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ค าน า 
 

ตามที่กระทรวงการคลัง  ก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2562  เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิสัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561  มาตรา 79  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง และมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับภาคประชาชนที่สุด 
ย่อมต้องเผชิญกับความเสี่ยง จึงได้จัดท านโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียม
ความพร้อมและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการสาธารณะหลักที่ส าคัญ” ได้
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพแม้ต้องประสบสถานการณ์วิกฤตอันจะส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่น
ในระบบการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว และการบริการในภาพรวมต่อไป 

นโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถเป็นความรู้เบื้องต้นส าหรับข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ที่ประสงค์จะเรียนรู้แนวคิดพ้ืนฐานด้านการบริหารความ
เสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

ตุลาคม   2564 
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ส่วนที่ 1  
นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 
 

1.หลักการและเหตุผล 
จากการสถานการณ์ในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น จากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ การก าหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้าง
องค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวที่
ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็น องค์ประกอบที่ส าคัญของการก้าวไปสู่ระบบ
การก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว พร้อมทั้งเป็นการสร้าง มูลค่าเพ่ิมให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านผล
การ ปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ปูองกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร 
ตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและ
ควบคุมท่ีดีน าไปสู่การ บริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว เป็นหน่วยงานของรัฐตามค านิยามมาตรฐานการบริหารจัดการความ 
เสี่ยง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังก าหนด แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้ประกาศนโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง 
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุม ในการด าเนินงาน การใช้ทรัพยากร การ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันและลดความเสียหาย ผิดพลาด การรั่วไหล สิ้นเปลือง การทุจริต ด้านความเชื่อถือ
ได้ของรายงานทางการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่ง
รวมถึงระเบียบปฏิบัติอ่ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562   

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว จัดท าขึ้นเพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว สามารถน าไปใช้
ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  ซึ่งส่งผลให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลักที่มีความส าคัญ” 
ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  
 
2.วัตถุประสงค์ 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ของ จัดท าขึ้นโดยมี 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว วัตถุประสงค์ส าคัญ ดังนี้  

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวในสภาวะวิกฤต  
2. เพ่ือให้ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือ

เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น  
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3. เพ่ือลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
4. เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ ที่เกิดขึ้น  
5. เพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว มีความเชื่อมั่นใน

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้การ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ต้องหยุดชะงัก  
   
3. นโยบายการบริหารความเสี่ยง  

1. ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึง 
ความเสี่ยง ที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงด้าน
ต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม  

2. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติส ากล เพ่ือให้เกิด 
การ บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดการ พัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน  โดย
น าระบบการบริหารความ เสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการด าเนินงาน
ของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่ก าหนดไว้ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้าง
ความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง  

3. มีการก าหนดแนวทางปูองกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลทุ่งกว๋าว เพ่ือ หลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล
การบริหารความเสี่ยงอย่าง สม่ าเสมอ มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการ
บริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการ จัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว เป็นพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของอ าเภอเมืองปาน  ซึ่งประกอบไปด้วย 14  
หมู่บ้าน ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยกระบวนการประชาคมให้มีการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาคม “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ”  โดยยึดหลักประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ   คือ  กลุ่ม/องค์กร  ประชาชน  กรรมการหมู่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประชาคมอย่างมีส่วนร่วม  โดยกระตุ้นและระดมความคิดจากประชาชน  เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในการจัดท า
วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  คือ  นิติธรรม  คุณธรรม  โปร่งใส  
มีส่วนร่วม รับผิดชอบ และความคุ้มค่า  นอกจากนั้นยังบริหารงานภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และมี
การเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานอย่างตรงไปตรงมาและพร้อมให้ประชาชนตรวจสอบและรับข้อมูลได้ตลอดเวลา   
 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
    
“ แหล่งน ้ำสมบูรณ์ ต้ำบลน่ำอยู่ สู่วิถีชุมชนพอเพียง ” 
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พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
   1.  จัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
   2.  พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริการสาธารณะอ่ืนๆ  

3.  ส่งเสริมด้านอาชีพของประชาชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
5.  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยื่นยืน 
6.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
7.  พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนพอเพียง 
8.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  สวัสดิการสังคม  และความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9.  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10.พัฒนาการเมือง และการบริหาร 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
1. เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 

   2. เพ่ือให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว มีระบบสาธารณูปโภคละสาธารณูปการอย่างทั่วถึง  
3. เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ  และรายได้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
4. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนต าบลทุก ๆ หมู่บ้าน 
5. เพ่ือให้ประชาชนมีทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมท่ีอุดมสมบูรณ์ 
6. เพ่ือให้มีแหล่งท่องเที่ยว  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดีขึ้น 
7. เพ่ือเป็นชุมชนแห่งการเกษตรปลอดสารพิษและอินทรีย์แบบยั่งยืนสู่ชุมชนพอเพียง 
8. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีการศึกษาที่ดี  มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน 
9. เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป 

10. เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    1.1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
    1.2 การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน 
    1.3 การไฟฟูาสาธารณะ 
    1.4 การวางผังเมือง 

2. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    2.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    2.2 การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝูาระวัง และการปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    3.1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
    3.2  การศึกษา 
    3.3  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    3.4  การปูองกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   3.5  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
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4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   
    4.1  การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
    4.2  การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 
   4.3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

5. ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
    5.1  การพัฒนาบุคลากร 

5.2  การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 
 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. ประชาชนได้รับการบริการ การพัฒนาและตอบสนองปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างทันท่วงที  

ครอบคลุมทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
2. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ต าบลทุ่งกว๋าว 
3. ประชาชนมีคุณภาพกายใจที่ดี มีการพัฒนาและส่งเสริมให้ทุกชุมชนเกิดความเข้มแข็ง  

 4. ประชาชนในท้องถิ่นอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
          5. พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              6. เป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู้ตลอดชีวิต และก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์  
          7. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ทุนทางสังคมของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          8. เพ่ิมศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สามารถบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้ครอบคลุม 
และท่ัวถึง รวมถึงการน าหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กร 
 
 

เป้าประสงค์ 
   1. ประชาชนมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐาน 
   2. ต าบลทุ่งกว๋าวมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ 
   3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   4. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
   5. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวมีการบริหารและการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ และเป็นธรรม 
 
 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามในการด าเนินการตามภารกิจ SWOT 
ด าเนินการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อม

ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง  
จุดอ่อน อันเป็นสภาวะภายในท้องถิ่นซึ่งเป็นการประเมินสถานภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวใน
ปัจจุบัน  โดยใช้เทคนิค  SWOT analysis ในการวิเคราะห์  ดังนี้ 
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(1) การวิเคราะห์ (Swot )  ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 
1. ผู้น ามีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร
อินทรีย์ 
2. มีพื้นท่ีการเกษตรค่อนข้างมาก 
3. กลุ่มอาชีพเกิดขึ้นในชุมชน เช่น กลุ่มคนพิการผลิต 
ดอกไม้  ท าปุ๋ยจากไส้เดือนดิน  
4. ต าบลบ้านทุ่งกว๋าวมีตลาดภายในส าหรับกลุ่ม
อาชีพบางกลุ่ม เช่น กลุ่มคนพิการต าบลทุ่งกว๋าว 
5. มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในพื้นที่ ได้แก่ ถ้ า  อ่าง
เก็บน้ า  โครงการพระราชด าริฯ 
6. มีร้านค้าชุมชนที่เข้มแข็ง 
7. มีโรงผลิตน้ าดื่มในชุมชน 
8. มีแนวทางการพัฒนาเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน เศรษฐกิจ 
พอเพียงต้นแบบ 
9. มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก 

1. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
2. ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
3. การเกษตรขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และไม่ 
ครบวงจร 
4. กลุ่มอาชีพขาดทักษะและฝีมือ 
5. วัยแรงงานออกไปท างานนอกพ้ืนที่ 
6. ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่มี 
คุณภาพเท่าท่ีควร 
7. ขาดการส่งเสริมด้านการตลาดและพ้ืนที่ทาง 
การเกษตรมีน้อย 
8. แหล่งท่องเที่ยวยังขาดการพัฒนาและดูแลเอาใจใส่ 
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
9. เกษตรกรขาดความรู้ทักษะและเครื่องมือใน  
การเกษตรที่ทันสมัย 
 

 

 

(2) การวิเคราะห์ Swot  ด้านสังคม 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 

1. เป็นชุมชนที่เป็นแบบชนบทดั่งเดิมมีความเป็น
เครือญาติและมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
2. มีวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ล้านนาที่งดงาม 
3. เป็นพ้ืนที่ที่ไม่เสี่ยงต่อสาธารณภัย เช่นโคลน
ถล่ม น้ าท่วมขังในเวลานาน 
4. มีกลุ่มของผู้มีจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชนใน
ต าบล เช่นกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต  กลุ่ม
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
กลุ่มอาสาสมัครดูแลและช่วยเหลือคนพิการ  กลุ่ม
องค์กรชุมชนต าบลทุ่งกว๋าว กลุ่ม อสม.ที่มีการ
ท างานอย่างจริงจัง 
 

1. ขาดการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นสู่เด็กเยาวชนรุ่นหลัง ๆ 
2. การย้ายถิ่นของวัยแรงงานท าให้ในชุมชนมีวัยพึ่งพิงเป็น 
จ านวนมาก 
3. ประชาชนบางคนยากจน ยากไร้และด้อยโอกาสมาก 
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(3)   การวิเคราะห์ (Swot ) ด้านสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (S:Strenght) / โอกาส (O:Opportunity) จุดอ่อน (W:Weakness) / อุปสรรค (T:Threat) 

1. สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีทรัพยากรที่อุดม 
สมบูรณ์ 
2.  มีแม่น้ าที่ส าคัญสองสายผ่านพื้นที่ต าบล คือ น้ าแม่นึง 
และน้ าแม่ตุ๋ย 
3. มีความหลากหลายในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปุาไม้และแหล่งต้นน้ าล าธาร  

1. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นปุาไม้ แหล่งน้ า แต่มีปัญหาขาด
แคลนน้ าในฤดูแล้ง 
2. มีการลักลอบตัดไม้ท าลายปุา และลักลอบหาสัตว์ปุา 
3. ประชาชนยังขาดความส านึกในการอนุรักษ์และดูแล
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 
4. ประชาชนขาดความร่วมมือในการคัดแยกขยะก่อน
ทิ้ง 

  
 

(4)  การวิเคราะห์ (Swot ) ด้านความม่ันคงและสงบเรียบร้อย 

จุดแข็ง (S:Strenght) / โอกาส (O:Opportunity) จุดอ่อน (W:Weakness) / อุปสรรค (T:Threat) 

1. มีโบราณสถานและโบราณวัตถุหลายแห่ง เป็นสิ่งยึด
เหนี่ยวจิตใจของประชาชนท าให้ผู้คนในต าบลมีจิตใจที่
งดงาม และมีน้ าใจต่อคนทั่วไปย่อมไม่ก่อให้เกิดปัญหา 
ต่างๆ ในสังคม 
2. มีการจัดอบรมความรู้ด้านยาเสพติดต่อประชาชน 
และเยวชนในพื้นท่ี 
3. ผู้น าในหมู่บ้าน ชุมชน ช่วยกันสอดส่องดูแลความสงบ
ภายในพ้ืนที่ 

1. เยาวชนบางส่วนยังหลงผิดไปยุ่งกับยาเสพติ จึงท า
ให้ยังมีปัญหาเรื่องยาเสพติดในพื้นที่ 

 
(5)การวิเคราะห์ (Swot )  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง (S:Strenght) / โอกาส (O:Opportunity) จุดอ่อน (W:Weakness) / อุปสรรค (T:Threat) 

1. พ้ืนที่ของต าบลทุ่งกว๋าวเป็นพื้นที่ท่ีเป็นที่ราบเป็นส่วน
ใหญ่และภูเขาบางส่วนซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร 
 

