
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  



บทท่ี 1 บทน ำ 
1. หลักกำรและเหตุผล  
   การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ที่จะช่วย 
ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากข้ึน และลด การสูญเสียและโอกาสที่ท า
ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร  
   ภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะ 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเป็น
ระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของ องค์กร วิเคราะห์
ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ก าหนดแนวทางในการจัดการความ
เสี่ยง และต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่าง เหมาะสม  
   ดังนั้นคณะท างานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ จึงได้จัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น ส าหรับใช้ เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม 
รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุ ของแต่ละโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความ
เสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่า งมี
ระบบ   
  
2. วัตถุประสงค์ของแผนบริหำรควำมเสี่ยง  
    1) เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
   2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง   
   3) เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
   4) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง  
   5) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง กับ
กลยุทธ์ 

6) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์กร 
 
3. เป้ำหมำย  
   1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อน าไปใช้ในการ 
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
   2) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

3) สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ  
4) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง  

องค์กร  
   6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร   
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4. ประโยชน์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
   การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และท าให้ 
องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจท าให้องค์กร
เกิดความเสียหาย   
   ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้  
   1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วย คณะท างาน
บริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ และสามารถท าหน้าที่ในการก ากับดูแล
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  
   2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะ
เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่ บนสมมุติฐานใน
การตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
   3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง จะท า
ให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความ เสี่ยงส าคัญที่
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล  
   4) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ ส าคัญของผู้บริหาร
ในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ 
รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร  
   5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการ 
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ ผู้บริหารมีความ
เข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
   6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ า และกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
สูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร แตกต่างกัน เป็นต้น  
  
5. นิยำมควำมเสี่ยง  
   5.1  ความเสี่ยง (Risk)  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน
สถานการณ์ที่ไม่ แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือ
ก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การ 
ปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ 
และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์  ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้   
    1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง   
    2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือ นโยบาย   

3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดข้ึนจาก 
เหตุการณเ์สี่ยง    
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5.2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้
ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้   
   5.3  ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง 
ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่
องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของ ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ
ได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการ
บริหารความ เสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
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บทท่ี 2 ข้อมลูพื้นฐำน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำรำบ อ ำเภอเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุร ี

-------------------------------------  
   
   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ จัดตั้งขึ้น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง โดยมี 
อ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537 ปรากฏในมาตรา 22         
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ก าหนดให้สภาต าบลมีหน้าที่ในการพัฒนา
ต าบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณของสภาต าบล เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนา
ต าบล ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต าบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่
กฎหมายก าหนด 
            นอกจากนี้ สภาต าบลอาจด าเนินกิจการดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 23 คือ 

                    1) จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
                    2) จัดให้มีน้ าและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
                    3) จัดให้มีน้ าและรักษาทางระบายน้ า และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ี
สาธารณะ รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
                    4) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                    5) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
                    6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 

วิสัยทัศน์ 
 

“ชุมชนน่าอยู่ ดูแลคุณภาพชีวิต ประชาชนร่วมคิดร่วมท า สร้างภูมิคุ้มกนัตนเอง” 

 
ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำรำบ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทนุ 
3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคน ชุมชนและสังคม 
4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

เป้ำประสงค์ 
 
1. ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคม การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ให้ได้มาตรฐานและอยู่ในสภาพดี 
2. ให้ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มเติม เรียนรู้นอกห้องเรียนและส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและ

ประเพณีท้องถิ่น 
3.ส่งเสริมให้... 
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3. ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ตลอดจนติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน 

4. ให้ประชาชนมีอาชีพและเพิ่มรายได้ในการครองชีพ อย่างพอเพียงและพึ่งตนเองได้ 
5. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิต อันเกิดจากโรคระบาด โรคติดต่อและจากยาเสพติด 
6. การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลไม่ให้ตกค้าง 
7. ประชาชนได้รับความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
8. ให้บริการประชาชนสะดวก รวดเร็ว มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
9. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ 

 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำรำบ 

 

กำรจัดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำรำบ   ประกอบด้วย 
๑) ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน อบต.)  เปน็ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการปฏิบตัติามนโยบายของ

แผนงาน  ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเปน็ผู้ก าหนดให้สอดคล้องกับ กฎหมาย นโยบายของผู้บริหาร ให้ค าปรึกษา และ
เสนอความเห็นต่อผู้บริหาร  ที่เก่ียวข้องกับงานในหนา้ที่และความรับผิดชอบ ปกครองบังคับบญัชาพนักงานส่วนต าบล  และ
ลูกจ้างในองค์การบริหารสว่นต าบล 

