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    ค าน า 

แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลแหมผักเบี้ย จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานในการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย เพ่ือให้มีระบบ
บริหารความเสี่ยงที่สามารถควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความ
เสียหายให้อยู่ในระดับท่ียอมรับและควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันบรรเทาความรุ่นแรงของปัญหา เพ่ือให้มั่นใจว่า
การด าเนินงานต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

คณะท างานบริหารความเสี่ยง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
ผักเบี้ยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรในการปฏิบัติงานใช้ถือปฏิบัติต่อไป 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และระบบสาธารณูปโภค 
และสารณูปการ คลอดททั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับภาคประชาชนที่สุด ย่อมต้องเผชิญกับ
ความเสสี่ยงและตจ้องให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงเช่นเดียวกัน ดังนั้น เพ่ือให้การด า เนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธ์ศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการ
ก ากับดูแลที่ดี สร้างความคุ้มค่าและเพ่ิมคุณค่าให้แก่องค์กร ทั้งด้านการบริหารงาน งบประมาณ และบุคลากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยจึงมีนโยบายน าระบบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กร 
 การบริหารควรามเสสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญ ตามหลักการก ากับดูกิจการที่ดีจะช่วยในการ
บริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และ วัดผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดการสูญเสีย/
โอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 
 การบริหารตวามเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย มีหลักการและความจ าเป็นในการ
บริหารความเสี่ยงมาจาก 

1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวดที่ 3 
มาตร 9 (1) ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 

2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้
มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 

3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง 

1.เพ่ือให้ฝ่ายบริหาร / ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ ยงขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง 
3. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4.เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในกองขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
5. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสาและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมดยงการบริหารความเสี่ยงกับกุล

ยุทธ์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
6.เพ่ือลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
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เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อน าไปใช้การด านเนางานตามแผนปฏิบัติราชการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

2. ผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยสามารถระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

3.ผู้บริหารและบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยสามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ใน
งานที่รับผิดชอบ 

4. ความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานในองค์กรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
5.การบริหารความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง ถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร 
6. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนาธรรมขององค์กร 

 
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 

1. เปน็ส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่
ส าคัญ และสามารถด ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

2. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร เป็นแหล่งข้อมูล
ส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย และภาพกิจหลัก
ขององค์กร ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

3. สะท้อนให้เป็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจ
เป้าหมายและภาพกิจหลักขององค์กร รวมถึงความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรครอบคลุมความ
เสี่ยงที่มีเหตุจากปัจจัยภายในองค์กร (โครงสร้างองค์กร บุคลากร วัฒนาธรรม ฯลฯ) และจากปัจจัยภายนอก
องค์กร (การเมือง เศรษฐกิจ สังงคม กฎหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯลฯ) 

4.เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน ผู้บริหารมั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
และทันเวลา เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกล
ยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
ผักเบี้ย เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมถึงการเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร 

5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการตัดสินใจ
ระดับการปฏิบัติงานขององค์กร มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจ โดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจ
ในกบยุทธ์ วัตุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน เป็นต้น 

6.ช่วยให้การพัฒนากรบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การ
จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้
มาตรการสในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าและสูงย่อมแตกต่างกัน 
หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 
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ความหมายค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง 
1.ความเสี่ยง (Risk) 

 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ / การกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะ
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญในแต่ละประเด็นประยุทธศาสตร์ตามที่ระบุใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ 
 ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง 
2. เหตุการณืเสี่ยง คือ เหตุการณืที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือ นโยบาย 
3. ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสี่ยหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง 
2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) 

 ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุ ที่มาของความเสี่งที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความ
เสี่ยงที่ระบุ ควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ ยง ในภายหลังได้อย่าง
ถูกต้อง 