1. ปัญหาด้านงบประมาณท่ีมีไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
2. พ้ืนที่ส่วนใหญ่ดินเขตปุาสงวนจึงเข้าไปด าเนินการ
โครงการต่างๆไม่ได้ 

 3. เกิดน้ าปุาไหลหลาก  ดินไสล  และน้ าขังบางพ้ืนที่ 
ท าให้น้ าไหลเข้าท่วมบ้านเรือน  ท่วมพ้ืนที่การเกษตร 
และท าให้น้ ากัดเซาะผิวดิน ท าให้มีผลกระทบต่อ
เส้นทางคมนาคม และผิวจราจร 

     
 



๑๐ 
 

 

 (6) การวิเคราะห์ Swot  ด้านสาธารณสุข 

จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) 

1. มีเจ้าหน้าที่ภายใน อบต.ทุ่งกว๋าวมีความรู้ด้าน
สาธารณสุข 
 

1. บางพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดได้ง่ายและ
รวดเร็ว  เช่น การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  
โรคโควิด 2019 

 
 
 

2.2.1 วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External  AnaIysis) 
 

(1)  การวิเคราะห์ (Swot )  ด้านเศรษฐกิจ 

โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1. มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านอาชีพ เช่น  
สนง.การเกษตรอ าเภอ ปศุสัตว์ สนง.พัฒนาชุมชน
อ าเภอ เป็นต้น 
2. รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและเศรษฐกิจชุมชน/ครัวเรือน 
3. ในพ้ืนที่มีโครงการพระราชด าริ บ้านทุ่งจี้ อยู่ใน
พ้ืนที่ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่บางส่วนได้รับ
ประโยชน์โดยเข้ารับการฝึกอาชีพ ส่งเสริมรายได้
ให้กับครอบครัว 
4. มีสถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนที่ 
 

1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
2. ปัญหาเรื่องโรคระบาดในพืช 
3. สถานการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่ทวี
ความรุนแรงขึ้น 
4. การเคลื่อนย้ายแรงงานในภาคอุตสาหกรรม            
ภาคบริการ  ภาคการเกษตร 
5. กระแสโลกาภิวัฒน์ 
6. พื้นที่ขาดเอกสารสิทธิ์ 

 
 

(2) การวิเคราะห์ (Swot ) ด้านสิ่งแวดล้อม 

โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1. นโยบายภาครัฐมุ่งเน้นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่เน้นการท่องเที่ยว
เป็นโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มขาดแคลน
ด้วยภัยธรรมชาต ิ
2.ปัญหาหมอกควันไฟ และการลักลอบเผาในที่
สาธารณะ 

 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 

 (3)  การวิเคราะห์ Swot  ด้านสังคม 

โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1. มีหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่และที่ใกล้เคียงให้การสนับสนุนการ
พัฒนาท้องถิ่น 
2. ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการช่วยเหลือ
ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
เช่น  สนง.พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
พัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองปาน ฯลฯ  
3. นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4. ผู้น าชุมชนและแกนน าชุมชนให้ความสนใจและ
ให้ความร่วมมือในเรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
พร้อมสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

1. ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานสวัสดิการบางฉบับมีการ
เปลี่ยนแปลงท าให้องค์กรเกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน
เพ่ิมข้ึน 
2. ประชาชนบางคนไม่ให้ความร่วมมือ และความเข้มแข็ง
ของชุมชนมีน้อย ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ 
 

 

(4)  การวิเคราะห์ (Swot ) ด้านความม่ันคงและสงบเรียบร้อย 

จุดแข็ง (S:Strenght) / โอกาส (O:Opportunity) จุดอ่อน (W:Weakness) / อุปสรรค (T:Threat) 

1. หน่วยงานราชการในท้องที่มีอ านาจหน้าที่ในการดูแล
รักษาความสงบเรียบร้อย 

1. การจัดสรรงบประมาณในแต่ละส่วนราชการยังขาด
การพิจารณาร่วมกันและงบประมาณที่รัฐบาลให้การ
สนับสนุนยังไม่เพียงพอ 

  
                (5) การวิเคราะห์ (Swot )  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1. ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกในการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อบจ.ล าปาง กรม
ชลประทาน สนง.ทรัพยากรบาดาล  และ กรมส่งเสริม
กรปกครองท้องถิ่นเป็นต้น 

 
 

1. ระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลง 
2. สถานการทางการเมือง  เศรษฐกิจ ทางภาครัฐท า
ให้งบประมาณอุดหนุนมีการเปลี่ยนแปลง 
3. ขาดการผสมผสานการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 

 (6) การวิเคราะห์ Swot  ด้านสาธารณสุข 

โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threata =T) 

1. มีหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพในพ้ืนที่ เช่น รพ.
สต. และ อสม.  
 
 
 

1. สถานการณ์โรคระบาด   เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัด
สายพันธุ์ใหม่ โรคโควิด 2019 
2. งบประมาณในการด าเนินการด้านสาธารณสุขยัง
ไม่เพียงพอ 

 
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงจากสังคมและเศรษฐกิจทั้งระดับชาติ ย่อมมี
ผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่มีส่วนและอิทธิพลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น สังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนกระแสโลกาภิวัตน์ที่เห็นได้ชัดเจนและ
มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีการเกิดกระบวนการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว  การไฟฟูาที่ 
ตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีและจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน ประชาชนมักคุ้นเคยและต้องได้รับการตอบสนอง  
จึงท าให้การพัฒนาท้องถิ่นตอ้งให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก 

2) ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้เกิด 
กระบวนการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมากมาย เช่น ทรัพยากรแร่ธาตุ ปุาไม้ ทรัพยากรดิน อันส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เร่งด าเนินการอนุรักษ์และพัฒนาอาจท าให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษได้ เช่น ทรัพยากรปุาไม้ที่ก าลังหมดไป ส่งผลกระทบมากมายทั้งฝนแล้ง โคลนถล่ม น้ าปุาไหล
หลากอย่างรุนแรง  ทรัพยากรดินที่ปัจจุบันมีการใช้เคมีในการผลิตท าให้สารพิษตกค้างในดินและซึมสู่แหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติท าให้สัตว์น้ า และ แหล่งน้ าอุปโภค บริโภคมีการปนเปื้อนของสารพิษ 

3) ด้านสังคม ประกอบด้วยดังนี้ 
3.1) ด้านการศึกษา  ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของสังคมการศึกษาท่ีมุ่งเน้นแต่การ 

แข่งขันจนท าให้ผู้เรียนมิได้สนใจการเรียนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนตนเอง และ หลงลืมรากเหง้าของตนเอง 
3.2) ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับเอาวัฒนธรรม  

ประเพณีของตะวันตกมาใช้ปะปนกับวัฒนธรรมไทย จนท าให้วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม
เลือนหายไปจากท้องถิ่น 

3.3) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน สังคมไทยปัจจุบันได้เปลี่ยนไปมากจาก 
อดีตมีการเอื้ออาทรกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากกลายเป็นสังคมเมือง มีผู้คนมากหน้า
จากต่างพ้ืนที่ ท าให้ความเป็นอยู่ของคนในชนบทก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน จากอยู่ร่วมกันอย่างญาติมิตร
เอ้ืออาทร ช่วยเหลือกันก็เริ่มลดน้อยลง ต่างคนต่างอยู่ จะสังเกตได้จากการลงแขกด านาน้อยลง การแบ่งปันลด
น้อยลง 

3.4) ด้านสาธารณภัย สืบเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนัก เพ่ือ 
ตอบสนองกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปมาก อันส่งผลให้สิ่งแวดล้อมถูกท าลายขาดความ
สมดุล อันเป็นสาเหตุของสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ 

3.5) ด้านสุขภาพอนามัยประชาชน ปัญหาที่พบคือโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า เช่น  
ไข้เลือดออก ไข้หวัดสายพันธุ์ต่าง ๆ นั่นย่อมหมายถึงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเอง 



๑๓ 
 

 

4)  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านเศรษฐกิจตามกระแสโลกาภิวัตน์ท าให้ความสมดุลของทุกส่วน 
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากกระบวนการด้านเศรษฐกิจได้เปลี่ยนไปอย่างมากจากอดีตเราผลิตเพ่ือบริโภคกลายมา
เป็นเพ่ือการค้าและการส่งออก  ส าหรับต าบลทุ่งกว๋าวเดิมเป็นสังคมการเกษตรรูปแบบทางเศรษฐกิจมุ่งผลิตไว้
บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก และการปลูกข้าวเป็นหลัก ปัจจุบันการผลิตเพ่ือการค้าขายเริ่มมีอิทธิพลต่อสังคม
การเกษตร มีการปลูกพืชที่ไม่ได้บริโภคมากขึ้น และต้องขายอย่างเดียวไม่สามารถเก็บไว้บริโภคได้ในสถานการณ์ที่
ราคาผลผลิตตกต่ า 

จากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปและยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ นั่นคือกระแสโลกาภิวัตน์
ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อคนในชุมชนและท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกิดจากความเจริญทางวัตถุและเกิดสิ่งอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองกิเลสได้เป็นอย่างดี วิธีการจัดการกับกระแสโลกาภิวัตน์   ได้นั้นในที่นี้ขอน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ที่มุ่งสร้างให้เกิดความพอดี พอเพียง 
พอประมาณ  การด าเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้ความสมเหตุและผล รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในคนในสังคมให้รู้เท่าทัน
กระแสโลกาภิวัตน์และอยู่ท่ามกลางกระแสอย่างมีสติ  รวมทั้งการสร้างให้คนมีความรู้และน าความรู้ไปใช้อย่างมีคุณธรรม 
ซึ่งจะช่วยให้ปัญหาของท้องถ่ินได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง  
 
การบริหารงานในองค์กร 

อ านาจหน้าที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกวา๋ว มีอ านาจหน้าที่ในการพฒันาต าบล ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

ตามพระราชบญัญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิจนถึง(ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562   
1.   มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
2. มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ 

บริหารส่วนต าบล  ดังนี้ (1) จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก  (2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน
และที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (4) ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย (5) จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ (7) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8)  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 

3. ตามมาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบล อาจจัดท ากิจการ ในเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ (1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (2) ให้มีและบ ารุงไฟฟูาหรือ
แสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อน
หย่อนใจและสวนสาธารณะ (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรม
ในครอบครัว (7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ 
และท่าข้าม (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (12) การท่องเที่ยว (13) การผังเมือง 

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหรือร่วมกับสภา 
ต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือ
กระท ากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วน
จังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท าและเป็น
การเก่ียวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน 
 



๑๔ 
 

 

ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
 

1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มี 4 แนวทาง คือ 
1.1) การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน 
1.2) การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
1.3) ไฟฟูาสาธารณะ 
1.4) การผังเมือง 
 

2) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 2 แนวทาง คือ 
2.1)  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2)  การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝูาระวัง และการปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

3) ด้านการพัฒนาสังคม มี 5 แนวทาง คือ 
3.1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
3.2) การศึกษา 
3.3) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.4)  การปูองกัน การรักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
3.5)  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

4) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มี 3 แนวทาง คือ 
4.1)  การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
4.2) การส่งเสริมการตลาด และการใช้สินค้าท้องถิ่น 
4.3)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

5) ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร มี 2 แนวทาง คือ 
5.1)  การพัฒนาบุคลากร 
5.2)  การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 

 
 

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวจะด าเนินการ 
 

อบต.ทุ่งกว๋าว วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก  และภารกิจรอง ที่ต้องด าเนินการ ได้แก่ 
ภารกิจหลัก   

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มี 4 แนวทาง คือ 
1) การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน 
2) การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
3) ไฟฟูาสาธารณะ 
4) การผังเมือง 