๒) ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 
ให้มีหัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวางแผนอัตราก าลัง งานก าหนดต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือน งานบรรจุ แต่งตั้งการเลื่อนระดับ งานโอน ย้าย งานทะเบียนประวัติและบัตร  งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ งานด าเนินการทางวินัย งานเกี่ยวกับการออกจากราชการ  งาน
เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และประกาศเกียรติคุณ งานธุรการ งานสารบรรณกลาง งานรัฐพิธี พิธีการต่างๆ งาน
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน งานรับรอง งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยสถานที่ราชการ งานด้านนิติกร และด าเนินคดี 
งานเกี่ยวกับตราข้อบัญญัติ ระเบียบของหน่วยงาน งานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารงานเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ งานเกี่ยวกับการ
ถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ งาน
สาธารณสุข งานเก่ียวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล งานเก่ียวกับการประชุมกรรมการต่าง ๆ งานสิทธิสวัสดกิาร 
ทะเบียนประวัติ การพัฒนาอบรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย งานเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล งานจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล งานจัดท าระบบข้อมูล (ศูนย์ข้อมูล) งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/รายจ่าย
เพิ่มเติม งานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนต่างๆ งานโครงการตามพระราชด าริ งานการจัดการสิ่งแวดล้อม งานประสาน
หน่วยงานต่างฯ  ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

3) กองคลัง 
ให้มีผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการเบิกจ่าย รับ น าส่ง เก็บรักษาเงินและเอกสาร
ทางการเงิน งานเก่ียวกับการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและอนุมัติฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงิน
อ่ืน ๆ งานค าขอเบิกเงิน สวัสดิการต่างๆ  งานจัดท าบัญชี งานทะเบียนคุมรายได้ รายจ่ายทุกประเภท  และจัดท าทะเบียนคุม
เงิน งานจัดท างบทดลอง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน งบหนี้สิน-เจ้าหนี้ และเงินสะสมประจ าเดือนประจ าปี งาน
จัดท าข้อมูลสถิติการคลังงานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ งานเกี่ยวกับ
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาพัสดุ งานจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน งานการควบคุมรับ จ่ายพัสดุ งานตรวจสอบการรับ จ่าย
พัสดุประจ าปี งานเก่ียวข้องกับทรัพย์สิน งานจัดเก็บภาษีงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

/4)กองช่าง... 
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4) กองช่ำง 
ให้มีผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจและจัดท าโครงการ งานออกแบบและเขียนแบบ งาน
ตรวจสอบการก่อสร้าง งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการต่างๆ งานการควบคุมอาคาร งานจัดท าแผนที่และแผนผังต่างๆ 
งานประมาณโครงการต่าง ๆ งานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงานของกองช่าง งานก าหนดราคากลางของวัสดุและ
งานต่าง ๆ ของท้องถิ่น งานวางแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานควบคุมการก่อสร้าง งานคุมการซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค  งานเกี่ยวกับการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย งาน
ระบายน้ า งานสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบล งานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 

5) กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ให้มีหัวหน้าหน้าส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

ของส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการกีฬา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมการศึกษา งานสังคมสงเคราะห์ งานห้องสมุดประชาชน งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับ
มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บทที่3... 
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บทท่ี 3  
กำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำรำบ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ ได้ประยุกต์หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
Enterprise Risk Management : ERM) เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์ก  
ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ ร่วมกับ ระบบมาตรฐาน ISO 31000 และระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2015 (Risk and Opportunities) ครอบคลุมการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าราบให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่ก าหนด ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งเน้นให้
เกิด Risk Awareness Culture ด้วยการด าเนินการตามขั้นตอน การบริหารจัดการความเสี่ยงตั้งแต่การระบุปัจจัย
เสี่ยง สาเหตุความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยง 
ตลอดจนจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามแผนการด าเนินงาน ภายใต้ 8 องค์ประกอบ ได้แก่  

1) บริบทภายในและภายนอกองค์กร  
2) การก าหนดวัตถุประสงค์ 
3) การชี้บ่งเหตุการณ์  4) 
 การประเมินความเสี่ยง  
5) การตอบสนองความเสี่ยง  
6) กิจกรรมการควบคุม  
7) สารสนเทศและการสื่อสาร   
8) การติดตามประเมินผล 
 

1. ขอบเขตบริบทภำยในและภำยนอกองค์กร (INTERNAL & EXTERNAL CONTEXT) 
 

1.1 บริบทภำยในองค์กร (Internal Context)   
  1) ระบบ (System) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ มีระบบการบริหารงานที่มีโครงสร้าง

ไม่ซับซ้อน และมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
   2) บุคลากร (Staff) บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามต าแหน่งงาน ตามมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง 
มีการส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากร โดยการ สนับสนุนการฝึกอบรม และให้

มีการรายงานผลการการฝึกอบรม ตลอดจนการน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือจัดท าเป็นองค์ความรู้ (Knowledge 
Management: KM) เพ่ือเผยแพร่ ให้พนักงานได้น าไปใช้ประโยชน์ 

 3) ทักษะ (Skill) บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานได้หลากหลายและสามารถท างานได้เฉพาะทาง 
ตรงตามภาระงาน (Job Description) และมีประสบการณ์ในการท างานที่สามารถพัฒนาต่อยอด ในการท างาน
ภารกิจอ่ืนๆ ได้อีก 