3.กระเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ จัดล าดับ
ความเสี่ยง โดยการเมินการโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 
หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้ จากการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 
 4.การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
 การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง
กระวนการด าเนินการต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการด าเนินการที่ไม่เป็นไป
ตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ 
และตรวจสอบได้อย่าเป็นระบบ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว อาจเป็นโดยสรุปได้เป็น 4 แนวทางหลัก ดังนี้ 
  1) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่คามเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่
มีอยูในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการ
ใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 
 2) การควบคุม (Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้แต่ ต้องมีการแก้ไขวิธีการ
ควบคุม หรือมีการควบคุมเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน การจัดท ามาตรฐานการควคุม (Risk Based Internal Control) 
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 3) การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับ
ได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการด าเนินงาน เช่น การหยุดด าเนินงานหรือกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง 

 4) การโอนย้าย (Transfer) หรือแบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงไปให้ผู้อ่ืนช่วย
รับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการแทน การท าประกันภัย 

 

ประเภทความเสี่ยง 
 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและ พันธกิจในภาพรวม 
โดยความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก 
ส่งผลต่อกลุยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/ วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ที่ขาด
การมีสว่นร่วมจากภาพประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ท าให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรืออการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการรัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
 2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือ
ผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากะบบงานภายในขององค์กร/กระบวนกร/
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด าเนินโครงการ 
 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กรเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการด าเนินการเป็นต้นเนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท า
รายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงิน ดังกล่าว 
 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ (Compliance Risk  C) 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นคามเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน 
ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ร วมถึงการท านิติ 
กรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆโดยน าแนวคิดเรื่อง ธรรมาภิบาลที่
เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย ทั้งนี้ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่ อาจเกิดขึ้น
จากการด าเนินแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล (Good Governance) ได้แก่ 

1. ประสิทธิผล (Effetiveness) 
2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
3. การมีส่วนร่วม (Participation) 
4. ความโปร่งใส (Transparency) 
5. การตอบสนอง (Responsiveness) 
6. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
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7. นิติธรรม (Rule of Law) 
8. การกระจายอ านาจ (DecentraliZation) 
9. ความเสมอภาค (Equity) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

 
แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ได้ก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตาม
กระบวนการความเสี่ยงตามมาตราฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizstion of the Tread 
Way Commission) ดังนี้ 

1) การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
2) การระบุความเสี่ยง ต่าง ๆ (Event Identification) 
3) กระประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
4) กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) 
5) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ( Control Activities) 
6) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 
7) การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring) 

รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่าง ๆ  โดยน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย ซึ่งความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/
โครงการ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักะธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก ่

1) หลักประสิทธิผล (Effetiveness) 
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
3) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
4) หลักการตอบสนอง (Transparency) 
5) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
6) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
7) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
8) หลักการกระจายอ านาย (DecentraliZation) 
9) หลักความเสมอภาค (Equity) 
 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Organization) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยก าหนดการบริหารความเสี่ยง โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานบริหาร

ความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ตามค าสั่ง 127/2563 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563  
 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  ประธานกรรมการ 
 2. หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ 
 3. ผู้อ านวยการกองคลัง           กรรมการ 
 4. ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 

5. นักพัฒนาชุมชน       กรรมการ 
6. นักทรัพยากรบุคคล       กรรมการ 
7. นักจัดการงานทั่วไป       กรรมการ 
8. นักวิชาการพัสดุ       กรรมการ 
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9. นักวิชาการเงินและบัญชี      กรรมการ 
10. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้      กรรมการ 
11. เจ้าพนักงานธุรการ       กรรมการ 
12. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการ/เลขานุการ 

 