         2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มี 3 แนวทาง คือ 
1) การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
2) การส่งเสริมการตลาด และการใช้สินค้าท้องถิ่น 
3) การส่งเสริม การท่องเที่ยว 

 



๑๕ 
 

 

        3. ด้านการพัฒนาสังคม มี 5 แนวทาง คือ 
1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
2) การศึกษา 
3) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4) การปูองกัน การรักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
5) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ภารกิจรอง  

1. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 2 แนวทาง คือ 
1) การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝูาระวัง และการปูองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ   สิ่งแวดล้อม 
2.ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร มี 2 แนวทาง คือ 
1) การพัฒนาบุคลากร 
2) การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 

 
โครงสร้างหน่วยงาน 
 

โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
                             
                             
                             
                             
       
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบักลาง) 

-งานบริหารงานทั่วไป 
-งานนโยบายและแผน 
-งานการเจ้าหน้าที ่
-งานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 
-งานการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
-งานกฎหมายและคด ี
-งานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ฯลฯ 

-งานการเงิน และบัญช ี
-งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสด ุ
-งานพัฒนาจัดเก็บรายได ้
-งานธุรการ 

ฯลฯ 
 

-ฝุายออกแบบและควบคุม
อาคาร 
-งานก่อสร้าง 
-งานผังเมืองและควบคุม
อาคาร 
-งานสาธารณูปโภค 
-งานออกแบบและเขียนแบ
ต่าง ๆ  
-งานธุรการ 

ฯลฯ 
 

-งานอนามยัและสิ่งแวดล้อม 
-งานบริการสาธารณสุข 
-งานควบคุมและจัดการ
คุณภาพแวดล้อม 
-งานปูองกันและควบคุมโรค 
-งานรักษาความสะอาด 
-งานธุรการ 

ฯลฯ 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบัต้น) 

 

ส านักงานปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

กองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 

กองสาธารณสขุฯ 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น 



๑๖ 
 

 

ส่วนที่ 2  
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 
    
1.วัตถุประสงค์ 
   (๑) เพ่ือให้ระบบงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว สอดคล้องและรองรับตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการ  

    (๒) เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงและการ 
ควบคุม ภายในเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการลดหรือปูองกันความเสียหาย หรือความล้มเหลว จากกระบวนการ
ด าเนินงานที่จะส่งผลกระทบที่เสียหายทั้งระดับบุคคลและองค์กร  ท าให้ไม่บรรลุเปูาหมายขององค์กรได้  

    (๓)  เพ่ือรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
 

2. ความหมายของการบริหารความเสี่ยง 
1) ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่ 

แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปูาหมายตามภารกิจหลักที่ก าหนดในกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และเปูาหมาย 
ตามแผนปฏิบัติราชการ 
     2) ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ 
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดข้ึนได้อย่างไร และท าไม 
ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน 
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

3) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการ 
ระบ ุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างาน 
ของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปูองกัน 
หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้   ต้องมีการสื่อสารให้คนใน 
องค์กรมีความรู้   ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดท าระบบ 
สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง 

4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ 
ความเสี่ยง  และจัดล าดับความเสี่ยง   โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด  (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)   หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบ (Impact) หมายถึง 
ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยง 

5) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน 
โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก 
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3. องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง  
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)   
3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)  
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
7. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)  
8. การติดตาม (Monitoring)  
 
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่ส าคัญส าหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการ 

ก าหนดกลยุทธ์และเปูาหมายขององค์กร การก าหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่างๆ เช่น จริยธรรม วิธีการท างานของผู้บริหารและบุคลากร 
รูปแบบการจัดการของฝุายบริหารและวิธีการมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหารต้องมีการ 
ก าหนดร่วมกันกับพนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตส านึก การตระหนักและรับรู้เรื่องความเสี่ยง และการ
ควบคุมแก่พนักงานทุกคนในองค์กร  

2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Setting) องค์กรควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่ก าหนดนั้นมี ความสอดคล้องกับเปูาหมายเชิงกลยุทธ์และความ
เสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของ Risk Appetite และ Risk Tolerance  

3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ ควรต้องพิจารณา
ปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดข้ึน เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษี
อากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึ้น แหล่งความเสี่ยงทั้งจาก 
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายนอก
องค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์/ เปูาหมายขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย 
ข้อบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตัว
ขับเคลื่อนหลักและแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ขององค์กร การยอมรับและคุณค่าของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกองค์กร  

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อเปูาหมายขององค์กร 
ยกตัวอย่างเช่น ขีดความสามารถขององค์กร ในแง่ของทรัพยากรและความรู้ เช่น เงินทุน เวลา บุคลากร 
กระบวนการ ระบบและเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ การ Flow ของข้อมูล และกระบวนการตัดสินใจทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์องค์กร การรับรู้ 
คุณค่า และวัฒนธรรมองค์กร มาตรฐานและแบบจ าลองที่พัฒนาโดยองค์กร โครงสร้าง เช่น ระบบการจัดการ 
บทบาทหน้าที ่และความรับผิดชอบ  

การระบุเหตุการณ์อาจด าเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือฝุายจัดการที่รับผิดชอบในแผนงาน  
หรือการด าเนินการนั้น และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงส าคัญที่ได้รับความสนใจหรือเป็นประเด็นที่กังวล เพื่อน ามาจัดท า
ภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risk Profile)  
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4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
ส าหรับการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่จะต้องด าเนินการต่อจากการระบุความเสี่ยง โดย การ

ประเมิน ความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก ได้แก่  
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยง จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบที่ตามมาทั้งในทางบวก 

และทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของผลกระทบที่อาจตามมา โดยจะต้องมีการระบุถึงปัจจัยที่มีผลต่อผลกระทบและ
โอกาสที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่ง ๆ อาจจะเกิดผลที่ตามมาและกระทบต่อวัตถุประสงค์/ เปูาหมาย
หลายด้าน นอกจากนั้นในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ด า เนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน รวมถึง
ประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย  

2. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหว่างระดับของความเสี่ยงที่ได้จากการ 
วิเคราะห์ความเสี่ยง เทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในกรณีที่ระดับของความเสี่ยงไม่อยู่ใน ระดับ
ที่ยอมรบัได้ของเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกล่าวจะได้รับการจัดการทันที  

 

  การก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง  
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงควรสะท้อนถึงคุณค่า วัตถุประสงค์และทรัพยากรขององค์กร โดยเกณฑ์ บางประเภท
อาจพัฒนาได้จากข้อก าหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแล ซึ่งเกณฑ์ที่ก าหนดต้อง สอดคล้องกับ
นโยบายความเสี่ยงขององค์กรและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง  

ปัจจัยที่น ามาพิจารณาเพื่อประกอบการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง ได้แก่ ลักษณะและประเภทของผลกระทบที่ 
สามารถเกิดขึ้นและแนวทางในการประเมินผลกระทบ แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดขึ้น กรอบเวลาของโอกาส และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางในการก าหนดระดับความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยงที่ส ามารถยอมรับได้ ระดับของ ความ
เสี่ยงที่จะต้องจัดการ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับ 
ของความเสียหาย แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดนิยามในแต่ละระดับ ดังนี้  

5 ค่อนข้างแน่นอน  
4 น่าจะเกิด  
3 เป็นไปได้ที่จะเกิด  
2 ไม่น่าจะเกิด  
1 ยากที่จะเกิด  

ระดับของความเสียหาย (Impact) ระดับของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง แบ่งเปน็ 5 ด้าน ดังนี ้ 
1. ผลกระทบดา้นการเงิน  
2. ผลกระทบดา้นชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร  
3. ผลกระทบต่อการไมป่ฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
4. ผลกระทบต่อบุคลากรส าคัญของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
5. ผลกระทบต่อความล่าช้าในการดาเนินงานโครงการส าคัญ  

แต่ละด้านแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดนิยามในแต่ละระดับ ดงันี ้ 
5. วิกฤต  
4. มีนัยส าคัญ  
3. ปานกลาง  
2. น้อย  
1. ไม่มีนัยส าคัญ  
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5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  
การก าหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการน าเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่จะด าเนินการต่อที่ประชุม

คณะ ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ด า เนินการ (ถ้ามี) โดยในการ
คัดเลือกแนวทาง ในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดจะค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) กับ
ต้นทุนที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงข้อกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ความ
รับผิดชอบที่มีต่อสังคม ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
ยอมรับได้ โดยยังคงให้องค์กรส ามารถ ด าเนินงาน และบรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้ ในการ
ตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มี การจัดการ ซึ่ง
อาจไม่สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ เช่น ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระส าคัญ แต่โอกาสที่
จะเกิดขึ้นน้อยมาก แนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจพิจารณาด าเนินการเป็นกรณีๆ ไป หรืออาจ ด าเนินการไป
พร้อมๆ กับความเสี่ยงอื่นๆ  

      แนวทางในการจัดการความเสี่ยง  
- การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มักใช้ในกรณี

ที ่ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
- การลด (Reduce) เป็นการจัดหามาตรการจัดการ เพ่ือลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลด 

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน  
- การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องด าเนินการใดๆ 

เพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับ
ประโยชน์ที่ได้รับ  

 
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยง

ให้อยู่ ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเปูาหมายขององค์กรเนื่องจากแต่ละองค์กรมี
การก าหนด วัตถุประสงค์และเทคนิคการน าไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งอาจ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ  

1. การควบคุมเพ่ือการปูองกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือปูองกันไม่ให้
เกิด ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก  

2. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพ่ือให้ค้นพบข้อผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้น แล้ว  
3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด

ความส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ  
4. การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข

ข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้น และปูองกันไม่ให้เกิดซ้ าอีกในอนาคต ทั้งนี้ ในการด าเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้อง
ค านึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุน กับ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุม
ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้  

1. วิธีการด าเนินงาน (ขั้นตอน, กระบวนการ)  
2. การก าหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้  

(1) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน  
(2) พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จ าเป็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง  

3. ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  
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7. ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)  
สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่ 

เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึกและสื่อสารไปยังบุคลากรใน 
องค์กรอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้ 
รวมถึง เป็นการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และ
ผลของการ บริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังคลอบคลุมถึงการสื่อสารจากระดับบน
ลงล่าง ระดับ ล่างไปสู่บน และการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน  

การบริหารความเสี่ยงควรใช้ทั้งข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้มของเหตุการณ์
และ ช่วยคาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพิจารณาความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นใน กระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุมตาม
ความจ าเป็นเพ่ือให้ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
 

8. การติดตาม (Monitoring)  
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ด าเนินการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว มีความจาเป็นต้อง

ได้รับการสื่อสารถึง การประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง การดูแลติดตาม
แนวโน้มของความเสี่ยง หลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่า  

1. เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
ที่อยู่ ภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ าเสมอ และเหมาะสม  

2. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  ได้รับการรายงานถึงความ
คืบหน้าใน การบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง  

3. ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการนามาปฏิบัติใช้
จริงเพ่ือ ปูองกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอเพ่ือให้
สอดคล้องกับ สถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะความเสี่ยง 
รวมถึงกระบวนการ บริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าได้ทราบ และนาความเสี่ยงเข้าเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร เพ่ือ
ทราบ/พิจารณาต่อไป 
 
4.กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว มีกระบวนและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 7 
ขั้นตอน ดังนี้  

1. การก าหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
การก าหนดเปูาหมายในการด าเนินงาน หรือสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผลส าเร็จจากการด าเนินงานใน 

ทุกระดับกิจกรรม โดยก าหนดให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ในระดับภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ซึ่งวัตถุประสงค์ เป็นการด าเนินงานในภาพรวม โดยให้มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
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2. การระบุความเสี่ยง 
ค้นหาและระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

จากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง แนวทางในการระบุความเสี่ยง 
(1) พิจารณาถึงผลที่เกิดข้ึนจากความเสี่ยง 