 4) โครงสร้าง (Structure) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบมีโครงสร้างองค์กรที่ มีการก าหนด
บทบาทหน้าที่และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานและก าหนดบทบาท หน้าที่แต่ละส านัก/
กอง รวมถึงได้มกีารสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

 5) กลยุทธ์ (Strategy) มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น และทบทวนตามรอบ
การทบทวนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นความต้องการจากประชาชน เพ่ือน น ามาปรับกลยุทธ์ การ
ด าเนินงาน ภายใต้การเชื่อมโยงกับนโยบายระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ฯลฯ 

/1.2บริบทภายนอก... 
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1.2 บริบทภำยนอก (External Context) 
 1) การเมือง (Politic) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ ด าเนินการภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
 2) กฎระเบียบ/กฎหมาย (Law) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ ปฏิบัติตามพระราชก าหนด พระ

ราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ ตลอดตลอดระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 
1.3 กำรวิเครำะห์  SWOT Analysis2 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปจัจบุันและโอกาสการพฒันาในอนาคตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าราบ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

๑.ด้านการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑.เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าทีต่ามกฎหมายของ อปท 
๒.องค์กรมีความพร้อมในการด าเนินงานด้านการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
๓.ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้

ได้มาตรฐาน 

๑.ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.ไม่เอื้อ
ต่อการด าเนินงาน 

โอกำส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
๑.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ให้

ความส าคญั 
๒.ตามรัฐธรรมนญูก าหนดให้เรียนฟรี ๑๒ ปี 

๑. บุคลากรด้านการศึกษายังไม่เพยีงพอ 
๒. โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ สื่อการสอน 

และวัสดุทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
๓. ผู้ปกครองยังมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนทีม่ีชื่อเสียง 
๔. ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสรมิการสืบทอดวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น 
๕. สภาพเศรษฐกิจปจัจุบันส่งผลตอ่การศึกษาของเยาวชน 

๒.ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

๑.ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคญั ๑.ขาดบุคลากรทีม่ีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานด้าน
เศรษฐกิจ และการพัฒนาอาชีพด้านต่างๆ   

โอกำส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
๑. เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ 
๒. การเกษตรเป็นสาขาการผลิตทีส่ าคัญของจังหวัด 
๓.พื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร 
๔.การคมนาคมขนส่งสะดวก 

๑.ค่าครองชีพท่ีสูงขึ้น 
๒.เทคโนโลยสีมยัใหม่ราคาแพง 
๓.ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า แต่ต้นทุนการผลิตสูง 
๔.การใช้สารเคมีในการเกษตร 
๕. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็น
ลักษณะต่างคนต่างท า 

 
/3.ด้านสังคม... 



~ 9 ~ 
 

๓. ด้ำนสังคม 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

๑.ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
๒.เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าทีต่ามกฎหมายของ อปท. 
๓.มีงบประมาณในการด าเนินการ 

๑.ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.ไม่เอื้อ
ต่อการด าเนินงาน 

โอกำส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
๑.การกีฬา 
   - รัฐส่งเสริมกีฬาและการออกก าลังกาย 
๒.ยาเสพตดิ 
   - รัฐบาลให้ความส าคญัในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓. ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
   - ในต าบลมีสายตรวจประจ าต าบล และ อปพร.ค่อยดูแล
ความปลอดภัย 
๔. สาธารณสุข 
   - มี รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
   - มีอาสาสมัครสาธารณสุขของหมู่บ้าน 
   - ประชาชนให้ความส าคัญดา้นสาธารณสุขมากขึ้น 

๑. การกีฬา 
    - ขาดพื้นที่สาธารณะในการเลน่กีฬา 
    - ขาดอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา 
    - ขาดผู้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านในการให้
ค าแนะน าอย่างถูกวิธี 
 ๒. ยาเสพติด 
      - มีการลักลอบการผลิต จ าหน่าย       
       - ความเจริญทางวัตถุ/ค่านิยมในสังคมปัจจุบัน 
๓. ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
      - เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอและดแูลไม่ทั่วถึง 
๔. สาธารณสุข 
      -  โรคติดต่อ ๆ ตามฤดูกาล เช่นไข้เลือดออก 
 

๔. ด้ำนบริกำรสำธำรณะ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑.ผู้บริหารให้ความส าคัญ ๑.งบประมาณในการพัฒนาไมเ่พียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน 
โอกำส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
๑.เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวดัให้ความส าคัญ ๑.ถนนในต าบลยังไมไ่ดร้ับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 

๒.การบรรทุกน้ าหนักเกินและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
๕. ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑.ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
๒.เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าทีต่ามกฎหมายของ อปท. 

