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บทท่ี 1 บทน า 

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงานและ
การตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ต่อมาเมื่อ
วันที่ 18 มีนาคม 2562 กระทรวงการคลังได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 ซึ่งให้หน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายประกาศหลักเกณฑ์ฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปองค์การบริหารส่วน
ต าบลตาเนินจึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ขึ้น โดยถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตาเนิน เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้มีการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม 

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 
คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินได้ก าหนดนโยบายการ

บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพ่ือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน
ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความเชื่อม่ันได้อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนี้ 

1) ให้มีกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 

2) ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในทุก
ระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กรโดยให้ความส าคัญใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม 

3) ให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
ทั่วถึง 

4) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรอบปีงบประมาณและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่
แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วย
ก็ได ้
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ปัจจัยเสี่ยง หรือประเด็นความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่อาจท าให้ไม ่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดข้ึนอย่างไร และท าไม ทั้งนี้
สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือที่จะได้วิเคราะห์ และก าหนดมาตรการควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการด าเนินงานหรือ
ระบบงานไม่เหมาะสม บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตราก าลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่
มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจภัย
ธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมีผลท าให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถบรรลุวัตถุระสงค์ที่วางไว้จึง
จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับที่รองรับได ้

การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน / โครงการ เพ่ือให้ทราบถึง
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องค านึงถึง
สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงานตามประเภทของความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการใช้ยุทธศาสตร์ที่ไม่
เหมาะสม การที่ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ การมียุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจนและความไม่
เหมาะสมของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่สภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ในการระบุความเสี่ยง
หน่วยงานต้องพิจารณาว่า ยุทธศาสตร์ในปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
หรือไม่ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานหรือไม่ 

2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่
ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ท าให้เกิดประโยชน์เต็มที่ตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินและหน่วยงานต่าง ๆ ในการระบุความเสี่ยง หน่วยงานต้องพิจารณาว่าการ
ด าเนินการใดสามารถท างานได้ดี และการด าเนินการใดท างานได้ไม่ดี หน่วยงานมีโครงสร้างและระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศท่ีเชื่อถือได้หรือไม่ และหน่วยงานมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินงาน
หรือไม ่

3) ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and material Risks) หมายถึง ความ 
เสี่ยงต่อสถานะการเงินและทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินทั้งด้านรายได้ รายจ่ายทรัพย์สิน 
และหนี้สิน ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่าทรัพยากรใดจะมีผลต่อการเงินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาเนิน (ทั้งที่ชัดเจนและไม่ชัดเจน รวมถึง ข้อผูกพันและปัจจัยภายนอก) และอะไรคือปัจจัยที่ท าให้
เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risks)หมายถึง 
การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั้งของภายในและภายนอกองค์กร ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณา
ว่า งาน กระบวนการ และบุคลากรด าเนินงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ สามารถเกิดการกระท าผิด
กฎระเบียบได้อย่างไรบ้างและหากเกิดขึ้นระบบตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจเจอหรือไม่ และมีกรณี
ตัวอย่างจากอดีตเกี่ยวกับการกระท าผิดหรือการ ละเว้นการปฏิบัติ 
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการน าความเสี่ยงที่ระบุมาจัดล าดับ
ความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี ่
หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น และผลกระทบ (Impact) หมายถงึ ขนาดความรุนแรงของความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อท าการประเมินแล้วน ามาก าหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิ
ความเสี่ยง เพ่ือช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการ
ก่อนหลังเป็นการจัดล าดับความเสี่ยงและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
ต่อไปองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงซึ่ง
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ของความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้ 

1. ตารางการพิจารณาก าหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) 
ตาราง 1.1 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ร้อยละ) 
 

คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
1 น้อยมาก ไม่มีโอกาสที่จะเกิดข้ึน หรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 
2 น้อย มีโอกาสเกิดข้ึนร้อยละ 21-40 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ 41-60 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ 61-80 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ 80 

 
ตาราง 1.2 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ (ครั้ง) 
คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้น 5 ปี ต่อครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้น 2-3 ปี ต่อครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้น 1 ปี ต่อครั้ง 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้น 1-6 เดือน ต่อครั้ง 
5 สูงมาก มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 

 
ตาราง 1.3 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเชิงคุณภาพ 
คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้น แต่นาน ๆ ครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง 
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2. ตารางการพิจารณาก าหนดระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I) 
ตาราง 2.1 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (ร้อยละ) 
คะแนน ระดับผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 20 
2 น้อย มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ 21-40 
3 ปานกลาง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ 41-60 
4 สูง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรงร้อยละ 61-80 
5 สูงมาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง มากกว่า 

 
ตาราง 2.2 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (มูลค่าความเสียหาย) 
คะแนน ระดับผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 
2 น้อย > 10,000 - 50,000 บาท 
3 ปานกลาง > 50,000 – 500,000 บาท 
4 สูง > 500,000 – 1,000,000 บาท 
5 สูงมาก > 1,000,000 บาท 