   (2) พิจารณาจากประเภทความเสี่ยงแบ่งออกเป็น   เสี่ยงออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการก าหนดแผนกลยุทธ์  

แผนการ ด าเนินงาน และการนาแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ยัง
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อการก าหนดกลยุทธ์ หรือการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เปูาหมาย และแนวทางการด าเนินงานขององค์กร  

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายที่ก าหนด ซึ่งความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม  

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก ปัจจัยภายใน  
เช่น การบริหารจัดการด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ หรือจากปัจจัยภายนอก เช่น การจัดสรรเงิน
งบประมาณ หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ อันส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ 
รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร  

4. ความเสี่ยงที่ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : C)  ข้อบังคับของ 
หน่วยงานก ากับดูแล เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมทั้งความเสี่ยงที่
เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงด้าน
นี้เกิดข้ึน จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม  
 
   3. การประเมินความเสี่ยง 
    ด าเนินการวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ของกระทบวนการท างาน ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน 

1) ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
ก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยก าหนด 
เกณฑ์ในการประเมินของโครงการ/กิจกรรมข้ึน   ซึ่งสามารถก าหนดได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ขึ้นอยู่กับ 
สภาพแวดล้อมในการด าเนินงานและลักษณะของผลจากการด าเนินงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับ 
หน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนมาใช้ในการวิเคราะห์ สาหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลในเชิงพรรณนาไม่สามารถ 
ระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 
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(1.1) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง มีโอกาสการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ  
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

 
 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ 
ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า 
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง ต่อปี  
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย 2 ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก 3 ปีต่อครั้ง 

 
 

(1.2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก เกิดความเสียหายสูง 
4 สูง เกิดความเสียหายค่อนข้างสูง 
3 ปานกลาง เกิดความเสียหายบ้าง 
2 น้อย เกิดความเสียหายน้อย 
1 น้อยมาก เกิดความเสียหายน้อยมาก 

 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  เชิงปริมาณ 
ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก เกิน 1,000,000 
4 สูง 100,001 - 1,000,000 
3 ปานกลาง 50,001 – 100,000 
2 น้อย 10,001 – 50,000 
1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 
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(1.2) ระดับความเสี่ยง  
กรณีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ก าหนด 

เกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 

 
 
 

2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) 

ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความ 
เสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง 
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ 
ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยมาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
1) พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ 

ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองคก์ร/แผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 

3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
    เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ 
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
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4) การจัดล าดับความเสี่ยง 
เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว น ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ 

องค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแต่ละสาเหตุของ 
ความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ 
เกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ โดยจัดเรียงล าดับจากระดับ 
สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงและปานกลางมาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนด แผนภูมิความเสี่ยง ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ 
ความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้นและขอบเขตของระดับความเสี่ยง 
ที่สามารถยอมรับได ้ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งใช้ 
เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี ้
 
ระดับคะแนนความเสี่ยง จัดระดับความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง พ้ืนที่สี 

1-8 ต่ า ยอมรับความเสี่ยง เขียว 
9-15 ปานกลาง ยอมรับความเสีย่ง (มีมาตรการตดิตาม) เหลือง 

16-24 สูง ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสีย่ง) น้ าตาล 
25 สูงมาก ถ่ายโอนความเสี่ยง แดง 

 
 
 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
การวัดระดับความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยงปานกลาง 
- ผลกระทบรุนแรงมาก 
- โอกาสเกิดน้อย 

ความเสี่ยงสูง 
- ผลกระทบรุนแรง 
- โอกาสเกิดมาก 

ความเสี่ยงต่ า 
- ผลกระทบน้อย 
- โอกาสเกิดน้อย 

ความเสี่ยงปานกลาง 
- ผลกระทบน้อย 
- โอกาสเกิดมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาก 

ผลกระทบ 

น้อย 
น้อย 

ผลกระทบ 
มาก 
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4. การประเมินผลการควบคุม 
การประเมินการควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่ก าหนดขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม 

ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุม
ดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้
ด าเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยปูองกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ได้ 

หลังจากประเมินความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การควบคุม 
เดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพ่ือช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยว่าการควบคุมท่ีได้ 
ก าหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการน ามาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร 

วิธีการประเมินมาตรการควบคุม คือ พิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่ประเมินแล้วว่ามีระดับความเสี่ยงอยู่ใน 
ระดับสูงหรือปานกลาง และเมื่อจัดล าดับความเสี่ยงแล้วเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในล าดับต้นๆ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็น
ว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นสามารถส่งผลให้การด าเนินงานไม่สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยก าหนด
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงดังนี้ 

- การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มักใช้ในกรณี
ที ่ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

- การลด (Reduce) เป็นการจัดหามาตรการจัดการ เพ่ือลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลด 
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน  

- การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องด าเนินการใดๆ 
เพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับ
ประโยชน์ที่ได้รับ  
 
   5. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นการน ากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงาน 
มาใช้ปฏิบัติ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงใน
การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ 
และน ามาวางแผนจัดการความเสี่ยง 

ดังนั้น เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบมาตรการ/แนวทางการบริหารความเสี่ยงทราบ 
ความเสี่ยงขององค์กรที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยง โดยประเมินการควบคุมแล้ว พบว่ามีกิจกรรม
ควบคุมท่ียังไม่ท าให้ความเสี่ยงลดลงไปได้จนเป็นที่น่าพอใจ หรือยังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ ให้น ากิจกรรมควบคุม 
นั้น มาก าหนดเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยง เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว ให้มีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ในรอบแผนต่อไป 
 
   6. การติดตามผล 

การติดตามผล เป็นการติดตามผลหลังจากได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว เพ่ือให้มั่นใจ 
ว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความส าเร็จ ความรุนแรง 
ของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการควบคุม มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ี 
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเปูาหมายในการติดตามผล คือ 

(1) เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ 
จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ 
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(2) เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการควบคุม ที่เป็นการท าเพ่ิมเติมว่าแล้วเสร็จตาม 
ก าหนด หรือไม ่สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 

วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการใด ควรปรับเปลี่ยน  
และน าผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดท า โดยก าหนดติดตาม ในการรายงาน 
นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตาม 
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 
   7. การรายงานผล 

การรายงานผล เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงว่ายังมีความเสี่ยงที่ 
ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังเหลืออยู่มีอยู่ในระดับใด และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร 
รับทราบ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหรือข้อมูลประกอบการบริหารและปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
 
 
5. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 

1. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการด าเนินงาน องค์การบริหาร  
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจาก
การบริหารความเสี่ยงเป็นการด าเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ หรือ เปูาหมาย
และภารกิจหลักขององค์กร  

2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ท้ังหมด การบริหารความเสี่ยงจะท าให้ บุคลากร  
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายและภารกิจหลักของ องค์กร 
และตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ได้ อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  

3. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหาร  
สามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา   รวมทั้งเป็น    เครื่องมือที่ 
ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การก าหนดกลยุทธ์ การจัดสรร 
งบประมาณ การวางแผนการเงินและการด าเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเปูาหมาย  

4. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  
โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และ การเลือกใช้ 
มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยค านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่ จะได้รับ  

5. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว โดยการเตรียมตัว ให้  
พร้อมที่จะ เผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่าง 
พอประมาณ และมีเหตุมีผล 
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6. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง  
เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล จึงก าหนดให้มี “คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร” ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ประกอบด้วย  

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว เป็น หัวหน้าคณะบริหารจัดการความเสี่ยง  
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว เป็น รองหัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยง  
3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว เป็นผู้ช่วยหัวหน้าคณะบริหารการจัดการความเสี่ยง 
4. หัวหน้าส านักงานปลัด เป็น ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง  
5. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
6. ผู้อ านวยการกองคลัง เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
7. ผู้อ านวยการกองช่าง เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
8. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
10. นักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร        
                             
                             
                             
                             
           
 

 

 

 

 
 

 
 
 

หัวหน้าคณะบริหารจัดการความเสี่ยง 

ผู้ประสานงาน/ผู้ให้ค าแนะน า/ผู้ให้ค าปรึกษา 

ผู้ช่วยหัวหน้าคณะบรหิารจดัการความเสี่ยง 

หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
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หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน และทีมงาน ประกอบด้วย 4 หน่วยงานดังนี ้ 
(1) หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

- ผู้ปฏิบัติงานธุรการ  
- ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่  
- ผู้ปฏิบัติงานนโยบายแผนและงบประมาณ  
- ผู้ปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- ผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการ พัฒนาชุมชน และสังคมสงเคราะห์ 
- ผู้ปฏิบัติงานกฎหมายและคดี 
- ผู้ปฏิบัติงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
- ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป 

(2) ผู้อ านวยการกองคลัง  
- ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี  
- ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
- ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- ผู้ปฏิบัติงานธุรการ  

(3) ผู้อ านวยการกองช่าง  
- ผู้ปฏิบัติงานออกแบบและควบคุมอาคาร  

    - ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้าง 
 - ผู้ปฏิบัติงานสาธารณูปโภค 
 - ผู้ปฏิบัติงานผังเมือง 
 - ผู้ปฏิบัติงานธุรการ 
 (4) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- ผู้ปฏิบัติงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ปฏิบัติงานบริการสาธาณสุข 
- ผู้ปฏิบัติงานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ปฏิบัติงานปูองกันและควบคุมโรค 
- ผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 
- ผู้ปฏิบัติงานธุรการ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
1. หน่วยงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวม ในการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 

ภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
2. ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ตรวจสอบและช่วยสนับสนุนคณะกรรมการพิจารณา

ความ เสี่ยงระดับองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยสอบทานให้มั่นใจว่า ระบบการบริหาร
ความเสี่ยงม ีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล  

3. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหาร
ความ เสี่ยงและระบบควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
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4. หัวหน้างาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว และก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติต ามอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานหลักของแต่ละส านัก/กอง โดยมีหัวหน้าส านัก/กอง เป็นประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อย  

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย (หัวหน้างาน) มีหน้าที่ท าให้เชื่อมั่นได้ว่า ความ
เสี่ยง ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ที่ส าคัญ ได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งได้มีการ
ก าหนดมาตรการจัดการ ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้  

- จัดท านโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเสนอให้  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว พิจารณาและอนุมัติ  

- พิจารณาและสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทุ่งกว๋าว ตามที่หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงได้ประเมินไว้ รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข  

- ก ากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทุ่งกว๋าว โดยการติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง  

- รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว นักวิชาการตรวจสอบภายใน และหัวหน้าส านัก/กอง รับทราบ  

6. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ผ่าน การตรวจสอบภายในประจ าปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญตามปัจจัยเสี่ยง รวมทั้ง
ติดตามการ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ  

7. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับ
ความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง  

 
7. การทบทวนนโยบาย  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปี  
และเสนอให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ 
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 
8. สิ่งท่ีคาดหวังภายหลังจาการบริหารจัดการความเสี่ยง 
   ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบรายละเอียดต่อการก าหนดการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทราบแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง/มาตรการป้องกันในการควบคุมความเสี่ยงรวมถึงเข้าใจ
มาตรฐานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 
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 ส่วนที่ 3  
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

แนวทางการพัฒนา/
วัตถุประสงค์ 

 

ความเสี่ยง 
 

ประเภทความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความ

เสี่ยง 
1.1 ด้านสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว 
มีระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 