๑. ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 
ไม่เอื้อต่อการด าเนินงาน 

โอกำส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
๑.เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวดัให้ความส าคัญ 
๒.เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ ์

๑.แม่น้ าล าคลองมีวัชพืช และเน่าเสียบ่อยครั้ง 
๒. ประชาชนชาดจติส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 ๖. ด้ำนการบริหารจดัการที่ด ี
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

๑.ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
๒.เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าทีต่ามกฎหมายของ อปท. 
๓.มีการรับฟังความคดิเห็นของทุกภาคส่วน 

๑.ระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องมีจ านวนมาก และมีการ
ปรับเปลีย่นบ่อยครั้ง ท าให้การปฏบิัติงานยุ่งยากขึ้น 



~ 10 ~ 
 

โอกำส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
๑.เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวดัให้ความส าคัญ 
๒.เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ ์

๑.ประชาชนขาดความเข้าใจในการท างานของภาคราชการ และ
ยังไม่ให้ความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
2.วัตถุประสงค์กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

  1)  เพ่ือด าเนินการตามหลักการบริหารความเสี่ยงในการชี้บ่ง ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง ภายใต้
บริบทภายในและภายนอกอย่างครอบคลุมครบถ้วน   
  2)  เพื่อบริหารจัดการให้ความเสี่ยงขององค์การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

3)  เพ่ือก าหนดมาตรการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง  

4)  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ มีส่วนร่วมในการรับรู้ ตระหนัก และด าเนินการ 
ตลอดจนให้ความส าคัญ ของการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk Awareness 
Culture) 

 

3.นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  1) การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรผ่านการจัดการองค์ความรู้  
  2) ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง  
  3) สนับสนุนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดและจัดการความ
เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  
 4) น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้ 
เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าถึงสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยง  
  5) ติดตามทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  

6) ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการตระหนักถึงความเสี่ยงและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
7) น าองค์ความรู้ขององค์กรสร้างมูลค่าตอบแทนสู่สังคม  
 

4.โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานคณะท างานฯ 

 

   
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

คณะท างานฯ 
 

  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

คณะท างานฯ 
 

   
หัวหน้าส านักปลัด 

คณะท างานฯ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

คณะท างานฯ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

คณะท างานฯ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

คณะท างาน 
   

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เลขานุการ 
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คณะผู้รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำรำบ 

 
1.นางจินตนา   ศักดิ์สมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ 
2.สิบเอกอ านวย ไทยประเสริฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ 
3.นางสาวณฤวดี บุญทศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ 
4.นางพัชรี คงสว่าง ผู้อ านวยการกองคลัง 
5.นายนพดล  พุ่มสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
6.นางสาวอาภาพร จอกลอย ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.นางนงนภัส ทองดี หัวหน้าส านักปลัด 
8.นางสาวสุภาพร งามยิ่งยวด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บทที่4... 
  



~ 12 ~ 
 

บทที่ 4  
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

    กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับ 
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าราบ มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง  ขั้นตอนหลัก ดังนี้  

   1. ระบุควำมเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งท่ีมีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดย
ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร  

   2. ประเมินควำมเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก การ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม  

   3. จัดกำรควำมเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม ความ
เสี่ยงที่สูง(High) และสูงมาก(Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้อง
พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับ
ประโยชน์ที่จะได้รับด้วย  

   4. รำยงำนและติดตำมผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ 
เสี่ยง ที่ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผน บริหารความ
เสี่ยง   

   5. ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไกการ
ควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ 
(Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  

   6. ทบทวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยง ใน
ทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
 

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำรำบ 
 

 
                 
 
 

    
 
 
 
 

1.ระบุ 
ควำมเสี่ยง 

2.ประเมิน
ควำมเสี่ยง 

3.จดักำร
ควำมเสี่ยง 4.รำยงำน

และติดตำม
ผล 

5.ประเมินผล
กำรบรหิำร
ควำมเสี่ยง 

7.ทบทวน
กำรบรหิำร
ควำมเสี่ยง 
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 1. กำรระบุควำมเสี่ยง เป็นกระบวนการท่ีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
โดยต้อง ค านึงถึงความเสี่ยงท่ีมีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานท้ังในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัย เสี่ยงจะต้องพิจารณา
ว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนด รวมท้ังมีทรัพย์สินใดท่ีจ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกัน รักษา ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเข้าใจใน
ความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนท่ีจะด าเนินการระบุ
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 

1.1 ควำมเส่ียง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่
แน่นอนและจะส่งผล กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือ
ลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 

1.2 ปัจจัยเส่ียง (Risk Factor)  หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ท่ีจะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม   

ท้ังนี้ สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุ ควรเป็นสาเหตุท่ีแท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้  

  1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงท่ีไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น เศรษฐกิจ  สังคม 
การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

  2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงท่ีสามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายใน
องค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการความรู้/ความสามารถของ บุคลากร  กระบวนการท างาน  
ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