หน้าที่รับผิดชอบ 
 1) ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 2) ก ากับ และติดตามให้มีการด าเนินงานาตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 3) จัดท ารายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 4) ปฏิบัติงานอื่นท่ีสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 
นโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
 1. นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 เพ่ือให้ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย มีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปัจจัย และ
ควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ องค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมผักเบี้ย จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับเความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์การริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย เพ่ือวางระบบการ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย จึงกหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 
 1) ให้มีระบบ และกรบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีเอกสารแสดงแนวทางและระบุปัจจัยคามเสี่ยง
ให้ทราบทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
 2) การบริหารความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมทุกระดับ และทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมผักเบี้ย ทั้งที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายในและภายนอก เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินงานอย่างมีประสิทธิ
และประสิทธิผล 
 3) ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับ เข้าใจและให้
ความส าคัญกับการ บ่งชี้และการควบคุมคามเสี่ยง มีวิธีการและนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกันในการระบุ 
ประเมินและจัดการความเสี่ยง 
 4) ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
 5) ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี 
 6) ให้น าระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและเป็น
ส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ 
 7) ให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
 2.วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
 1) เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่
น่าจะมีผลกระทบกับการเนินงาน วัตถประสงค์ และนโยบาย แล้วพิจารณาหาแนวทางในการป้องกัน หรือ จัดการ
กับความเสี่ยงเหล่านั้นก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 
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 2) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
และลดขนาดของความเสี่ยหายที่จะเกิดขึ้นในอนาครให้อยู่ในระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้ 
 3) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก
ตามกฎหมาย และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 
 เป็นกระวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน มาตรฐาน COSO (The Committee of sponsoring 
Organization of the Tredway Commission) ที่มีขั้นตอนการด านินิการ หลักเกณฑ์ใสนการวิเคราะห์ประเมิน
และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกัน/ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ กระบวนการดังกล่าวจะส าเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
การบริหารความเสสี่ยงในทิศทางเดียวกันและควรจัดท าระบบสารสนเทศ เพ่ือการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง 
 
 กระบวนการและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ท่ีได้
ด าเนินการตามมาตรฐาน COSO มี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

1. การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
 1.1 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย มีแผนบริหารความเสี่ยง บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจุ
เกิดขึ้นในอนาคร รวมถึงสภาวการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมผักเบี้ย 
 1.2 ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์คามเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง  และ จัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 1.3 สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
 

2. การระบุความเสี่ยงต่างๆ   
3. ประเภทของความเสี่ยง 
     -ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
     -ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
     -ความเสี่ยงด้านการเงิน 
     -ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 กระประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 4.1 เป็นการก าหนดเกณฑ์ ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ย ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย
คณะท างานบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานจะต้องก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งสามารถก าหนดเกณฑ์
ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงประมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลชยพินิจการ
ตัดสินใจของคณะท างานบริหารความเสี่ยงฯ และฝ่ายบริหารของหน่วยงานโดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับ
หน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ในการวเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยวงานที่มีข้อมูลเชิง
พรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพซึ่งคณะท างานฯ ได้ 
พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) และความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ (Impact) ที่จะ
เกิดผลกระทบต่อองค์การส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยถ้อยซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบ เป็นดังนี้ 
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 หลักเกณฑ์การให้คะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ 
 
ประเด็นที่พิจารณา ระดับคะแนน 

1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือ
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
(เฉลี่ย : ปี /ครั้ง) 

3 ปี/ครั้ง 2ปี/ครั้ง 3ปี/ครั้ง 6เดือน/ครั้ง 2เดือน/ครั้ง
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงของผลกระทบ 
มูลค่าความเสียหาย <2 พันบาท 2 – 5 พันบาท 5 พันบาท – 

1 หม่ืนบาท 
1 หม่ืนบาท – 
3 หม่ืนบาท 

>3 หม่ืนบาท 

ผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ผลกระทบต่อถาพลักษณ์/        
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 

4.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

       เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆและประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Lmpact) จากความเสี่ยง
เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้ อย่างเหมาะสมซึ่ง
จะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคนหรือเวลาที่มี
จ ากัดโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 

       1. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก
น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

 2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Lmpact) ที่มีผลต่อกรมพินิจ/หน่วยงาน ว่ามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

4.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

       เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Lmpact) 
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ 
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ของความเสี่ยงต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย และส านัก/กอง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงใน
ระดับใด 

4.4 การจัดล าดับความเสี่ยง 

 เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมผักเบี้ย เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม
โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ ระหว่างโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
และผลกระทบของความเสี่ยง (Lmpact) ที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามล าดับ 
จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และสูง มาจัดท าแผนการบริหาร/จัดการ
ความเสี่ยงในข้ันตอน ต่อไป 

