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คำนำ 

   การบริหารความเสี่ยง นับเปนเครื ่องมือสำคัญและมีประโยชนในการบริหารจัดการองคการ         

ใหสามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามท่ีกำหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดวยการบริหาร

ปจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการ การดำเนินงานตาง ๆ โดยลดมูลเหตุ ของแตละโอกาสท่ีกอใหเกิดความ

เสียหายในดานการดำเนินงานดานตาง ๆ ขององคกร ทำใหองคกรสามารถ ขับเคลื่อนไปสูเปาหมายไดอยางมั่นคง   

   องคการบริหารสวนตำบลบานกาด เล็งเห็นวาการบริหารความเสี ่ยง เปนเรื่องที่สำคัญและ           

มีประโยชนอยางมากในการที่แตละองคกรจะนำหลักการของการบริหารความเสี่ยงไปใชในการวางแผน ควบคูกับ   

การบริหารงาน บริหารโครงการ หรือบริหารองคกร ไดอยางเหมาะสมและบรรลุผล ตามวิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกรที่วางไว ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงดังกลาว เปนเครื่องมือสำคัญท่ีจะชวยให

หนวยงานนำไปใชประโยชนในการบริหารงานและปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกันตอไป 
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บทที่ 1 บทนำ 
1. หลักการและเหตุผล  
   การบริหารความเสี่ยง เปนเครื่องมือทางกลยุทธที ่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี        
ที่จะชวย ใหการบริหารงานและการตัดสินใจดานตาง ๆ เชน การวางแผน การกำหนดกลยุทธ การติดตามควบคุม 
และวัดผล  การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชทรัพยากรตาง ๆ อยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ ้น และลด       
การสูญเสียและโอกาสที่ทำใหเกิดความเสียหายแกองคกร  
   ภายใตสภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ องคกรลวนแตมีความเสี ่ยง ซึ ่งเปนความไมแนนอน             
ที่อาจจะสงผลกระทบตอการดำเนินงานหรือเปาหมายขององคกร จึงจำเปนตองมีการจัดการความเสี่ยงเหลานั้น  
อยางเปนระบบ โดยการระบุความเสี ่ยงวามีปจจัยเสี ่ยงใดบางที ่กระทบตอการดำเนินงานหรือเปาหมาย           
ขององคกรวิเคราะหความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนด
แนวทาง ในการจัดการความเสี่ยง และตองคำนึงถึงความคุมคาในการจัดการความเสี่ยงอยาง เหมาะสม  
   ดังนั้นคณะทำงานบริหารความเสี ่ยงขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด จึงไดจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น สำหรับใช เปนแนวทางในการบริหารปจจัยและควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุ ของแตละโอกาสที ่จะทำใหเกิดความเสียหาย        
ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยูในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และ
ตรวจสอบไดอยางมีระบบ   
  
2. วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง  
    1) เพ่ือใหผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เขาใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
   2) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง   
   3) เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่อง  
   4) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง  
   5) เพ่ือเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง 
กับกลยุทธ 

6) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นกับองคกร 
 
3. เปาหมาย  
   1) ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน มีความรูความเขาใจเรื่องการบรหิารความเสี่ยง เพ่ือนำไปใชในการ 
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร และแผนปฏิบัตงิานประจำป ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไว  
   2) ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 
และจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  

3) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใชในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบ  
4) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองคกรอยางตอเนื่อง  
5) ความรับผิดชอบตอความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดข้ึนอยางเหมาะสมทั่วทั้ง  

องคกร  
   6) การบริหารความเสี่ยงไดรับการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร   

4. ประโยชนของการบริหารความเสี่ยง  
   การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะชวยใหผูบรหิารมีขอมูลที่ใชในการตัดสินใจไดดียิ่งขึ้น และทำ
ให องคกรสามารถจัดการกับปญหาอุปสรรคและอยูรอดไดในสถานการณที่ไมคาดคิดหรือสถานการณที่อาจทำให
องคกรเกิดความเสียหาย   