 1.3  ประเภทควำมเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
   1) ควำมเส่ียงเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Risk) หรือ S เป็นความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ท่ีอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผล ตามเป้าหมายในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร  
   2) ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) หรือ O เป็นความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติท่ีองค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการ ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน หรือไม่มีการ
มอบหมายอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น  
   3) ควำมเส่ียงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) หรือ F เป็นความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร และ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินท่ี เกิดจากปัจจัย
ภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ส านักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณ ไม่เหมาะสม เป็นต้น  
   4) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) หรือ C      เป็น
ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน ได้เสีย การป้องกัน
ข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ 
  การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานท่ีจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี 
ก าหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ท าให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย 
และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุท่ีแท้จริงเพื่อท่ีจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการหามาตรการลดความ
เสี่ยงในภายหลังได้   
 

/ทั้งนี้... 
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 ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการท างาน การ
วิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุม เชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืน 
การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การ
ประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงาน
หรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้   

 2.1 กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน  
   เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  โดยคณะ
ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก ดังนี้ 

หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงและควำมรุนแรงของผลกระทบ 

ประเด็นที่พิจำรณำ 
ระดับคะแนน 

1 = น้อยมำก 2 = น้อย 3 =         
ปำนกลำง 

4 = สูง 5=สูงมำก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง  (Likelihood) 
ความถี่ที่อาจเกิดเหตุการณ์ 
ห รื อ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ใ น ก า ร 
ปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : เดือน/คร้ัง 
, ปี/คร้ัง) 

5 ปี /ครั้ง 
 

2-3 ปี/คร้ัง 
 

1 ปี/ครั้ง 1-6       
เดือน/ครั้ง 
หรือ ไม่เกิน   
1 คร้ัง/ปี 

1 เดือน/ครั้ง 
หรือ มากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยมาก น้อย  ปานกลาง  สูง  สูงมาก 
ควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
มูลค่าความเสียหาย 
(บาท) 

น้อยกว่า 1 หมื่น 1 หมื่น – 5 
หมื่น 

5 หมื่น – 2 
แสน  

2 แสน – 1 
ล้าน 

มากกว่า 1 
ล้าน 

ผลกระทบต่อชีวิต เดือดร้อนร าคาญ บาดเจ็บ
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ       
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหัส ถึงแก่ชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ 
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

น้อยมาก น้อย  ปานกลาง  สูง  สูงมาก 

ผลกระทบต่อคุณธรรม
จริยธรรมของพนักงาน   ส่วน
ต าบล 

น้อยมาก น้อย  ปานกลาง  สูง  สูงมาก 

ผลกระทบดา้นเวลาความ
ล่าชา้ของงาน 

ไม่เกิน 3 วัน ไม่เกิน 7 วัน ไม่เกิน 1 เดือน ไม่เกิน 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน 

 
     
 
 
 

/ส่วนระดับ... 
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ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง และ 
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้ ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูง
มาก สูง ปานกลาง และ ต่ า 
                     

5      
4      
 3      
2      
1      

 1 2 3 4 5 
                                          โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
 
   2.2  กำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง  
   เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความ
เสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการ ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 
ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด 
โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอน ด าเนินการ ดังนี้   

   1) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ ที่จะเกิด
นั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด   
   2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ( Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี ระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

   2.3  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง   
  เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ 
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ เกิดความ
เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด  

  ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ                    
(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพ้ืนที่เป็น 
4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

 1) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน โดยทั่วไปความ เสี่ยงใน
ระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถ ยอมรับได้ภายใต้การ
ควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆเพ่ิมเติม  

  2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 – 10 คะแนน ยอมรับความ
เสี่ยงแต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการ
เพ่ิมเติม   

/3)ระดับความ... 
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  3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 – 16  คะแนน ต้องมีแผนลด ความเสี่ยง 
เพ่ือให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

  4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน ต้อง มีแผนลดความเสี่ยง
และประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 

แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) 

 
                     

5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
                                          โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
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 2.4 กำรประเมินควำมเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
 

ที ่ ความเสีย่ง 
ผลกระทบ/ความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหต ุ

ประเภท 
ความเสีย่ง 

โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
ความเสีย่ง 

ระดับความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ไม่มเีจ้าหน้าท่ีมาอยู่เวร
รักษาการณ์  พักเที่ยง  
วันหยุดราชการ วันหยุด 
นักขัตฤกษ์ และเวลา
กลางคืน   

1.ประชาชนไม่ได้รับบริการ
ช่วงเวลาพักและช่วง
วันหยุดราชการ  ตาม
นโยบายผู้บริหาร 
2.ทรัพยส์ิน อบต.         
อาจเสียหาย ช ารุด         
หรือ สูญหาย  

1.ผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายไมล่งช่ือใน
สมุดลงรายชื่อปฏิบตัิหน้าที่เวร
รักษาการณ ์
2.ผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายไมม่า
ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เวรรักษาการณ์
ตามค าสั่งฯ 
3.ประชาชนเสียโอกาสในการรับ
บริการตามนโยบายของผู้บรหิาร 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน หรือ O 