1.บุคลากรสายงานผู้ปฏิบัติมีไม่เพียงพอ 
2.โครงสร้างพื้นฐานยังบริการประชาชนได้ไม่ทั่วถึง 
3.ปัญหาด้านงบประมาณที่มีไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนา 
4.  พื้ นที่ ส่ วน ใหญ่ ดิ น เ ขตปุ าส งวนจึ ง เ ข้ า ไป
ด าเนินการโครงการต่างๆไม่ได้ 
5. เกิดน้ าปุาไหลหลาก  ดินไสล  และน้ าขังบาง
พื้นที่ ท าให้น้ าไหลเข้าท่วมบ้านเรือน  ท่วมพื้นที่
การเกษตร และท าให้น้ ากัดเซาะผิวดิน ท าให้มี
ผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคม และผิวจราจร 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 
1.1 แนวทางการด าเนินงาน 
1.2 จ านวนอัตราก าลังท่ี
ปฏิบัติงาน 
1.3 คุณวุฒิประสบการ
ปฏิบัติงาน 
2. ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัตงิาน 
(Operational Risk : O) 
2.1 ระบบควบคุมภายใน 
2.2 คู่มือปฏิบัติงานหรือ
แนวทางปฏิบัติงาน 
2.3 การติดตามประเมินผล 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 
3.1 การเบิกจ่ายเงินตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
4. ความเสี่ยงที่ด้านปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย/ระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 
4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
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20 (สูง) 
25 (สูงมาก) 

 
9 (ปาน
กลาง) 

 
 
 

16 (สูง) 
16 (สูง) 

 
16 (สูง) 

 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 
 

20 (สูง) 
 
 

 
 
1. ก าหนดนโยบายและวางแผน
กลยุทธ์ให้ทันต่อเหตุการณ ์
2.จัดใหม้ีการบรรจุให้ครบทุก
ต าแหน่ง 
3.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามสมควร 
4. จัดให้มีการประเมินความ
เสี่ยงและควบคุมภายในครบทุก
กิจกรรม 
5. จัดให้มีคูม่ือการปฏิบัติหน้าท่ี
และแผนผังการท างานในแตล่ะ
ส่วนงานให้ชัดเจน 
6.ทบทวนผลการปฏบิัติงาน หา
ข้อบกพร่องและปรับปรุง 
7.เร่งด าเนินการติดตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน ทุกไตรมาส 
8. ศึกษาระเบียบข้อก าหนดอยู่
เสมอ เพื่อลดข้อผิดพลาดการ
ท างาน 

 
 

กองช่าง 
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แนวทางการพัฒนา/
วัตถุประสงค์ 

 

ความเสี่ยง 
 

ประเภทความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความ

เสี่ยง 
1.2 ด้ านการก่อสร้ า ง
ป รั บ ป รุ ง  บ า รุ ง ถ น น 
สะพาน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว 
มีระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 

1.บุคลากรสายงานผู้ปฏิบัตมิีไมเ่พยีงพอ 
2.โครงสร้างพื้นฐานยังบริการประชาชนได้ไม่ทั่วถึง 
3.ปัญหาด้านงบประมาณที่มีไม่เพยีงพอต่อการ
พัฒนา 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 
1.1 แนวทางการด าเนินงาน 
1.2 จ านวนอัตราก าลังท่ี
ปฏิบัติงาน 
1.3 คุณวุฒิประสบการ
ปฏิบัติงาน 
2. ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัตงิาน 
(Operational Risk : O) 
2.1 ระบบควบคุมภายใน 
2.2 คู่มือปฏิบัติงานหรือ
แนวทางปฏิบัติงาน 
2.3 การติดตามประเมินผล 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 
3.1 การเบิกจ่ายเงินตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
4. ความเสี่ยงทีด้่าน
ปฏิบัติตามกฎหมาย/
ระเบียบ (Compliance 
Risk : C) 
4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

 
 

4 
5 
 

3 
 
 
 

4 
4 
 

4 
 
 
 

4 
 

 
 
 

4 

 
 

5 
5 
 

3 
 
 
 

4 
4 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 

 
 

20 (สูง) 
25 (สูงมาก) 

 
9 (ปาน
กลาง) 

 
 
 

16 (สูง) 
16 (สูง) 

 
16 (สูง) 

 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 

 
 
1. ก าหนดนโยบายและวางแผน
กลยุทธ์ให้ทันต่อเหตุการณ ์
2.จัดใหม้ีการบรรจุให้ครบทุก
ต าแหน่ง 
3.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามสมควร 
4. จัดให้มีการประเมินความ
เสี่ยงและควบคุมภายในครบทุก
กิจกรรม 
5. จัดให้มีคูม่ือการปฏิบัติหน้าท่ี
และแผนผังการท างานในแตล่ะ
ส่วนงานให้ชัดเจน 
6.ทบทวนผลการปฏบิัติงาน หา
ข้อบกพร่องและปรับปรุง 
7.เร่งด าเนินการติดตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน ทุกไตรมาส 
8. ศึกษาระเบียบข้อก าหนดอยู่
เสมอ เพื่อลดข้อผิดพลาดการ
ท างาน 
 

 
 

กองช่าง 
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แนวทางการพัฒนา/
วัตถุประสงค์ 

 

ความเสี่ยง 
 

ประเภทความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

1.3 ด้านการไฟฟูาสาธารณะ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้พื้นที่ในต าบลทุ่งกว๋าว มี
ไฟฟูาสาธารณะส่องสว่างอย่าง
ทั่วถึงทุกพื้นที ่

1.บุคลากรสายงานผู้ปฏิบัติ
มีไมเ่พียงพอ 
2.ปัญหาด้านงบประมาณที่
มีไมเ่พียงพอต่อการพัฒนา 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 
1.1 แนวทางการด าเนินงาน 
1.2 จ านวนอัตราก าลังท่ี
ปฏิบัติงาน 
1.3 คุณวุฒิประสบการปฏิบัติงาน 
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัตงิาน 
(Operational Risk : O) 
2.1 ระบบควบคุมภายใน 
2.2 คู่มือปฏิบัติงานหรือแนวทาง
ปฏิบัติงาน 
2.3 การติดตามประเมินผล 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 
3.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
4. ความเสี่ยงทีด้่านปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 
4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

 
 

4 
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4 

 
 

5 
5 
 

3 
 
 
 

4 
4 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 

 
 

20 (สูง) 
25 (สูงมาก) 

 
9 (ปานกลาง) 

 
 
 

16 (สูง) 
16 (สูง) 

 
16 (สูง) 

 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 

 
 
1. ก าหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์
ให้ทันต่อเหตุการณ ์
2.จัดใหม้ีการบรรจุให้ครบทุกต าแหน่ง 
3.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตาม
สมควร 
4. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในครบทุกกิจกรรม 
5. จัดให้มีคูม่ือการปฏิบัติหน้าท่ีและ
แผนผังการท างานในแตล่ะส่วนงานให้
ชัดเจน 
6.ทบทวนผลการปฏบิัติงาน หา
ข้อบกพร่องและปรับปรุง 
7.เร่งด าเนินการติดตามแผนการใช้
จ่ายเงิน ทุกไตรมาส 
8. ศึกษาระเบียบข้อก าหนดอยู่เสมอ 
เพื่อลดข้อผดิพลาดการท างาน 
 

 
 

กองช่าง 
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แนวทางการพัฒนา/
วัตถุประสงค์ 

 

ความเสี่ยง 
 

ประเภทความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

1.4 ด้านการวางผังเมือง 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคม
ส ะ ด วก  ร ว ด เ ร็ ว  มี ร ะ บ บ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ
สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 

1.บุคลากรสายงานผู้ปฏิบัติ
มีไม่เพียงพอ 
2. โครงสร้ า งพื้ นฐานยั ง
บริการประชาชนได้ไม่ทั่วถึง 
3.ปัญหาด้านงบประมาณที่
มีไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
4. พื้นที่ส่วนใหญ่ดินเขตปุา
สงวนจึงเข้าไปด าเนินการ
โครงการต่างๆไม่ได้ 
5. เกิดน้ าปุาไหลหลาก  ดิน
ไสล  และน้ าขังบางพื้นที่ 
ท าให้น้ าไหลเข้าท่วม
บ้านเรือน  ท่วมพื้นท่ี
การเกษตร และท าให้น้ ากดั
เซาะผิวดิน ท าให้มี
ผลกระทบต่อเส้นทาง
คมนาคม และผิวจราจร 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 
1.1 แนวทางการด าเนินงาน 
1.2 จ านวนอัตราก าลังท่ี
ปฏิบัติงาน 
1.3 คุณวุฒิประสบการปฏิบัติงาน 
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัตงิาน 
(Operational Risk : O) 
2.1 ระบบควบคุมภายใน 
2.2 คู่มือปฏิบัติงานหรือแนวทาง
ปฏิบัติงาน 
2.3 การติดตามประเมินผล 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 
3.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
4. ความเสี่ยงทีด้่านปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 
4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

 
 

4 
5 
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4 
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4 

 
 

5 
5 
 

3 
 
 
 

4 
4 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 

 
 

20 (สูง) 
25 (สูงมาก) 

 
9 (ปานกลาง) 

 
 
 

16 (สูง) 
16 (สูง) 

 
16 (สูง) 

 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 

 
 
1. ก าหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์
ให้ทันต่อเหตุการณ ์
2.จัดใหม้ีการบรรจุให้ครบทุกต าแหน่ง 
3.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตาม
สมควร 
4. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในครบทุกกิจกรรม 
5. จัดให้มีคูม่ือการปฏิบัติหน้าท่ีและ
แผนผังการท างานในแตล่ะส่วนงานให้
ชัดเจน 
6.ทบทวนผลการปฏบิัติงาน หา
ข้อบกพร่องและปรับปรุง 
7.เร่งด าเนินการติดตามแผนการใช้
จ่ายเงิน ทุกไตรมาส 
8. ศึกษาระเบียบข้อก าหนดอยู่เสมอ 
เพื่อลดข้อผดิพลาดการท างาน 
 

 
 

กองช่าง 
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2.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
แนวทางการพัฒนา/

วัตถุประสงค์ 

 

ความเสี่ยง 
 

ประเภทความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

2.1 ด้านการสร้างจิตส านึก
และความตระหนั ก ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 
เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น มี
ทรัพยากรธรรมชาติ   และ
สิ่งแวดล้อมท่ีอุดมสมบูรณ์ 
และมีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

1. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเริ่มขาด
แคลนด้วยภัยธรรมชาติ 
2.ปัญหาหมอกควันไฟ 
และการลักลอบเผาในที่
สาธารณะ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 
1.1 แนวทางการด าเนินงาน 
1.2 จ านวนอัตราก าลังท่ี
ปฏิบัติงาน 
1.3 คุณวุฒิประสบการปฏิบัติงาน 
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัตงิาน 
(Operational Risk : O) 
2.1 ระบบควบคุมภายใน 
2.2 คู่มือปฏิบัติงานหรือแนวทาง
ปฏิบัติงาน 
2.3 การติดตามประเมินผล 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 
3.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
4. ความเสี่ยงทีด้่านปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 
4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
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4 
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5 
5 
 

3 
 
 
 

4 
4 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 

 
 

20 (สูง) 
25 (สูงมาก) 

 
9 (ปานกลาง) 

 
 
 

16 (สูง) 
16 (สูง) 

 
16 (สูง) 

 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 

 
 
1. ก าหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์
ให้ทันต่อเหตุการณ ์
2.จัดใหม้ีการบรรจุให้ครบทุกต าแหน่ง 
3.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตาม
สมควร 
4. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในครบทุกกิจกรรม 
5. จัดให้มีคูม่ือการปฏิบัติหน้าท่ีและ
แผนผังการท างานในแตล่ะส่วนงานให้
ชัดเจน 
6.ทบทวนผลการปฏบิัติงาน หา
ข้อบกพร่องและปรับปรุง 
7.เร่งด าเนินการติดตามแผนการใช้
จ่ายเงิน ทุกไตรมาส 
8. ศึกษาระเบียบข้อก าหนดอยู่เสมอ 
เพื่อลดข้อผดิพลาดการท างาน 
 

 
 

กอง
สาธารณสขุ

และ
สิ่งแวดล้อม 
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แนวทางการพัฒนา/
วัตถุประสงค์ 