 
ตาราง 2.3 ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ (การสูญเสียและบาดเจ็บ) 
คะแนน ระดับผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย 
ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 

2 น้อย การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร 
มีการบาดเจ็บรุนแรง 

3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก 
มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 

4 สูง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก 
มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 

5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ 
มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 

 
-  ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส 
และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 

 (แดง)  สูง   (คะแนนไม่น้อยกว่า 15) 
 (เหลือง)  ปานกลาง  (คะแนน 5-14) 
 (เขียว)  ต่ า   (คะแนน 1-4 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ใน
ระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงมี 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและ
หน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจ หยุด ยกเลิก โครงการหรือ กิจกรรมนั้นไป 

2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน หรือการ
ออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได ้

3) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากต้นทุน
การจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่คุ้มค่าในการจัดการ ควบคุมหรือป้องกัน แต่ควรมีมาตรการ
ติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

4) การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจาย หรือถ่าย
โอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบของทุกกระบวนการท างานมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ 

ดังนั้นโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินจึงมีความเชื่อมโยงกัน โดยมี
คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ซ่ึงแต่งต้ังมาจากปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ านวยการกองทุกกอง เป็นคณะท างานและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นประธานคณะท างาน คณะท างานจะเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ผลักดัน และติดตามการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ในขณะที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกกอง/ส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกอง องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินแต่งตั้งคณะท างาน
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 คณะท างานมี
อ านาจหน้าที่ในการ 1) จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 3) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและ 4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง  
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ผังโครงสร้างส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

 
ผังโครงสร้างคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริการส่วนต าบลตาเนิน 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน มีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการป้องกันข้าราชการ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดแล้ว ไม่ให้เกิดขึ้นอีก 
3. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
4. สร้างกรอบและแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการความไม่

แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรม
เสี่ยง 

5. เพ่ือให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินสามารถบรรลุเป้าหมาย ขจัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ปัญหา 

อุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดข้ึน และสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมขององค์กร 
 
 
 
 

นายก อบต. 

หัวหน้าส านักปลดั กองคลงั กองช่าง กองการศึกษา 

ปลดั อบต. 

รองปลดั อบต. 

ประธานคณะท างาน 

คณะท างาน คณะท างาน คณะท างาน คณะท างาน คณะท างาน 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. การก าหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง คณะท างานประชุมรับทราบนโยบายและก าหนด 
แนวทางร่วมกันในการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรทราบ 

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

ประเภทของความเสี่ยง 4 ด้าน และแหล่งที่มาของความเสี่ยง โดยใช้แบบ R01 
2.2 การประเมินความเสี่ยง ทุกกองการน าความเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิด

เหตุการณ์และระดับความรุนแรงของผลกระทบ และจัดล าดับความเสี่ยง 3 ระดับ โดยประเมินตามแผนภูมิ
ความเสี่ยง เพื่อช่วยในตัดสินใจก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง แล้วส่งให้คณะท างานพิจารณากลั่นกรองโดยใช้
แบบ R02 

2.3 การจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาใช้กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ เพ่ือ
จัดการจัดการความเสี่ยง ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการ
แล้วส่งให้คณะท างานพิจารณากลั่นกรอง โดยใช้แบบ R03 

3. คณะท างานประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกองแล้วสรุป
จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอนายกพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กับผู้ที่เก่ียวข้องได้ด าเนินการตามแผนฯ 

4. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความ เสี่ยง
ภายในเดือนธันวาคม 2564 
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บทท่ี 2 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 

คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ได้ก าหนดแบบฟอร์ม
กระดาษท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ตาม แบบ R 01 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการน าไปใช้ในการวิเคราะห์
ระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน ด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการระบุ
เหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นความเสี่ยงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กรหรือกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เพ่ือจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการจัดการหรือป้องกัน               
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในการนี้แต่ละส่วนราชการได้ท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงสามารถสรุปเป็น
ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ดังนี้ 
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แบบ R01 

กระดาษท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูม ิ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 
 

ล าดับ 
(2) 

โครงการ/กิจกรรม 
(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

ด้าน 
(5) 

แหล่งท่ีมาของความเสี่ยง 
(6) 

1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 1.1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นไม่ตรง
ตามความต้องการของประชาชน 

ด้านกลยุทธ์ ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

2 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2.1 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงที่มีการ
ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระเบียบฯ พัสดุ 

ด้านการเงิน ปัจจัยภายใน 
 

3 การออกแบบและควบคุมอาคาร 3.1 เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและความช านาญในการ
ใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบงานก่อสร้าง 

ด้านกลยุทธ์ ปัจจัยภายใน 
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บทท่ี 3 การประเมินความเสี่ยง 

คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินได้ก าหนดแบบฟอร์ม
กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง ตาม แบบ R02 เพ่ือให้ทุกกองและส่วนราชการน าความเสี่ยงที่ได้จาก
กระดาษท าการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (แบบ R01) มาวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อย
เพียงใดและมีผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงมากน้อยเพียงใด เพ่ือจะได้จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงมากน้อยกว่ากัน น าไปสู่การก าหนดระดับความเสี่ยงตามแผนภูมิ
ระดับความเสี่ยงแล้วตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยค านึงประโยชน์และความคุ้มค่ากับ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพิ่มซ่ึงสามารถสรุปการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินได้ดังนี้ 
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แบบ R02 
กระดาษท าการประเมินความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูม ิ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

โครงการ/กจิกรรม 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

การประเมินความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง 
(6) 

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 
(7) 

โอกาส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

หลีก 
เลี่ยง 

ควบ  
คุม/ลด 

ยอม 
รับ 

ถ่าย
โอน 

การจัดการท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ตรงตาม
ความต้องการประชาชน 

2 
 

2 
 

1 
ต่ า 

    

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงที่มี
การปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ
ฯ พัสดุ 

2 
 

2 
 

1 
ต่ า 

    

การออกแบบและควบคุมอาคาร เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและความช านาญ 
ในการใช้ระบบสารสสนเทศในการ
ออกแบบก่อสร้าง 

2 
 

2 
 

1 
ต่ า 
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บทท่ี 4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

 คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน ได้ก าหนดแบบฟอร์ม
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R03) เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ก าหนดกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ แยกเป็น
รายโครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้ประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจเลือกใช้วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ใน
(แบบ R02) สรุปเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินได้ดังนี้
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูม ิ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 

ล าดับที่ 
(2) 

โครงการ/
กิจกรรม 

(3) 

ความเสี่ยง 
(4) 

วัตถุประสงค์ 
(5) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
(6) 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

(7) 

ผู้รับผิดชอบ 
(8) 

หมาย
เหตุ 
(9) 

1 การจัดการท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

การจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไม่ตรง
ตามความ
ต้องการ
ประชาชน 

เพ่ือก าหนดจุดมุ่งหมาย ภารกิจ
และแนวทางในการท างานอย่าง
เป็นระบบโดยค านึงถึงผลกระทบที่
ประชาชนส่วนใหญ่ไดรับและความ
ตองการของประชาชน รวมทั้ง
นโยบายของท้องถิ่น 

- ส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้ารับการ
อบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและให้
เกิดความช านาญ 
- ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนัก
ความส าคัญและประโยชน์ของการ
เข้าร่วมประชุมประชาคม 

ก.พ.–ต.ค.2564 
 

ส านักปลัด  

2 การด า เนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ในช่วงที่มีการ
ปรับปรุงแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
ระเบียบฯ พัสดุ 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุ/วัสดุที่ต้องการ
ตามคุณสมบัติ จ านวน ราคา  เวลา
ที่ก าหนด 

- มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน
ประจ าปีและการมอบหมายจาก
ผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน 
- ปฏิบัติตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด  

ม.ค.- ต.ค.2564 
 

กองคลัง  

3 การออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 

เจ้าหน้าที่ขาด
ทักษะและความ
ช านาญ ในการใช้
ระบบสารสนเทศ
ในการออกแบบ
ก่อสร้าง 

-เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 
-เพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ 

-ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ให้เกิดความช านาญ 

ม.ค.- ต.ค.2564 
 

กองช่าง  
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บทที่ 5 การติดตามและประเมินผล 

คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินได้ก าหนดแบบฟอร์มส าหรับ
จัดท ารายงานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ R 04) เพ่ือให้ทุกกองและส่วน
ราชการด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งจะต้องระบุความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะว่า แล้วเสร็จ , อยู่ระหว่างด าเนินการ หรือยังไม่ได้ด าเนินการพร้อมทั้ง
แสดงเอกสารหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบการจัดท ารายงาน 
รวมถึงต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบR02 ซ่ึงหาก
ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ก็จะน าไปสู่การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับปีถัดไปทั้งนี้ให้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 



แบบ R04 
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง กอง..............(1). 

อบต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 

กอง.......(1)ได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม 
(2) 

ความเสี่ยง 
(3) 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
(4) 

ผลการด าเนินงาน ความเสี่ยง
คงเหลือ 

(7) 

หมายเหตุ 
(8) สถานะ 

(5) 
เอกสารอ้างอิง 

(6) 
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ค าอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม R04 

(1) กรอกชื่อส่วนราชการ/กอง ตามโครงสร้างส่วนราชการ 
(2) กรอกโครงการ/กิจกรรม เหมือนคอลัมน์ (3) ในแบบ R03 
(3) กรอกความเสี่ยง เหมือนคอลัมน์ (4) ในแบบ R03 
(4) กรอกวิธีการจัดการความเสี่ยงเหมือนคอลัมน์ (6) ในแบบ R03 
(5) ระบุผลความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะ 

ดังนี้ 
- แล้วเสร็จ 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ 

(6) ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี) เช่น เลขที่
ค าสั่งเลขท่ีบันทึกข้อความ เป็นต้น 

(7) ระบุผลการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ R02 
(8) ระบุค าอธิบายอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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