5 3 15 สูง ส านักปลดั 

2 การด าเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันในรอบ
ปีงบประมาณ 

ประชาชนเสียประโยชน์จาก
การไมไ่ดด้ าเนินโครงการ 

เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบโครงการ 
ไม่ด าเนินการโครงการตาม
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายฯ ท าให้ด าเนินการไม่
ทันปีงบประมาณ ท าให้
ประชาชนเสียประโยชน ์

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน หรือ O 

3 2 6 ปานกลาง ทุกส านัก/
กอง 

3 การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่
เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
อาจไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
2.สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยไม่
มีเหตุอันควร 

1.ผู้ขับรถยนต์ ไม่มีการกรอก
ข้อมูลบันทึกการใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 
2.เมื่อออกนอกเขตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการ 
ขออนุญาตผู้บริหารท้องถิ่น  

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือ C 

5 2 10 ปานกลาง ทุกส านัก/
กอง 

/การประเมิน... 
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ที ่ ความเสีย่ง 
ผลกระทบ/ความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหต ุ

ประเภท 
ความเสีย่ง 

โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
ความเสีย่ง 

ระดับความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

4 การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้ง
ภายในและภายนอก
อาคารส านักงาน 

สิ้นเปลืองงบประมาณโดย
เปล่าประโยชน์ 

1.พนักงานส่วนต าบล         
ยังไม่ตอบสนองตามมาตรการ
ประหยดัพลังงานไฟฟ้า
เท่าที่ควรเช่น ลืมปดิเครื่อง
ปรับ 
อากาศช่วงพักกลางวัน ลืมปิด
ไฟห้องน้ า เป็นต้น 
2.ไม่สามารถลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือน
ได ้

ความเสีย่ง           
ด้านการเงิน หรือ F 

5 1 5 ต่ า ทุกส านัก/
กอง 

5 การเปลีย่นแปลงของ
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับท้องถิ่น 

การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

1.ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้ง 
2.ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องไม่มีความชัดเจน 
3.ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องไม่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ความเสีย่งเชิง
ยุทธศาสตร์ หรือ S 

2 5 10 ปานกลาง ทุกส านัก/
กอง 

 
 

 

 

/การประเมิน... 
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ที ่ ความเสีย่ง 
ผลกระทบ/ความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหต ุ

ประเภท 
ความเสีย่ง 

โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
ความเสีย่ง 

ระดับความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

6 การด าเนินงาน     ตาม
โครงการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานไม่เป็นไปตาม
ความต้องการของ
ประชาชน 

ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่าง
ครอบคลมุทั่วทุกพ้ืนท่ี    ใน
รอบ 1 ปีงบประมาณ 

1.งบประมาณไมเ่พียงพอต่อ
การด าเนินโครงการ 
2.ติดระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
3.เป็นอ านาจหน้าท่ีของ
หน่วยงานอ่ืน 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

หรือ C 

3 1 3 ต่ า กองช่าง 

7 ความเสีย่งท่ีเกิดจาก     
สาธารณภัย เช่น อัคคีภัย 
วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ 

บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ,
ประชาชน 
เดือดร้อน ขาดแคลนน้ า
อุปโภคบรโิภค พื้นที่ 
การเกษตรเสยีหาย      ขาด
รายได ้

1.ภัยธรรมชาต ิ
2.ความประมาทของมนุษย์ 

ความเสีย่ง           
ด้านการเงิน หรือ F 

4 5 20 สูงมาก ทุกส านัก/
กอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

/3.การตอบสนอง... 
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3. กำรตอบสนองควำมเสี่ยง   

   เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 
กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลด ระดับ
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ   

   1) การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ 
ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น  

   2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความ 
เสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่ 
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการ ด าเนินงาน 
การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการท างานให้กับพนักงาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น   

   3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ และ
ต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุด
หรือยกเลิกการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น   

   4) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การท า
ประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอก มาจัดการในงาน
บางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น  

   เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดท าแผน 
บริหารความเสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูง
มาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ ต้นทุนที่ต้องใช้
ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/การจัดการ...
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กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำรำบ อ ำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี 

ที ่ ความเสีย่ง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง รายละเอียดการจดัการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 
1 เจ้าหน้าท่ีไม่มาอยูเ่วร

รักษาการณ์  พักเที่ยง
วันหยุดราชการ วันหยุด นักขัต
ฤกษ์ และเวลากลางคืน   

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงน้ี การลดหรือควบคมุ         
ความเสีย่ง 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักปลดั การลดหรือควบคมุความเสี่ยง ควรออกมาตรการให้เจา้หน้าท่ีที่รบัผิดชอบ มีจิตส านึกใน

การบริการสาธารณะ เช่น ประกาศ อบต.ท่าราบ เรื่อง 
นโยบายมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมฯ ,ข้อบังคับ อบต.ท่า
ราบ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ หรอื ก าหนดบทลงโทษผู้ทิ้ง
เวรฯ 

