกรรมการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ต่ า รักษาความสะอาดภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและดูแลของใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่เป็นประจ า 
พร้อมกับปฏิบัติตามค าแนะน าของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด 

เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการ
และสุขอนามัยที่ดี 
สมวัย 

ต.ค. 65 
ถึง 

ก.ย. 66 

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ไม่
เจ็บป่วยง่าย สถานที่และ
อาหาร ถูกสุขลักษณะ มี
ความเหมาะสมและ
ปลอดภัยแก่เด็กเล็ก 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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