 4.5 การก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 

 ได้จากการพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood)  
และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite 
Boundary) 

 ระดับความเสี่ยง =  โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Llkelihood X 
Impact ) 

 ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์
ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

1) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน 
วิธีการจัดการความเสี่ยง : ยอมรับความเสี่ยง  ก าหนดเป็นสีเขียว 

2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 – 10 คะแนน 
วิธีการจัดการความเสี่ยง : ยอมรับความเสี่ยงแต่มีการควบคุมความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีน้ าเงิน 

3) ระดับความเสี่ยงสูง (Hight) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 – 19 คะแนน 
วิธีการจัดการความเสี่ยง : มีแผนลดความเสี่ยง  ก าหนดเป็นสีเหลือง 

4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 20 – 25 คะแนน 
วิธีการจัดการความเสี่ยง : มีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ า/ถ่ายโอนความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีแดง 

 เกณฑ์ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง วิธีการจัดความเสีย่ง 
1.ระดับความเส่ียงต่ า (Low) 1 – 5 การหลีกเล่ียงความเส่ียง/ยอมรับความเส่ียง 
2.ระดับความเส่ียงปานกลาง (Medium) 6 – 10 การรับความเส่ียงไว้เอง/ยอมรับความเส่ียงแต่มี

การควบคุมความเส่ียง 
3.ระดับความเส่ียงสูง (Hight) 11 – 19 การควบคุมความสูญเสีย/มแีผนลดความเส่ียง 
4.ระดับความเส่ียงสูงมาก (Extreme) 20 – 25 ถ่ายโอนความเส่ียง/มีแผนลดและประเมินซ้ า 
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5. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  

 โดยการน ากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติในทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมผักเบี้ย เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงใน
การ ด าเนินงานตามภารกิจต่างๆรวมทั้งโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่
เพียงพอ และน ามาวางแผนจัดการความเสี่ยง  

 โดยมีเป้าหมาย การวางแผนจัดการความเสี่ยง คือ 

 1) ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 2) ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน 

 3) เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงให้เป็นไปในรูปที่องค์กรหรือหน่วยงานต้องการ
หรือยอมรับได ้

 ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง 

 แนวทางการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับ
ผลกระทบความเสี่ยง 

 กลยุทธ์ที่ใช้ส าหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 

การควบคุมความสูญเสีย พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของ
กิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะ
เกิดข้ึน  

การรับความเสี่ยงไว้เอง หากท าการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม
เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการ
ติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

การถ่ายโอนความเสี่ยง ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความ
เสี่ยงผู้อื่น 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความ
เสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริงและให้
สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้าน ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่
ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ ที่จะได้รับด้วย 
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6. การรายงานและติดตามผล 

 จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
การบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใด มีประสิทธิภาพดีก็
ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่าย
บริหารทราบตามแบบรายงานที่ ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานหน่วยงานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้อง
ติดตาม หรืออาจท า Check List การติดตาม พร้อมทั้งก าหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้
ใน 2 ลักษณะ คือ  

 1. การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 

 2. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการ
ด าเนินงานต่างๆตามปกติของหน่วยงาน  

7. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

 คณะท างานจัดท าระบบการจัดการความเสี่ยงจะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย มีการ
บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความ
เสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual 
Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็ นวัฒนธรรมในการ
ด าเนินงาน 

8.การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง 

 การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุก
ขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
จริงเป็นประจ าทุกปี 
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การประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
ความเสีย่ง ผลกระทบ/ความสยีหายที่อาจ

เกิดขึ้น 
ปัจจัยเสียง/สาเหต ุ ประเภท

ความเสีย่ง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนนความ 
เสี่ยง 

ระดับ
ความ 
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ภัยธรรมชาติในพ้ืนท่ี
ต าบลแหลมผักเบี้ย 

ความเสยีหายต่อทรัพย์สิน และ
สัตว์เลี้ยงของประชาชนในพ้ืนท่ี 

เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย และเกิดภัย
ธรรมชาติเกิดขึ้นในพื้นที่ต าบล
แหลมผักเบี้ย ทุกปี เช่น วาตภัย 
น้ าท่วม 