 

ความเสี่ยง 
 

ประเภทความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

2.2 ด้านการอนุรักษ์ การ
ฟ้ืนฟู การเฝูาระวัง และ
ก า ร ปู อ ง กั น รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 
เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น มี
ทรัพยากรธรรมชาติ   และ
สิ่งแวดล้อมท่ีอุดมสมบูรณ์ 
และมีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

1. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเริ่มขาด
แคลนด้วยภัยธรรมชาติ 
2.ปัญหาหมอกควันไฟ 
และการลักลอบเผาในที่
สาธารณะ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 
1.1 แนวทางการด าเนินงาน 
1.2 จ านวนอัตราก าลังท่ี
ปฏิบัติงาน 
1.3 คุณวุฒิประสบการปฏิบัติงาน 
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัตงิาน 
(Operational Risk : O) 
2.1 ระบบควบคุมภายใน 
2.2 คู่มือปฏิบัติงานหรือแนวทาง
ปฏิบัติงาน 
2.3 การติดตามประเมินผล 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 
3.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
4. ความเสี่ยงทีด้่านปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 
4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

 
 

4 
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5 
5 
 

3 
 
 
 

4 
4 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 

 
 

20 (สูง) 
25 (สูงมาก) 

 
9 (ปานกลาง) 

 
 
 

16 (สูง) 
16 (สูง) 

 
16 (สูง) 

 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 

 
 
1. ก าหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์
ให้ทันต่อเหตุการณ ์
2.จัดใหม้ีการบรรจุให้ครบทุกต าแหน่ง 
3.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตาม
สมควร 
4. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในครบทุกกิจกรรม 
5. จัดให้มีคูม่ือการปฏิบัติหน้าท่ีและ
แผนผังการท างานในแตล่ะส่วนงานให้
ชัดเจน 
6.ทบทวนผลการปฏบิัติงาน หา
ข้อบกพร่องและปรับปรุง 
7.เร่งด าเนินการติดตามแผนการใช้
จ่ายเงิน ทุกไตรมาส 
8. ศึกษาระเบียบข้อก าหนดอยู่เสมอ 
เพื่อลดข้อผดิพลาดการท างาน 
 

 
 

กอง
สาธารณสขุ

และ
สิ่งแวดล้อม 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
 
แนวทางการพัฒนา/

วัตถุประสงค์ 

 

ความเสี่ยง 
 

ประเภทความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

3.1 ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา ผู้
พิการและผู้ ด้ อย โอกาส
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี   มี สุ ข ภ า พ ที่
แ ข็ ง แ ร ง ส ม บู ร ณ์ มี
กา รศึ กษาที่ ดี   มี คว าม
ปล อด ภั ย ใ น  ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน 

1. ประชาชนบางคน
ยากจน ยากไร้และด้อย
โอกาสมาก 
2.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส
ยังไม่เป็นประสิทธิภาพและ
เต็มที ่

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 
1.1 แนวทางการด าเนินงาน 
1.2 จ านวนอัตราก าลังท่ี
ปฏิบัติงาน 
1.3 คุณวุฒิประสบการปฏิบัติงาน 
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัตงิาน 
(Operational Risk : O) 
2.1 ระบบควบคุมภายใน 
2.2 คู่มือปฏิบัติงานหรือแนวทาง
ปฏิบัติงาน 
2.3 การติดตามประเมินผล 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 
3.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
4. ความเสี่ยงทีด้่านปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 
4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

 
 

4 
5 
 

3 
 
 
 

4 
4 
 

4 
 
 
 

4 
 

 
 
 

4 

 
 

5 
5 
 

3 
 
 
 

4 
4 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 

 
 

20 (สูง) 
25 (สูงมาก) 

 
9 (ปานกลาง) 

 
 
 

16 (สูง) 
16 (สูง) 

 
16 (สูง) 

 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 

 
 
1. ก าหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์
ให้ทันต่อเหตุการณ ์
2.จัดใหม้ีการบรรจุให้ครบทุกต าแหน่ง 
3.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตาม
สมควร 
4. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในครบทุกกิจกรรม 
5. จัดให้มีคูม่ือการปฏิบัติหน้าท่ีและ
แผนผังการท างานในแตล่ะส่วนงานให้
ชัดเจน 
6.ทบทวนผลการปฏบิัติงาน หา
ข้อบกพร่องและปรับปรุง 
7.เร่งด าเนินการติดตามแผนการใช้
จ่ายเงิน ทุกไตรมาส 
8. ศึกษาระเบียบข้อก าหนดอยู่เสมอ 
เพื่อลดข้อผดิพลาดการท างาน 
 

 
 

ส านักปลัด 
อบต. 
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แนวทางการพัฒนา/

วัตถุประสงค์ 

 

ความเสี่ยง 
 

ประเภทความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

3 . 2  ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า
วัตถุประสงค์ 
เ พ่ื อ ใ ห้ เ ด็ ก  เ ย า ว ช น มี
คุณภาพการศึกษาที่ด ี

เยาวชนบางกลุ่มในพ้ืนที่
ยังไม่ตระหนักถึงการศึกษา 
ไม่สนใจในการเรยีน  

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 
1.1 แนวทางการด าเนินงาน 
1.2 จ านวนอัตราก าลังท่ี
ปฏิบัติงาน 
1.3 คุณวุฒิประสบการปฏิบัติงาน 
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัตงิาน 
(Operational Risk : O) 
2.1 ระบบควบคุมภายใน 
2.2 คู่มือปฏิบัติงานหรือแนวทาง
ปฏิบัติงาน 
2.3 การติดตามประเมินผล 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 
3.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
4. ความเสี่ยงทีด้่านปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 
4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

 
 

4 
5 
 

3 
 
 
 

4 
4 
 

4 
 
 
 

4 
 

 
 
 

4 

 
 

5 
5 
 

3 
 
 
 

4 
4 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 

 
 

20 (สูง) 
25 (สูงมาก) 

 
9 (ปานกลาง) 

 
 
 

16 (สูง) 
16 (สูง) 

 
16 (สูง) 

 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 

 
 
1. ก าหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์
ให้ทันต่อเหตุการณ ์
2.จัดใหม้ีการบรรจุให้ครบทุกต าแหน่ง 
3.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตาม
สมควร 
4. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในครบทุกกิจกรรม 
5. จัดให้มีคูม่ือการปฏิบัติหน้าท่ีและ
แผนผังการท างานในแตล่ะส่วนงานให้
ชัดเจน 
6.ทบทวนผลการปฏบิัติงาน หา
ข้อบกพร่องและปรับปรุง 
7.เร่งด าเนินการติดตามแผนการใช้
จ่ายเงิน ทุกไตรมาส 
8. ศึกษาระเบียบข้อก าหนดอยู่เสมอ 
เพื่อลดข้อผดิพลาดการท างาน 
 

 
 

ส านักปลัด 
อบต. 
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แนวทางการพัฒนา/

วัตถุประสงค์ 

 

ความเสี่ยง 
 

ประเภทความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

3 . 3  ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
แ ล ะภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ ง ถิ่ น
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี  และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ให้ค ง   
อยู่สืบต่อไป 
 

ข า ด ก า ร สื บ ท อ ด
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
ประเพณีและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นสู่เด็กเยาวชนรุ่น
หลัง ๆ 
 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 
1.1 แนวทางการด าเนินงาน 
1.2 จ านวนอัตราก าลังท่ี
ปฏิบัติงาน 
1.3 คุณวุฒิประสบการปฏิบัติงาน 
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัตงิาน 
(Operational Risk : O) 
2.1 ระบบควบคุมภายใน 
2.2 คู่มือปฏิบัติงานหรือแนวทาง
ปฏิบัติงาน 
2.3 การติดตามประเมินผล 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 
3.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
4. ความเสี่ยงทีด้่านปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 
4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

 
 

4 
5 
 

3 
 
 
 

4 
4 
 

4 
 
 
 

4 
 

 
 
 

4 

 
 

5 
5 
 

3 
 
 
 

4 
4 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 

 
 

20 (สูง) 
25 (สูงมาก) 

 
9 (ปานกลาง) 

 
 
 

16 (สูง) 
16 (สูง) 

 
16 (สูง) 

 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 

 
 
1. ก าหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์
ให้ทันต่อเหตุการณ ์
2.จัดใหม้ีการบรรจุให้ครบทุกต าแหน่ง 
3.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตาม
สมควร 
4. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในครบทุกกิจกรรม 
5. จัดให้มีคูม่ือการปฏิบัติหน้าท่ีและ
แผนผังการท างานในแตล่ะส่วนงานให้
ชัดเจน 
6.ทบทวนผลการปฏบิัติงาน หา
ข้อบกพร่องและปรับปรุง 
7.เร่งด าเนินการติดตามแผนการใช้
จ่ายเงิน ทุกไตรมาส 
8. ศึกษาระเบียบข้อก าหนดอยู่เสมอ 
เพื่อลดข้อผดิพลาดการท างาน 
 

 
 

ส านักปลัด 
อบต. 
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แนวทางการพัฒนา/

วัตถุประสงค์ 

 

ความเสี่ยง 
 

ประเภทความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

3.4 ด้านการปูองกันรักษา
และส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกาย แข็งแรง รู้จักการ
ปู อ ง กั น โ ร ค  มี สุ ข ภ า พ
อนามัยที่ดี 
 

1.บางพ้ืนที่เสี่ยงต่อการ
เกิดโรคระบาดได้ง่าย
และรวดเร็ว 
2.งบประมาณในการ
ด า เ นิ น ก า ร ด้ า น
ส า ธ า ร ณ สุ ข ยั ง ไ ม่
เพียงพอ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 
1.1 แนวทางการด าเนินงาน 
1.2 จ านวนอัตราก าลังท่ี
ปฏิบัติงาน 
1.3 คุณวุฒิประสบการปฏิบัติงาน 
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัตงิาน 
(Operational Risk : O) 
2.1 ระบบควบคุมภายใน 
2.2 คู่มือปฏิบัติงานหรือแนวทาง
ปฏิบัติงาน 
2.3 การติดตามประเมินผล 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 
3.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
4. ความเสี่ยงทีด้่านปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 
4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

 
 

4 
5 
 

3 
 
 
 

4 
4 
 

4 
 
 
 

4 
 

 
 
 

4 

 
 

5 
5 
 

3 
 
 
 

4 
4 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 

 
 

20 (สูง) 
25 (สูงมาก) 

 
9 (ปานกลาง) 

 
 
 

16 (สูง) 
16 (สูง) 

 
16 (สูง) 

 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 

 
 
1. ก าหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์
ให้ทันต่อเหตุการณ ์
2.จัดใหม้ีการบรรจุให้ครบทุกต าแหน่ง 
3.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตาม
สมควร 
4. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในครบทุกกิจกรรม 
5. จัดให้มีคูม่ือการปฏิบัติหน้าท่ีและ
แผนผังการท างานในแตล่ะส่วนงานให้
ชัดเจน 
6.ทบทวนผลการปฏบิัติงาน หา
ข้อบกพร่องและปรับปรุง 
7.เร่งด าเนินการติดตามแผนการใช้
จ่ายเงิน ทุกไตรมาส 
8. ศึกษาระเบียบข้อก าหนดอยู่เสมอ 
เพื่อลดข้อผดิพลาดการท างาน 
 

 
 

กอง
สาธารณสขุ

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 



40 
 

 

 
แนวทางการพัฒนา/

วัตถุประสงค์ 

 

ความเสี่ยง 
 

ประเภทความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

3.5 ด้านการส่งเสริมความ
เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง ชุ ม ช น
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่ าง  ๆ  ของ
ชุมชนต าบลทุก ๆ หมู่บ้าน 
มี ค ว าม เข้ มแข็ ง  สมั ค ร 
สามัคคีกัน 
 