   ประโยชนที่คาดหวังวาจะไดรับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้  
   1) เปนสวนหนึ ่งของหลักการบริหารกิจการบานเมืองที ่ด ี การบริหารความเสี ่ยงจะชวย 
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผูบริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหนาที่     
ในการกำกับดูแลองคกรไดอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  
   2) สรางฐานขอมูลที่มีประโยชนตอการบริหารและการปฏิบัติงานในองคกร การบริหารความ
เสี่ยง จะเปนแหลงขอมูลสำหรับผูบริหารในการตัดสินใจดานตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู             
บนสมมุติฐานในการตอบสนองตอเปาหมายและภารกิจหลักขององคกรรวมถึงระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได  
   3) ชวยสะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงตาง ๆ ที่สำคัญไดทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง       
จะทำใหบุคลากรภายในองคกรมีความเขาใจถึงเปาหมายและภารกิจหลักขององคกร และตระหนักถึงความ เสี่ยง
สำคัญที่สงผลกระทบในเชิงลบตอองคกรไดอยางครบถวน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล  
   4) เปนเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือที่ชวยให ผูบริหาร
สามารถมั่นใจไดวาความเสี่ยงไดรับการจัดการอยางเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเปนเครื ่องมือที่ สำคัญของ
ผูบรหิารในการบริหารงานและการตัดสินใจในดานตาง ๆ เชน การวางแผนการกำหนดกลยุทธ การติดตามควบคุม
และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลใหการดำเนินงานของสถาบันเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด และสามารถปกปอง
ผลประโยชน รวมทั้งเพ่ิมมูลคาแกองคกร  
   5) ชวยใหการพัฒนาองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำใหรูปแบบการ 
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององคกรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เชน การตัดสินใจโดยที่ผูบริหาร      
มีความเขาใจในกลยุทธ วัตถุประสงคขององคกร และระดับความเสี่ยงอยางชัดเจน 
   6) ชวยใหการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   และ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแตละกิจกรรม และ
การเลือกใชมาตรการในการบริหารความเสี่ยง เชน การใชทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี ่ยงต่ำ  และ
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงยอมแตกตางกัน หรือการเลือกใชมาตรการแตละประเภทยอมใชทรัพยากรแตกตางกัน
เปนตน  

 5. นิยามความเสี่ยง  
   5.1  ความเสี่ยง (Risk)  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ภายในสถานการณที่ไม แนนอน และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) 
หรือกอใหเกิด ความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ทั้งในดานยุทธศาสตร 
การ ปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเปนผลกระทบทางบวกดวยก็ได โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) 
ที่ไดรับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ  ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบงออกไดเปน 3 สวน 
ดังนี้   
    1) ปจจัยเสี่ยง คอื สาเหตุที่จะทำใหเกิดความเสี่ยง   
    2) เหตกุารณเสี่ยง คือ เหตุการณที่สงผลกระทบตอการดำเนินงาน หรือ นโยบาย   

3) ผลกระทบของความเส่ียง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่นาจะเกิดข้ึนจาก 
เหตุการณเสี่ยง    

5.2  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการ 
ที่ใชในการบริหารจัดการปจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานตาง ๆ เพื่อใหโอกาสที่จะเกิด
เหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ ความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่องคกร
ยอมรบัได   
 
 



   5.3  ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง 
ระบบการบริหารปจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละ
โอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย ใหระดับของ ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่
องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคมุได และ ตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเปาหมาย ท้ังในดาน
กลยุทธ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององคกรเปนสำคัญ โดยไดรับการสนับสนุนและการมี
สวนรวมในการบริหารความ เสี่ยงจากหนวยงานทุกระดับทั่วทั้งองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐาน 
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด อำเภอแมวาง  

จังหวัดเชียงใหม 
-------------------------------------  

  องคการบริหารสวนตำบลบานกาด จัดตั้งขึ้น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้ง
องคการบริหารสวนตำบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 113 ตอนพิเศษ  
52 ง  โดยมี อำนาจหนาที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ปรากฏ       
ในมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 กำหนดใหสภาตำบล       
มีหนาที่ในการพัฒนาตำบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณของสภาตำบล เสนอแนะสวนราชการในการ
บริหารราชการและพัฒนาตำบล ปฏิบัตหินาที่ของคณะกรรมการตำบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ 
และหนาที่อื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
            นอกจากนี้ สภาตำบลอาจดำเนินกิจการดังที่บัญญัติไวในมาตรา 23 คือ 