การหยุดหรือหลีกเลีย่งความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลักเลี่ยงความเสีย่งน้ี 
การถ่ายโอนความเสีย่ง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี 

2 การด าเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ทันในรอบ
ปีงบประมาณ 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงน้ี การลดหรือควบคมุ        
ความเสีย่ง 

ทุกส านัก/กอง 
การลดหรือควบคมุความเสี่ยง 1) เห็นควรมีการตรวจสอบภายใน รายงานผลให้ผู้บริหาร

ทราบ 
2) เห็นควรมีการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

การหยุดหรือหลีกเลีย่งความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลักเลี่ยงความเสีย่งน้ี 
การถ่ายโอนความเสีย่ง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี 

3 การใช้รถยนต์ส่วนกลาง    ไม่
เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงน้ี การลดหรือควบคมุ       
ความเสีย่ง 

ทุกส านัก/กอง 
การลดหรือควบคมุความเสี่ยง 1.ถือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา

รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
2.ปฏิบตัิตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 
0808.2/ว 3018 ลงวันท่ี 25 ก.ย. 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษารถฯ พ.ศ.2548 

การหยุดหรือหลีกเลีย่งความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลักเลี่ยงความเสีย่งน้ี 
การถ่ายโอนความเสีย่ง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี 

 
/การจดัการ 

 

http://www.palaew.go.th/images/userfiles/File/3018.pdf
http://www.palaew.go.th/images/userfiles/File/3018.pdf
http://www.palaew.go.th/images/userfiles/File/3018.pdf
http://www.palaew.go.th/images/userfiles/File/3018.pdf
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ที ่ ความเสีย่ง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง รายละเอียดการจดัการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 
4 การใช้พลังงานไฟฟ้าท้ังภายใน

และภายนอกอาคารส านักงาน 
การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงน้ี การลดหรือควบคมุ         

ความเสีย่ง 
กองคลัง 

การลดหรือควบคมุความเสี่ยง ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน แจงทุกส านัก/กองทราบ
และถือปฏิบตั ิ

การหยุดหรือหลีกเลีย่งความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลักเลี่ยงความเสีย่งน้ี 
การถ่ายโอนความเสีย่ง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี 

5 การเปลีย่นแปลงของระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 

การยอมรับความเสี่ยง ศึกษาระเบยีบ กฎหมาย ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด 

การยอมรับความเสี่ยง ทุกส านัก/กอง 

การลดหรือควบคมุความเสี่ยง ไม่ควรลดหรือควบคุมความเสี่ยงน้ี 
การหยุดหรือหลีกเลีย่งความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลักเลี่ยงความเสีย่งน้ี 
การถ่ายโอนความเสีย่ง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี 

6 การด าเนินงานตามโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานไมเ่ป็น ไปตาม
ความต้องการของประชาชน 

การยอมรับความเสี่ยง อธิบายข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆให้ประชาชน
ทราบถึงเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนนิโครงการตามความ
ต้องการในอันดับแรกได ้

การยอมรับความเสี่ยง กองช่าง 

การลดหรือควบคมุความเสี่ยง ไม่ควรลดหรือควบคุมความเสี่ยงน้ี 
การหยุดหรือหลีกเลีย่งความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลักเลี่ยงความเสีย่งน้ี 
การถ่ายโอนความเสีย่ง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี 

7 ความเสีย่งท่ีเกิดจากสาธารณภยั 
เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภยั 
ฯลฯ 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงน้ี การลดหรือควบคมุ ความ
เสี่ยง 

ส านักปลดั 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1.ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ การป้องกัน        

สาธารณภัยต่างๆ 
2.ของงบประมาณด าเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง   
ที่สามารถป้องกันสาธารณภัยต่างๆได้ เช่น เขื่อน          
เรียงหิน ฯลฯ 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง 

ไม่ควรหยุดหรือหลักเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 

การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 
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4. กำรรำยงำนและติดตำมผล   
   หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ 
ติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี เป้าหมายใน
การติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงหรือไม่      โดย
หน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไป รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่
ได้กล่าวไว้ข้างต้น  

   ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจก าหนด ข้อมูลที่ต้องติดตาม หรือาจท า  Check List การติดตาม 
พร้อมทั้งก าหนดความถ่ีในการติดตามผล  โดยสามารถติดตามผลได้ ใน 2 ลักษณะ คือ   
   1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลา       ที่
ก าหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น   
   2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ใน 
การด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน   
  
5. กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
   คณะท างานบริหารความเสี่ยง จะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผล การบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้บริหารท้องถิ่น มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือ ตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่
ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็น
วัฒนธรรมในการด าเนินงาน   
  
6. กำรทบทวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
   การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงใน 
ทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงาน
จริงเป็นประจ าทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บทที่5... 
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บทท่ี 5 
แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