ด้านการ 
ปฏิบัติงาน 

3 3 7 ปาน
กลาง 

ส านักปลดั 

2.โรคติดต่อในพื้นที่
ต าบลแหลมผักเบี้ย 

ประชาในพื้นที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคติดต่อ เช่น โรค
ไข้เลือดออก ,ชิคุณกุนยาและโรค
มือเท้าปาก 

มีการระบาดของโรคติดต่อพื้นที่
ต าบลแหลมผักเบี้ยเป็นระจ าทุก
ปี 

ด้านการ 
ปฏิบัติงาน 

3 4 9 ปาน
กลาง 

ส านักปลดั 

3.ปัญหาขยะในพ้ืนท่ี มีขยะเพิ่มขึ้นในพื้นที่จ านวนมาก 
ประชาชนไดร้บผลกระทบจาก
ปัญหาขยะ 

-การคัดแยกขยะไมค่รอบคลุม
ทุกครัวเรือน 
-นักท่องเที่ยวท้ิงขยะไม่เป็นท่ี 

ด้านการ 
ปฏิบัติงาน 

5 4 22 สูงมาก ส านักปลดั 

4.บุคลากรมไีม่ครบถ้วน
ตามกรอบอัตราก าลัง 

ขั้นตอนการส ารวจและออกแบบมี
ความล่าช้า  

บุคลากรด้านช่างมีไมเ่พียงพอ
และไม่ครบถ้วนตามที่ได้เปดิ
กรอบอัตราก าลังไว ้

ด้านการ 
ปฏิบัติงาน 

4 4 19 สูง กองช่าง 
 

5.ความเสี่ยงงานจัดซื้อ
จัดจ้าง 

อาจเกิดการเอื้อประโยชน์หรือ
ช่วยเหลือพวกพ้อง 

กระบวนการงานเกีย่วข้องกับ
การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหนา้ที่
อาจจะมีการเอื้อประโยชน์หรือ
ช่วยเหลือพวกพ้อง 

ด้านการ 
ปฏิบัติงาน 

5 2 3 สูง กองคลัง 
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การประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

 
ความเสีย่ง ผลกระทบ/ความสยีหายที่อาจ

เกิดขึ้น 
ปัจจัยเสียง/สาเหต ุ ประเภท

ความเสีย่ง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนนความ 
เสี่ยง 

ระดับ
ความ 
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

6. การปฏิบัติตาม
ระเบียบและข้อ
กฏหมายเกิดความ
คลาดเคลื่อน 

ท าให้หน่วยงานเกิดความเสียหาย -เกิดจากความผิดพลาดโดยไม่
เจตนา 
-มีข้อบกพร่องของวิชาการ/
ขั้นตอนการท างาน 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

4 4 12 สูง กองคลัง 

7.ผู้รับเบี้ยยังชีพใน
พื้นที่ต าบลแหลมผักเบี้ย
เสียสิทธิในการรับเบี้ย 

ผู้รับเบีย้ยังชีพในต าบลแหลม
ผักเบี้ยไมไ่ด้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพย้ายเข้ามา
ในต าบลแหลมผักเบี้ยโดยไม่มา
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ 
 

ด้านการ 
ปฏิบัติงาน 

3 3 7 ปาน
กลาง 

ส านักปลดั 
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แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

 
 

ความเสี่ยง 

 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
 

กิจกรรมการควบคุม/จัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผลส าเร็จท่ี
คาดหมาย 

 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีความหวังภายหลัง
ด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
1.ภัยธรรมชาติ
ในพื้นท่ีต าบล
แหลมผักเบี้ย 

สูง -มีการตั้งงบประมาณเพื่อให้
ความช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นท่ีเมื่อมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น 
-มีการอบรททบทวนเจ้าหน้าท่ี
อาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทุกปี 