                    1) จัดใหมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
                    2) จัดใหมีน้ำและบำรุงทางน้ำและทางบก 
                    3) จัดใหมีน้ำและรักษาทางระบายน้ำ และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และท่ี
สาธารณะ รวมท้ังกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
                    4) คุมครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                    5) บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
                    6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
 

วิสัยทัศน 
 
“โครงสรางพื้นฐานพัฒนา    รักษาศิลปวัฒนธรรม      นอมนำเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงน้ำ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
 
 
 
 
 

 



เปาประสงค 
  
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 เปาประสงค : มีระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคท่ีไดมาตรฐานเพียงพอตอความ 
ตองการของประชาชนในทองถ่ิน มีแหลงน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอยางเพียงพอ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 เปาประสงค : มีการสงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือใหประชาชน 
มีรายไดเพิ่มมากขึ้น 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การการพฒันาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 เปาประสงค : มีการสงเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น และทะนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การดานสาธารณสุข 
 เปาประสงค : มีการปองกันแหละควบคุมโรคระบาดและโรคติดตอในชุมชน การสงเสริม 
ดูแล สุขภาพอนามัยของประชาชน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานสังคม 
 เปาประสงค : มีการจัดสวัสดิการ ชวยเหลือ ดูแลผูดอยโอกาสทางสังคม และพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรของชุมชน 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 เปาประสงค : การพัฒนา ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

        เปาประสงค : มีการเผยแพรการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยใหประชาชนไดมีสวน
รวมทางการเมืองรวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารงานที่สามารถใหบริการประชาชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสรางการบริหารงานภายในองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
 

 นายกองคการบริหารสวนตำบล 
  

 รองนายกองคการบริหารสวนตำบล  
  

 ปลัดองคการบริหารสวนตำบล  
  

 รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล   
   

     
สำนักงานปลัด  กองคลัง  กองชาง 

หัวหนาสำนักปลัด ผูอำนวยการกองคลัง ผูอำนวยการกองชาง 
1.งานบริหารทั่วไป 
2.งานนโยบายและแผน 
3.งานบริหารงานบุคคล 
4.งานกิจการสภา อบต. 
5.งานกฎหมายและคด ี
6.งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

7.งานสาธารณะสุขและ
สิ่งแวดลอม 
8.งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน  
9.งานสงเสริม
การเกษตร 

 

 
 
 

1.งานการเงิน 
2.งานบัญชี 
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
4.งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

1.งานกอสราง 
2.งานออกแบบและ
ควบคมุอาคาร 
3.งานประสาน
สาธารณูปโภค 

 
กองการศึกษาฯ 

ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ 
1.งานบริหารการศึกษา 
2.งานสงเสริมการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
3.งานการศึกษาปฐมวัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3  
การบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

  องคการบริหารสวนตำบลบานกาด  ไดประยุกตหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร 
(Enterprise Risk Management : ERM) เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี ่ยงของ
องคกรใหบรรลุเปาหมายยุทธศาสตร รวมกับ ระบบมาตรฐาน ISO 31000 และระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001:2015 (Risk and Opportunities) ครอบคลุมการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงขององคการบริหาร      
สวนตำบลบานกาด ใหเปนไปอยางเหมาะสมตามมาตรฐานท่ีกำหนด ภายใตกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่
มุงเนนใหเกิด Risk Awareness Culture ดวยการดำเนินการตามข้ันตอน การบริหารจัดการความเสี่ยงตั้งแต  การ
ระบุปจจัยเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยงที่จะทำใหไมบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไว วิเคราะหความเสี่ยง และจัดระดับ
ความเสี่ยง ตลอดจนจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามแผนการดำเนินงาน ภายใต  8 องคประกอบ 
ไดแก 1) บริบทภายในและภายนอกองคกร 2) การกำหนดวัตถุประสงค 3) การชี้บงเหตุการณ     4) การประเมนิ
ความเสี่ยง 5) การตอบสนองความเสี่ยง 6) กิจกรรมการควบคุม 7) สารสนเทศและการสื่อสาร  และ 8) การ
ติดตามประเมินผล 