ประชาชนบางคนไม่ให้
ความร่วมมือ และความ
เข้มแข็งของชุมชนมีน้อย 
ท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้ 
 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 
1.1 แนวทางการด าเนินงาน 
1.2 จ านวนอัตราก าลังท่ี
ปฏิบัติงาน 
1.3 คุณวุฒิประสบการปฏิบัติงาน 
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัตงิาน 
(Operational Risk : O) 
2.1 ระบบควบคุมภายใน 
2.2 คู่มือปฏิบัติงานหรือแนวทาง
ปฏิบัติงาน 
2.3 การติดตามประเมินผล 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 
3.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
4. ความเสี่ยงทีด้่านปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 
4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

 
 

4 
5 
 

3 
 
 
 

4 
4 
 

4 
 
 
 

4 
 

 
 
 

4 

 
 

5 
5 
 

3 
 
 
 

4 
4 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 

 
 

20 (สูง) 
25 (สูงมาก) 

 
9 (ปานกลาง) 

 
 
 

16 (สูง) 
16 (สูง) 

 
16 (สูง) 

 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 

 
 
1. ก าหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์
ให้ทันต่อเหตุการณ ์
2.จัดใหม้ีการบรรจุให้ครบทุกต าแหน่ง 
3.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตาม
สมควร 
4. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในครบทุกกิจกรรม 
5. จัดให้มีคูม่ือการปฏิบัติหน้าท่ีและ
แผนผังการท างานในแตล่ะส่วนงานให้
ชัดเจน 
6.ทบทวนผลการปฏบิัติงาน หา
ข้อบกพร่องและปรับปรุง 
7.เร่งด าเนินการติดตามแผนการใช้
จ่ายเงิน ทุกไตรมาส 
8. ศึกษาระเบียบข้อก าหนดอยู่เสมอ 
เพื่อลดข้อผดิพลาดการท างาน 
 

 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
 
 



41 
 

 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
 
แนวทางการพัฒนา/

วัตถุประสงค์ 

 

ความเสี่ยง 
 

ประเภทความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

4.1 ด้านการส่งเสริมอาชีพ
แ ล ะ เ พ่ิ ม ร า ย ไ ด้ ใ ห้ แ ก่
ประชาชน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ  
แ ล ะ ร า ย ไ ด้ ส า ม า ร ถ
พ่ึงตนเองได้ 

1.กลุ่มอาชีพขาดทักษะ
และฝีมือ 
2 . ผ ล ผ ลิ ต ท า ง ก า ร 
เกษตรและผลิตภัณฑ์
ชุมชนยังไม่มีคุณภาพ
เท่าท่ีควร 
3.เกษตรกรขาดความรู้
ทักษะและเครื่องมือใน  
การเกษตรที่ทันสมัย 
4.การเกษตรขาดการ
พัฒนาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 
และไม ่ครบวงจร 
 
 
 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 
1.1 แนวทางการด าเนินงาน 
1.2 จ านวนอัตราก าลังท่ี
ปฏิบัติงาน 
1.3 คุณวุฒิประสบการปฏิบัติงาน 
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัตงิาน 
(Operational Risk : O) 
2.1 ระบบควบคุมภายใน 
2.2 คู่มือปฏิบัติงานหรือแนวทาง
ปฏิบัติงาน 
2.3 การติดตามประเมินผล 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 
3.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
4. ความเสี่ยงทีด้่านปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 
4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

 
 

4 
5 
 

3 
 
 
 

4 
4 
 

4 
 
 
 

4 
 

 
 
 

4 

 
 

5 
5 
 

3 
 
 
 

4 
4 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 

 
 

20 (สูง) 
25 (สูงมาก) 

 
9 (ปานกลาง) 

 
 
 

16 (สูง) 
16 (สูง) 

 
16 (สูง) 

 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 

 
 
1. ก าหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์
ให้ทันต่อเหตุการณ ์
2.จัดใหม้ีการบรรจุให้ครบทุกต าแหน่ง 
3.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตาม
สมควร 
4. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในครบทุกกิจกรรม 
5. จัดให้มีคูม่ือการปฏิบัติหน้าท่ีและ
แผนผังการท างานในแตล่ะส่วนงานให้
ชัดเจน 
6.ทบทวนผลการปฏบิัติงาน หา
ข้อบกพร่องและปรับปรุง 
7.เร่งด าเนินการติดตามแผนการใช้
จ่ายเงิน ทุกไตรมาส 
8. ศึกษาระเบียบข้อก าหนดอยู่เสมอ 
เพื่อลดข้อผดิพลาดการท างาน 
 

 
 

ส านักปลัด 
อบต. 
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แนวทางการพัฒนา/

วัตถุประสงค์ 

 

ความเสี่ยง 
 

ประเภทความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

4 . 2  ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
การตลาดและการใช้สินค้า
ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ  
แ ล ะ ร า ย ไ ด้ ส า ม า ร ถ
พ่ึงตนเองได้ 

ขาดการส่งเสริมด้าน
การตลาดเพ่ือให้สินค้า
ให้รู้จักอย่างกว้างขวาง 
 
 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 
1.1 แนวทางการด าเนินงาน 
1.2 จ านวนอัตราก าลังท่ี
ปฏิบัติงาน 
1.3 คุณวุฒิประสบการปฏิบัติงาน 
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัตงิาน 
(Operational Risk : O) 
2.1 ระบบควบคุมภายใน 
2.2 คู่มือปฏิบัติงานหรือแนวทาง
ปฏิบัติงาน 
2.3 การติดตามประเมินผล 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 
3.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
4. ความเสี่ยงทีด้่านปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 
4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

 
 

4 
5 
 

3 
 
 
 

4 
4 
 

4 
 
 
 

4 
 

 
 
 

4 

 
 

5 
5 
 

3 
 
 
 

4 
4 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 

 
 

20 (สูง) 
25 (สูงมาก) 

 
9 (ปานกลาง) 

 
 
 

16 (สูง) 
16 (สูง) 

 
16 (สูง) 

 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 

 
 
1. ก าหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์
ให้ทันต่อเหตุการณ ์
2.จัดใหม้ีการบรรจุให้ครบทุกต าแหน่ง 
3.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตาม
สมควร 
4. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในครบทุกกิจกรรม 
5. จัดให้มีคูม่ือการปฏิบัติหน้าท่ีและ
แผนผังการท างานในแตล่ะส่วนงานให้
ชัดเจน 
6.ทบทวนผลการปฏบิัติงาน หา
ข้อบกพร่องและปรับปรุง 
7.เร่งด าเนินการติดตามแผนการใช้
จ่ายเงิน ทุกไตรมาส 
8. ศึกษาระเบียบข้อก าหนดอยู่เสมอ 
เพื่อลดข้อผดิพลาดการท างาน 
 

 
 

ส านักปลัด 
อบต. 
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แนวทางการพัฒนา/

วัตถุประสงค์ 

 

ความเสี่ยง 
 

ประเภทความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

4.3 ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
วัตถุประสงค์ 
เ พ่ือให้มีแหล่งท่องเที่ยว 
และสร้างรายได้ให้แก่คนใน
พ้ื น ที่   แ ล ะ มี ส ถ า น ที่
พักผ่อนหย่อนใจที่ดีขึ้น 
 

แหล่งท่องเที่ยวยังขาด
การพัฒนาและดูแลเอา
ใจใส่อย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง 
 
 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 
1.1 แนวทางการด าเนินงาน 
1.2 จ านวนอัตราก าลังท่ี
ปฏิบัติงาน 
1.3 คุณวุฒิประสบการปฏิบัติงาน 
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัตงิาน 
(Operational Risk : O) 
2.1 ระบบควบคุมภายใน 
2.2 คู่มือปฏิบัติงานหรือแนวทาง
ปฏิบัติงาน 
2.3 การติดตามประเมินผล 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 
3.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
4. ความเสี่ยงทีด้่านปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 
4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

 
 

4 
5 
 

3 
 
 
 

4 
4 
 

4 
 
 
 

4 
 

 
 
 

4 

 
 

5 
5 
 

3 
 
 
 

4 
4 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 

 
 

20 (สูง) 
25 (สูงมาก) 

 
9 (ปานกลาง) 

 
 
 

16 (สูง) 
16 (สูง) 

 
16 (สูง) 

 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 

 
 
1. ก าหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์
ให้ทันต่อเหตุการณ ์
2.จัดใหม้ีการบรรจุให้ครบทุกต าแหน่ง 
3.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตาม
สมควร 
4. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในครบทุกกิจกรรม 
5. จัดให้มีคูม่ือการปฏิบัติหน้าท่ีและ
แผนผังการท างานในแตล่ะส่วนงานให้
ชัดเจน 
6.ทบทวนผลการปฏบิัติงาน หา
ข้อบกพร่องและปรับปรุง 
7.เร่งด าเนินการติดตามแผนการใช้
จ่ายเงิน ทุกไตรมาส 
8. ศึกษาระเบียบข้อก าหนดอยู่เสมอ 
เพื่อลดข้อผดิพลาดการท างาน 
 

 
 

ส านักปลัด 
อบต. 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 
แนวทางการพัฒนา/

วัตถุประสงค์ 

 

ความเสี่ยง 
 

ประเภทความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

5 . 1  ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
บุคลากร 
วัตถุประสงค์ 
เ พ่ือให้การบริหารงานมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผล และทันต่อการ
บริการประชาชน 

1.ระเบียบ กฎหมาย
เกี่ยวกับงานสวัสดิการ
บ า ง ฉ บั บ มี ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ใ ห้
องค์กรเกิดอุปสรรคใน
การด าเนินงานเพิ่มขึ้น 
2. บุคลากรมีความรู้ 
ค ว าม ชั ด เ จน ใ นกา ร
ปฏิบัติงานไม่พียงพอ 
3.ขาดบุคลากรในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ต ร ง ต า ม
ต าแหน่ง 
 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 
1.1 แนวทางการด าเนินงาน 
1.2 จ านวนอัตราก าลังท่ี
ปฏิบัติงาน 
1.3 คุณวุฒิประสบการปฏิบัติงาน 
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัตงิาน 
(Operational Risk : O) 
2.1 ระบบควบคุมภายใน 
2.2 คู่มือปฏิบัติงานหรือแนวทาง
ปฏิบัติงาน 
2.3 การติดตามประเมินผล 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 
3.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
4. ความเสี่ยงทีด้่านปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 
4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

 
 

4 
5 
 

3 
 
 
 

4 
4 
 

4 
 
 
 

4 
 

 
 
 

4 

 
 

5 
5 
 

3 
 
 
 

4 
4 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 

 
 

20 (สูง) 
25 (สูงมาก) 

 
9 (ปานกลาง) 

 
 
 

16 (สูง) 
16 (สูง) 

 
16 (สูง) 

 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 

 
 
1. ก าหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์
ให้ทันต่อเหตุการณ ์
2.จัดใหม้ีการบรรจุให้ครบทุกต าแหน่ง 
3.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตาม
สมควร 
4. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในครบทุกกิจกรรม 
5. จัดให้มีคูม่ือการปฏิบัติหน้าท่ีและ
แผนผังการท างานในแตล่ะส่วนงานให้
ชัดเจน 
6.ทบทวนผลการปฏบิัติงาน หา
ข้อบกพร่องและปรับปรุง 
7.เร่งด าเนินการติดตามแผนการใช้
จ่ายเงิน ทุกไตรมาส 
8. ศึกษาระเบียบข้อก าหนดอยู่เสมอ 
เพื่อลดข้อผดิพลาดการท างาน 
 

 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
กองคลัง 

  
กองช่าง 

 
กอง

สาธารณสขุ
และ

สิ่งแวดล้อม 
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แนวทางการพัฒนา/
วัตถุประสงค์ 

 

ความเสี่ยง 
 

ประเภทความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
 

ผู้รับผิดชอบ 
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

5.2 ด้านการปรับปรุง การ
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ 
และสถานที่ ปฏิบั ติ ง าน
วัตถุประสงค์ 
เ พ่ือให้การบริหารงานมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผล และทันต่อการ
บริการประชาชน 