 
   ในปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าราบ ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง เพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  โดยพิจารณาทบทวนจากรายงานผล
การด าเนินงาน บริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2552 คัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความ
เสี่ยงในระดับสูงมาก เพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก 
(Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้  
   ส าหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม เพ่ือป้องกัน ไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการด าเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าใน ด้านค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนที่ต้องใช้ กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี งบประมาณ 2564 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าราบ มีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้  
   1) วิธีการด าเนินงาน (กิจกรรมการควบคุมจัดการความเสี่ยง)   
   2) ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง   

3) งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ  
4) ก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแผนงานนั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แผนบริหาร...
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แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำรำบ อ ำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี 

 

ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

ไม่มเีจ้าหน้าท่ีมาอยู่เวร
รักษาการณ์  พักเที่ยง
วันหยุดราชการ วันหยุด 
นักขัตฤกษ์ และเวลา
กลางคืน   

15 ควรออกมาตรการให้
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ   
มีจิตส านึกในการบริการ
สาธารณะ เช่น ประกาศ 
อบต.ท่าราบ เรื่อง 
นโยบายมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมฯ ,
ข้อบังคับ อบต.ท่าราบ 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
หรือ ก าหนดบทลงโทษ       
ผู้ทิ้งเวรฯ 

เพื่อให้มีผู้ดูแล
อาคารสถานท่ี 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ.
2564 

อาคารสถานท่ี
ราชการ มีผูดู้แล 
และสามารถ
บริการ
ประชาชนได้
ตลอด 24 ชม. 

N/A ส านักปลดั 1 1 1 

การด าเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันในรอบ
ปีงบประมาณ 

6 1) ควรมีการตรวจสอบ
ภายใน รายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ 
2) ควรมีการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนได้
อย่างครอบคลุม
ทุกแผนงาน 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ.
2564 

มีการด าเนิน
โครงการตาม
ข้อบัญญัติฯได้
ครบถ้วนและทัน
ในปีงบประมาณ 

N/A ทุกส านัก/กอง 1 1 1 

 
 

 
/แผนบริหาร... 
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ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

การใช้รถยนต์ส่วนกลาง    
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

10 1.ถือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการใช้และรักษา
รถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 
2.ปฏิบตัิตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 
3018 ลงวันท่ี 25 ก.ย. 
2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการใช้และรักษารถ
ฯ พ.ศ.2548 

เพื่อให้การใช้
รถยนต์ส่วนกลาง
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ.
2564 

การใช้รถยนต์
ส่วนกลางเป็นไป
ตามวัตถุ 
ประสงค ์

N/A ทุกส านัก/กอง 1 1 1 

การใช้พลังงานไฟฟ้า  ท้ัง
ภายในและภายนอกอาคาร
ส านักงาน 

5 ก าหนดมาตรการ
ประหยดัพลังงาน แจง
ทุกส านัก/กองทราบและ
ถือปฏิบัต ิ

เพื่อรณรงค์ให้มี
การประหยัด
พลังงาน 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ.
2564 

ประหยดัค่า
ไฟฟ้า 

N/A กองคลัง 1 1 1 
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ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

การเปลีย่นแปลงของ
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับท้องถิ่น 

10 1.ศึกษาระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ            ที่
เกี่ยวข้อง และถือปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด 
2.ส่งเจา้หน้าท่ีเข้ารับการ
อบรมฯ 

เพื่อให้การ
ด าเนินการต่างๆ
ของอบต.เป็นไป
ตามระเบียบ 
กฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ.
2564 

การด าเนินการ
ต่างๆของอบต.
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
กฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

N/A ทุกส านัก/กอง 1 1 1 

การด าเนินงานตาม
โครงการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานไม่เป็น ไปตาม
ความต้องการของ
ประชาชน 

3 อธิบายข้อกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับต่างๆให้
ประชาชนทราบถึงเหตผุล
ที่ไม่สามารถด าเนิน
โครงการตามความ
ต้องการในอันดับแรกได ้

เพื่อให้การ
ด าเนินการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ของ อบต.เป็นไป
ตามความต้องการ
ของประชาชน 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ.
2564 

เพื่อให้โครงการ
ที่ด าเนินการ
เป็นไปตามความ
ต้องการของ
ประชาชน 

N/A กองช่าง 1 1 1 

ความเสีย่งท่ีเกิดจากสา
ธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาต
ภัย อุทกภัย ฯลฯ 

20 1.ประชาสัมพันธ์แนวทาง
การปฏิบัติ การป้องกัน        
สาธารณภัยต่างๆ 
2.ของงบประมาณ
ด าเนินการก่อสร้างสิ่งปลูก
สร้างที่สามารถป้องกัน    
สาธารณภัยต่างๆได้           
เช่น เขื่อนเรียงหิน ถัง
ดับเพลิง ฯลฯ 

เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยต่างๆในต าบล 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ.
2564 

ประชาชนไดร้ับ
ผลกระทบจาก
สาธารณภัยน้อย
ที่สุด 

N/A ส านักปลดั 1 3 3 

 


	ปก
	แผนบริหารความเสี่ยง65