 
1. ขอบเขตบริบทภายในและภายนอกองคกร (INTERNAL & EXTERNAL CONTEXT) 

 
1.1 บริบทภายในองคกร (Internal Context)   
  1) ระบบ (System) องคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีระบบการบริหารงานที่มีโครงสรางไมซับซอน 
และมีความคลองตวัในการปรับเปลี่ยนโครงสรางใหเหมาะสมกับสถานการณ  
   2) บุคลากร (Staff) บุคลากรมีความรูความสามารถตรงตามตำแหนงงาน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง 
มีการสงเสริมการเพิ่มพูนความรู ความสามารถของบุคลากร โดยการ สนับสนุนการฝกอบรม และใหมีการรายงาน
ผลการการฝกอบรม ตลอดจนการนำไปใชประโยชนเพื่อจัดทำเปนองคความรู (Knowledge Management: KM) 
เพ่ือเผยแพร ใหพนักงานไดนำไปใชประโยชน 
 3) ทักษะ (Skill) บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานไดหลากหลายและสามารถทำงานไดเฉพาะทาง ตรง
ตามภาระงาน (Job Description) และมีประสบการณในการทำงานที่สามารถพัฒนาตอยอด ในการทำงานภารกิจ
อ่ืน ๆ ไดอีก 
 4) โครงสราง (Structure) องคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีโครงสรางองคกรที่ มีการกำหนดบทบาท
หนาที่และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีการแบงโครงสรางการบริหารงานและกำหนดบทบาท หนาที่แตละสำนัก/กอง 
รวมถึงไดมีการสื่อสารใหพนักงานไดรับทราบอยางทั่วถึง 
  5) กลยุทธ (Strategy) มีการจัดทำแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาทองถิ่น และทบทวนตามรอบการ
ทบทวนอยางตอเนื่อง รวมถึงการรับฟงความคิดเห็นความตองการจากประชาชน เพื่อน นำมาปรับกลยุทธ การ
ดำเนินงาน ภายใตการเชื่อมโยงกับนโยบายระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ฯลฯ 
 
1.2 บริบทภายนอก (External Context) 
 1) การเมือง (Politic) องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ดำเนินการภายใตการสนับสนุนของรัฐบาลที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 
 2) กฎระเบียบ/กฎหมาย (Law) องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ปฏิบัติตามพระราชกำหนด พระราช
กฤษฎีกา พระราชบัญญัติ ตลอดตลอดระเบียบ หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เก่ียวของอยางเครงครัด 
 



1.3 การวิเคราะห  SWOT Analysis2 
จากขอมูลสภาพทั่วไปรวมทั้งขอมูลเฉพาะแตละดาน ตลอดจนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่กำลังเผชิญอยู 
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ไดมีการวิเคราะหสภาวะแวดลอมขององคประกอบภายในและองคประกอบ
ภายนอกและกำหนดเปน จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม ดังนี้ 
 

ปจจัยภายใน จุดแข็ง(STRENGTH) จุดออน(WEAKNESS) 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

และแหลงน้ำ 

- มีเสนทางการคมนาคมที่

เชื่อมโยงถึงกันทุกหมูบาน 

- มีลำน้ำสายสำคญัไหลผาน และ

สามารถใชไดตลอดทั้งป 

- ผิวการจราจรถนนบางสาย ถนนในซอยบางแหงคับ

แคบบางแหงชำรุดเสียหายไมไดมาตรฐาน 

- ลำเหมือง รายระบายน้ำยังขาดการดูแล รักษาและ

ปรับปรุงใหอยูในสภาพใหใชการไดดี 

ดานเศรษฐกิจ 

           

           

         

- เปนแหลงผลิตพืชทางการ

เกษตรท่ีสำคัญ คือ หอมหัวใหญ  

 

  