เพื่อช่วยเหลือและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

ต.ค. 63   - 
ก.ย. 64 

-มีการช่วยเหลือ
ประชาชนได้
ทันท่วงที 
- 

178,150 ส านักปลัด 3 3 7 

2.โรคติดต่อใน
พื้นท่ีต าบลแหลม
ผักเบี้ย 

สูง -มีการตั้งงบประมาณเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อในพื้นท่ีต าบลแหลม
ผักเบี้ย 
-มีการให้ความรู้ประชาชนใน
พื้นท่ีเกี่ยวกับโรคติดต่อ 

เพื่อลดการเกิดโรค
ระบาดในพื้นท่ี
ต าบลแหลมผักเบี้ย 

ต.ค. 63   - 
ก.ย. 64 

-ลดการเกิดโรค
ระบาดในพื้นท่ี 
-ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ป้องกันโรคติดต่อ 

78,500.- ส านักปลัด 3 4 9 

3.ปัญหาขยะใน
พื้นท่ี 

สูง -มีการรณรงค์ให้ประชาชนคัด
แยกขยะและมีการรับซ้ือขยะท่ี
คัดแยก 
-หาพ้ืนท่ีเพื่อก่อสร้างเตาเผา
ขยะและก าจัดขยะอย่างเป็น
ระบบและก าจัดขยะอย่างเป็น
ระบบ 

เพื่อลดปริมาณขยะ
ในพื้นท่ี 

ต.ค. 63   - 
ก.ย. 64 

-ลดปริมาณขยะ
ในพื้นท่ี 
-ประชาชนมีการ
คัดแยกขยะ 

150,000.- ส านักปลัด 5 4 22 
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แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

 
 
 

ความเสี่ยง 

 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
 

กิจกรรมการควบคุม/จัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผลส าเร็จท่ี
คาดหมาย 

 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีความหวังภายหลัง
ด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
4.บุคลากรมีไม่
ครบถ้วนตามท่ีมี
กรอบอัตราก าลัง 

สูง -ขอใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ต.ค. 63   - 
ก.ย. 64 

-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- 
 

กองช่าง 4 4 19 

5.ความเสี่ยงงาน
จัดซ้ือจัดจ้าง 

สูงมาก -มีมาตรการส่งเสริมความโปร่ง
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
-มีมาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนว
ทางการตรวจสอบบุคลากรถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
--มีตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นกรรมการในขั้นตอนการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

เพื่อให้การจัดซ้ือ
จัดจ้างมีความ
โปร่งใส 

ต.ค. 63   - 
ก.ย. 64 

-ลดการเอื้อ
ประโยชน์หรือ
ช่วยเหลือพวก
พ้องในงานจัดซ้ือ
จัดจ้าง งานจัดซ้ือ
จัดจ้างเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

- 
 

กองคลัง 4 2 3 
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แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

 
 
 

ความเสี่ยง 

 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
 

กิจกรรมการควบคุม/จัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ผลส าเร็จท่ี
คาดหมาย 

 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีความหวังภายหลัง
ด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
6.การปฏิบัติตาม
ระเบียบและข้อ
กฏหมายเกิด
ความ
คลาดเคลื่อน 

สูง -ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อให้บุคลากร
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ต.ค. 63   - 
ก.ย. 64 

-การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและ
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
กฎหมาย 

- 
 

กองคลัง 4 4 12 

7.ผู้รับเบี้ยยังชีพ
ในพื้นท่ีต าบล
แหลมผักเบี้ยเสีย
สิทธิ์ในการรับ
เบี้ยยังชีพ 

ปาน
กลาง 

-สร้างความรู้ความเข้าใจแนว
ทางการรับเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้น าชุมชน ประชาชนให้ทราบ
ข้อมูลการรับเบี้ยยังชีพ 
-ประสานส านักทะเบียน
ราษฎรเพื่อขอรายงานบุคคลท่ี
ย้ายเข้าและย้ายออกจากพื้นท่ี 
-จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
-ประชาสัมพันธ์การรับเบ้ียยัง
ชีพผ่านหอกระจายข่าว 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้รับเบี้ยยังชีพ 

ต.ค. 63   - 
ก.ย. 64 

-ผู้รับเบี้ยยังชีพไม่
เสียสิทธิในการรับ
เบี้ยยังชีพ 

49,200- 
 

ส านักงาน
ปลัด 

3 3 7 

 