1 . เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานไม่ทันสมัย 
2.ไม่มีงบประมาณใน
การจัดซื้อเครื่องมือ และ
ก่ อ ส ร้ า ง ส ถ า น ที่
ปฏิบัติงาน 
 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 
1.1 แนวทางการด าเนินงาน 
1.2 จ านวนอัตราก าลังท่ี
ปฏิบัติงาน 
1.3 คุณวุฒิประสบการปฏิบัติงาน 
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัตงิาน 
(Operational Risk : O) 
2.1 ระบบควบคุมภายใน 
2.2 คู่มือปฏิบัติงานหรือแนวทาง
ปฏิบัติงาน 
2.3 การติดตามประเมินผล 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 
3.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
4. ความเสี่ยงทีด้่านปฏิบัติตาม
กฎหมาย/ระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 
4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

 
 

4 
5 
 

3 
 
 
 

4 
4 
 

4 
 
 
 

4 
 

 
 
 

4 

 
 

5 
5 
 

3 
 
 
 

4 
4 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 

 
 

20 (สูง) 
25 (สูงมาก) 

 
9 (ปานกลาง) 

 
 
 

16 (สูง) 
16 (สูง) 

 
16 (สูง) 

 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 
 

20 (สูง) 
 
 
 

 
 
1. ก าหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์
ให้ทันต่อเหตุการณ ์
2.จัดใหม้ีการบรรจุให้ครบทุกต าแหน่ง 
3.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตาม
สมควร 
4. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในครบทุกกิจกรรม 
5. จัดให้มีคูม่ือการปฏิบัติหน้าท่ีและ
แผนผังการท างานในแตล่ะส่วนงานให้
ชัดเจน 
6.ทบทวนผลการปฏบิัติงาน หา
ข้อบกพร่องและปรับปรุง 
7.เร่งด าเนินการติดตามแผนการใช้
จ่ายเงิน ทุกไตรมาส 
8. ศึกษาระเบียบข้อก าหนดอยู่เสมอ 
เพื่อลดข้อผดิพลาดการท างาน 
 

 
 

ส านักปลัด 
อบต. 

 
กองคลัง 

  
กองช่าง 

 
กอง

สาธารณสขุ
และ

สิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที ่4  
การประเมินผลบริหารความเสี่ยง 

 
 

ผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ท าการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ระบุในคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) หากเกิดความเสี่ยงขึ้น เพ่ือจัดระดับความรุนแรงของความ
เสี่ยงซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก (Extreme) สูง (High) ปานกลาง (Medium) และต่ า (Low) 

ผลการวิเคราะห์เพ่ือระบุความเสี่ยงพบว่า มีจ านวนความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 30 เรื่อง จากนั้นพิจารณาน าความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูง
และสูงมาก) รวมทั้งสิ้น 30 เรื่อง มาบริหารจัดการ ซึ่งแยกเป็นความเสี่ยงระดับสูง จ านวน 16 กิจกรรม และ
ระดับสูงมาก จ านวน 14 กิจกรรม โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือจัดการความเสี่ยงนั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 
การด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

จากการมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จากปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 4 ประเภท (1 ส านัก 3 
กอง 1 งาน ) ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่
ก าหนด ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 
 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง 

ความเสี่ยงระดับสูง(High Risk) ความเสี่ยงระดับสูงมาก(Extreme Risk) 

จ านวน
ทั้งหมด 

ผลการด าเนินการ 
จ านวน
ทั้งหมด 

ผลการด าเนินการ 
ลดลงระดับ 
ยอมรับได้ 

คงอยู่ระดับ 
ยอมรับไม่ได้ 

ลดลงระดับ 
ยอมรับได้ 

คงอยู่ระดับ 
ยอมรับไม่ได้ 

1.ด้านกลยุทธ์ 23 18 15 7 2 5 
2.ด้านการปฏิบตัิงาน 17 10 9 13 9 4 
3.ด้านการเงินและ
งบประมาณ 

10 5 7 20 15 5 

4.ด้านปฏิบัตติาม
กฎหมาย/ระเบียบ 

13 
 

7 10 17 
 

13 4 

ค่าเฉลี่ย 16 10 6 14 10 4 
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ผลการบริหารความเสี่ยง 
จากการจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จ านวนทั้งสิ้น 30 กิจกรรม ทั้งส านัก/กอง/งาน 

พบว่า ความเสี่ยงระดับสูง มาก (Extreme Risk) จ านวน 14 กิจกรรม สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมา
อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้จ านวน 6 กิจกรรม ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk) จ านวน 16 ด้าน สามารถจัดการ
ความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ จ านวน ทั้งหมด 10 กิจกรรม ซึ่งสามารถสรุปผลการบริหาร
ความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดังนี ้ 

1. ความเสี่ยงที่สามารถจัดการให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีจ านวน 20 กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 ของจ านวนความเสี่ยงทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่ลดลงยอมรับได้นั้น ยังต้องมีการ
ควบคุม บริหารความสี่ยงอยู่เสมอ ซึ่งต้องน าไปทบทวนเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงใหม่ในปีต่อไป 

2. ความเสี่ยงคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ มีจ านวน 10 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.33  ของจ านวนความเสี่ยงทั้งหมด แต่ถึงอย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต้อง
น าไปหาวิธีการจัดการเพ่ิมเติมในปีต่อไป นอกเหนือจากที่เคยด าเนินการมาแล้ว เพ่ือจัดการความเสี่ยงให้ลดลง
มาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

เหตุการณ์ความเสี่ยง กิจกรรมที่วิเคราะห์ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับบริการไม่ให้ความส าคัญใน
การแสดงความพึงพอใจการรับ
บริการ 

แบบฟอร์มการแสดงความเห็น ความ
พึงพอใจ ในงานบริการ 

ทุกหน่วยงานที่ให้บริการ 

 
 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 

เหตุการณ์ความเสี่ยง กิจกรรมที่วิเคราะห์ ผู้รับผิดชอบ 
ขาดคู่มือการปฏิบัติงานภายในแต่ละ
ส่วนงานท าให้ขาดการประสานงาน
อย่างเป็นระบบ และไม่สอดคล้องกับ
การท างาน 

การตรวจขั้นตอน/แผนผั ง การ
ท างานและการให้บริการประชาชน 

ส านักปลัดและทุกกอง 

เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างล่าช้าส่งผลให้ส่งมอบล่าช้าท าให้
เบิกเงินไม่ทันก าหนดเวลา 

การเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ได้รับ
อนุมัต ิ
การเบิกจ่ายภาพรวมเป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่ายภายรวมที่ได้รับ
อนุมัต ิ

กองคลัง 

ไ ฟ ฟู า ดั บ / ไ ฟ ต ก  ท า ใ ห้ ร ะ บ บ
สารสนเทศไม่พร้อมใช้งาน 

การบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ พัสดุ 
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ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ 
เหตุการณ์ความเสี่ยง กิจกรรมที่วิเคราะห์ ผู้รับผิดชอบ 

เอกสารประกอบการ เบิ กจ่ าย ไม่
ครบถ้ วนและการ เร่ งรั ดการ เบิ ก
จ่ายเงินทั้งที่เอกสารไม่ครบถ้วน 
 

ฎีกาการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ  ทุกกอง/ส านัก 

 
 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ 

เหตุการณ์ความเสี่ยง กิจกรรมที่วิเคราะห์ ผู้รับผิดชอบ 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข้ อ ก ฎ ห ม า ย มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนหรือมีกฎระเบียบข้อบังคับ 
หนังสือสั่งการ เพ่ิมเติมตลอดเวลา 
ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการ สั่งการ
หรือกระท าการได้ทันเวลา/ล่าช้า 

การเบิกจ่ายภาพรวมที่ได้รับอนุมัติ ทุกกอง/ส านัก 

 
 
ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 จากภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของ อบต.  สามารถประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้ดังนี ้
 
ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง 
   1. การก าหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยอยู่ในรูปของคณะกรรมการระบบ
คุณภาพและติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ อบต. ในการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑ และรายงานผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อผู้บริหาร 
   2. กระบวนการในการก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ การก าหนดกิจกรรมเพ่ือจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงรวมถึงแนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายการด าเนินงานของ อบต. มีความ
ชัดเจน ซึ่งระบุอยู่ใน คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
   3. ทุกหน่วยงานได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามหลักการของ COSO และเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ ISO 31000, Risk 
Management Guidelines ตลอดจนระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 
   4. มีการสื่อสารการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดประชุม การแจ้งเวียนบันทึก และการน าลงเว็บไซต์
อย่างไรก็ตาม ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร 
   5. มีการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
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ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง 
   1. การบริหารความเสี่ยงในปี 2564 มีหลักเกณฑ์การก าหนดกิจกรรมเพ่ือจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกกิจกรรมส าคัญในองค์กร 
   2. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ให้ค าจ ากัดความของการ
บริหารความเสี่ยง ก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่มีความชัดเจน ก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จัดประเภทของความเสี่ยงตามเกณฑ์ทั้ง  
4 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์  ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และการก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือ
เป็นกรอบในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของ อบต. 
   3. ทุกหน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ก าหนด
แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งก าหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
   4. หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ด าเนินการตามกิจกรรมที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงแล้วโดยส่วน
ใหญ่ส าหรับบางกิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ได้มีการเตรียมการหรือมีแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
2565 โดยในบางกิจกรรมหน่วยงานได้พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการให้มีความเหมาะสมมากขึ้น 
 
ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง 
   1. จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่
ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนด 
พบว่าความเสี่ยงระดับสูง (High Risk) และสูงมาก (Extreme Risk) สามารถลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
ต้องน าไปทบทวนเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงใหม่ในปี ต่อไป 
   2. ความเสี่ยงคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ต้องน าไปหา
วิธีการจัดการเพ่ิมเติมในปี ต่อไป นอกเหนือจากท่ีเคยด าเนินการมาแล้ว เพ่ือจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้จากระดับความเสี่ยงที่ลดลง แสดงให้เห็นว่าผลการบริหารความเสี่ยงโดยด าเนินการตาม
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนด ท าให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ
เปูาหมายของกิจกรรมต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยส่วนใหญ่ 
และสอดคลอ้งกับผลการด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ที่มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
   จากการบริหารความเสี่ยงของ อบต. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรค
ที่พบจากการด าเนินงาน ดังนี้ 
   1. เจ้าหน้าที่ผู้ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มี
ความเสี่ยงหรือความเสี่ยงอยู่ ซึ่งถ้าหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้แต่เกิดผลกระทบขึ้นมาอาจ
ส่งผลต่อการด าเนินงานในภารกิจนั้นๆ และส่งผลต่อการด าเนินงานในภาพรวมของ อบต. ได ้
   2. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงในปี 2564 จะมีการแต่งตั้งคณะท างานจากทุกหน่วยงานเพ่ือด าเนินการด้านบริหารความ
เสี่ยงแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงต้องเพ่ิมเติม แนวทางช่องทางในการสื่อสาร และเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น 
   3. การเปลี่ยนแปลงโครงการยุทธศาสตร์ระหว่างปีงบประมาณ ท าให้มีผลต่อการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของ อบต.ผลการประเมินรบริหารความเสี่ยง 
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ข้อเสนอแนะ 
   เพ่ือให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อบต. จึงต้องทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปี ที่ผ่านมา เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมี
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงส าหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
   1. ต้องน าความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือกิจกรรมจัดการ
ความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ มาบริหารจัดการต่อในปี 2565 โดยมีการทบทวนและปรับปรุง
กิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติมากขึน้ 
   2. ควรพิจารณาก าหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารเพ่ือบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น 
เพ่ือให้ฝุายบริหารและฝุายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้
รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเปน็ระบบและตอ่เนื่อง 
   3. ผลักดันใหม้ีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน 
การบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