- ผลผลิตทางการเกษตรยังขาดการบริหารจัดการ

ทางดานการตลาดอยางเปนระบบ 

-  ประชาชนใหญไมมีอาชีพเสริม 

- ราคาพืชผลทางการเกษตรข้ึนกับกลไกทางการตลาด 

เกษตรกรไมสามารถกำหนดราคาได 

ดานการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

- ประชาชนสวนใหญยังคงรักษา

และยึดถือวัฒนธรรม ประเพณีที่ดี

งาม 

- ประชาชนขาดความสนใจท่ีจะศึกษานอกระบบ

โรงเรียนอยางตอเนื่อง, ขาดผูมีความรูความเขาใจในดาน

วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 

ดานสาธารณสุข - หนวยงานภาครฐั ให

ความสำคัญกับงานดาน

สาธารณสุข 

- การใหความรวมมือของประชาชนตอภาครัฐมีนอย 

ดานสังคม - ในสังคมยังมีความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผตอกัน 

- ผูดอยโอกาสทางสังคมขาดการสงเสริมและสนับสนุน, 

ประชาชนยังไมใหความสำคัญกับปญหาสังคมและ

ปญหาเยาวชนเทาที่ควร 

ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

- ทรัพยากรธรรมชาติยังมีความ

สมบูรณ, สิ่งแวดลอมยังไมถูก

ทำลายมากนัก 

-  สภาพแวดลอมในหมูบานยังขาดการดูแล  รักษา 

-  พ้ืนที่บางแหงไดรับผลกระทบดานมลพิษที่เกิดจาก

ฟารมเลี้ยงสัตวไมไดมาตรฐาน 

 

 
 
 



ปจจัยภายใน จุดแข็ง(STRENGTH) จุดออน(WEAKNESS) 

ดานการเมืองการ

บริหาร 

-การบริหารงานขององคกร

โปรงใส  สามารถใหประชาชน

ตรวจสอบการทำงานได 

- ประชาชนขาดความรูความเขาใจดานการเมือง 

การบริหาร จึงไมคอยใหความรวมมือเทาที่ควร 

- องคการบริหารสวนตำบลขาดเครื่องมือ เครื่องใช และ

บุคลากร  

 

ตารางการวิเคราะหปจจัยภายนอกขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

ปจจัยภายนอก โอกาส(OPPORTUNITY) ขอจำกัด(THREAT) 

1. ดานการเมือง -  มีการสงเสริมใหประชาชนเขามามี

สวนรวมในดานการเมือง เชน การ

ตรวจสอบการทำงานภาครัฐ   การ

เสนอความคิดเห็นการเขาชื่อ เสนอชื่อ   

ฯลฯ 

- ระบบการเมืองการปกครองของประเทศ

ในปจจุบันยังขาดเสถียรภาพ ที่แนนอนและ

ชัดเจน  

-  ประชาชนเกิดการแตกแยกดานความคดิ

ทางดานการเมืองทำใหประชาชนขาดความ

สามัคคี 

2.  ดานสังคม - ทุกภาคสวนท้ังภาครฐัและเอกชนได

เขามามชีวยเหลือและใหความรวมมือ

ในการดูแลรกัษาความสงบเรียบรอย

ของบานเมือง 

 

- สังคมในปจจุบันขาดความรักความสามัคคี 

ความสมานฉันทคนในชาติ 

- สังคมในปจจุบันสวนใหญเปนครอบครัว

เดี่ยว พอแมทำงานทำใหไมมีเวลาดูแล

อบรม บุตรหลาน   

- ในปจจุบันผูสูงอายุเพ่ิมมากขึ้นเปนจำนวน

มาก ไมมีรายได  วัยทำงานลดลง 

3. ดานเศรษฐกิจ - หัวหอมใหญ เปนพืชเศรษฐกิจหลักที่

สำคัญและสรางรายไดใหกับเกษตรกร

เปนอยางมาก มีโอกาสสูงท่ีจะขยาย

ตลาดไปยังแหลงอื่น ๆ 

-มีการขยายพื้นที่ปลูกหอมหัวใหญในหลาย

อำเภอ ทำใหมีคูแขงทางการคามากขึ้น 

-  น้ำมันราคาแพงมีผลกระทบตอรายจายที่

สูงขึ้นทำใหการจัดเก็บภาษียากยิ่งข้ึน 

- คาครองชีพในปจจุบันสูง ประชาชนรายได

ไมเพียงพอกับคาใชจาย 

 



ปจจัยภายนอก โอกาส(OPPORTUNITY) ขอจำกัด(THREAT) 

4. ดานระเบียบกฎหมาย 

 

-  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมี

การแกไขระเบียบกฎหมายดานการ 

เงินการบัญชีทำใหเกิดความคลองตัว

กระชับทำใหการปฏิบัติงายข้ึน 

- ไดรับการถายโอนภารกิจเพ่ิมมากขึ้น 

 

- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายบาง

ฉบับ  ทำใหเกิดความไมเขาใจและสับสน 

- กฎหมายบางฉบับไมมีการปรับปรุงใหเขา

สภาพแวดลอมในปจจุบัน 

5.  ดานเทคโนโลยี 

 

- กรมสงเสริมการปกครองสวนทอง ถิ่น

สงเสริมใหนำเทคโนโลยีมาใชในการ

ทำงาน 

-  ความเจริญทางดานเทคโนโลยีเปน ไป

อยางรวดเรว็ทำใหผูปฏิบัติตามไมทัน 

6. นโยบายรัฐบาล - รัฐบาลสนับสนุนการกระจายอำนาจสู

ทองถิ่น และความเปนอิสระขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

- 

 
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
        พื้นที่ตำบลบานกาด มีประชาชนในพื้นที่มีอาชีพหลักคือ การทำการเกษตร โดยเฉพาะการทำสวน
ลำไย และพืชไรบางสวน ในทุก ๆ ป ประชาชนในพ้ืนที่จะประสบปญหาทั้ง ภัยแลง  และอุทกภัย  ทำใหประชาชน
ไดรับความเดือดรอนเปนอยางมาก แตองคการบริหารสวนตำบลบานกาด ก็สามารถใหความชวยเหลือได           
ไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน ทำใหประชาชนไมไดร ับความชวยเหลือมากเทาที ่ควรเนื่องดวย
งบประมาณ และขอจำกัดของกฎหมาย เก่ียวกับการปฏิบัติใหชอบดวยกฎหมาย 
 

2.วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง 
   

1)  เพื่อดำเนินการตามหลักการบริหารความเสี่ยงในการชี้บง ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง ภายใต
บริบทภายในและภายนอกอยางครอบคลุมครบถวน   
  2)  เพ่ือบริหารจัดการใหความเสี่ยงขององคการบริหารความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรบัได  

3)  เพื่อกำหนดมาตรการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงไดอยางเปนระบบ และ
ตอเน่ือง  

4)  เพื ่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีสวนรวมในการรับรู  ตระหนัก และ
ดำเนินการ ตลอดจนใหความสำคัญ ของการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององคกร (Risk 
Awareness Culture) 

 
 
 
 



3.นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
   

1) การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรผานการจัดการองคความรู  
  2) ผูบริหาร/เจาหนาที่ทุกคนมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยง  
  3) สนับสนุนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและจัดการ
ความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม  
 4) นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในกระบวนการบริหารความเสี ่ยง และสนับสนุนให 
เจาหนาที่ทุกระดับเขาถึงสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยง  
  5) ติดตามทบทวนความเสี่ยงใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง  

6) สงเสริมวัฒนธรรมองคกรดานการตระหนักถึงความเสี่ยงและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  
7) นำองคความรูขององคกรสรางมูลคาตอบแทนสูสังคม  
 

4.โครงสรางการบริหารงานการบริหารความเสี่ยง 
 

นายกองคการบริหารสวนตำบล 
ประธานคณะทำงานฯ 

 

 
ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 

คณะทำงานฯ 
 
                                              รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
                                                        คณะทำงานฯ 
 
 
หัวหนาสำนักปลัด 

คณะทำงานฯ 
ผูอำนวยการกองคลัง 

คณะทำงานฯ 
ผูอำนวยการกองชาง 

คณะทำงานฯ 
ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ 

คณะทำงานฯ 

 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนเลขานุการ 

คณะผูรับผดิชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
 

1.นายณพลเดช  ปนเรอืน   นายกองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
2.นายบัญชา  อุทาโย   ปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
3.นางอุบลรัตน  มุลประเสริฐ  รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานกาด 
4.นางสาวศิริพร   บุญตัน   หัวหนาสำนักปลัด 
5.นางจิริยา  มูลประเสรฐิ  ผูอำนวยการกองคลัง 
6.นายสานิต  เสรมิเกษม  ผูอำนวยการกองชาง 
7.นายองอาจ  นิลสุวรรณ  ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ 
8.นางสาวภัทราวรรณ ต่ำแกว   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 



 

บทที่ 4  
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

    กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการท่ีใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดลำดับ 
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคในการดำเนินงานขององคกร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหาร
จัดการความเสี ่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื ่อปองกันหรือลดความเสี ่ยงใหอยู ในระดับที่ยอมรับได         
ซึ่งองคการบริหารสวนตำบลบานกาด มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง  ขั้นตอนหลัก ดังนี้  

   1. ระบุความเสี่ยง เปนการระบุเหตุการณใด ๆ ท้ังที่มีผลดี และผลเสียตอการบรรลุวัตถุประสงค 
โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนไดอยางไร  

   2. ประเมินความเสี่ยง เปนการวิเคราะหความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก 
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ
มาตรฐานที่ไดกำหนดไว ทำใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม  

   3. จัดการความเสี่ยง เปนการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม 
ความเสี่ยงที่สูง(High) และสูงมาก(Extreme) นั้นใหลดลง ใหอยูในระดับที่ยอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง และ
ควรตองพิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจายและตนทนุท่ีตองใชลงทุนในการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติ
การนั้นกับประโยชนที่จะไดรับดวย  

   4. รายงานและติดตามผล เปนการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ 
เสี่ยง ที่ไดดำเนินการทั้งหมดตามลำดับใหฝายบริหารรับทราบและใหความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง   

   5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำป เพื่อให
มั่นใจวาองคกรมีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือ
กลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นไดจริง
และอยูในระดับที่ยอมรับได หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อใหความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู
หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยูในระดับที่ยอมรับได และใหองคกรมีการบริหาร ความเส่ียงอยางตอเนื่อง  

   6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยง 
ในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตำบลบานกาด 

 

 
                 
 
 

    
 
 
 
 
    
 
 
 
 

1. การระบุความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ผู บริหารและผูปฏิบัติงาน รวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัย
เสี่ยง โดยตอง คำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอ
วัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองคกรและระดับกิจกรรม ในการระบุ
ปจจัย เสี่ยงจะตองพิจารณาวามีเหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด 
ความเสียหายและไมบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพยสินใดที่จำเปนตองไดรับการดูแลปองกัน รักษา 
ดังนั้นจึงจำเปนตองเขาใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภท
ความเสี่ยง” กอนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม 

1.1 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณหรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไม
แนนอนและจะสงผล กระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความ
ลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักขององคกร และเปาหมายตามแผนปฏิบัติงาน 

1.2 ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำใหไมบรรลุ
วัตถุประสงคที่กำหนดไว  โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร และทำไม   

ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ ควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกำหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง โดยปจจัยเสี่ยงแบงได 2 ดาน ดังนี้  

  1) ปจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมการเกิดไดโดยองคกร เชน เศรษฐกิจ  
สังคม การเมือง กฎหมาย คูแขง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  

  2) ปจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน กฎระเบียบ ขอบังคับ
ภายในองคกร วัฒนธรรมองคกร นโยบายการบริหารและการจัดการความรู /ความสามารถของ บุคลากร  
กระบวนการทำงาน  ขอมูล/ระบบสารสนเทศ เคร่ืองมือ/อุปกรณ 

 
 
 

1.ระบุ 
ความเสี่ยง 

2.ประเมิน
ความเสี่ยง 

3.จัดการความ
เสี่ยง 

4.รายงานและ
ติดตามผล 

5.ประเมินผล
การบริหาร

7.ทบทวนการ
บริหารความ



  1.3  ประเภทความเสี่ยง แบงเปน 4 ประเภท ไดแก  
   1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร (Strategic Risk) หรือ S เปนความเสี่ยงที่เกี ่ยวของกับกลยุทธ 
เปาหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององคกร ที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไมบรรลุผล ตามเปาหมาย     
ในแตละประเด็นยุทธศาสตรขององคกร  
   2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หรือ O เปนความเสี่ยงที่เก่ียวของกับ 
ประเด็นปญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องคกรตองเผชิญเพื่อใหบรรลุ วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ ความเสี่ยงดานนี้ เชน การปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไมมีผังการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
หรือไมมีการมอบหมายอำนาจหนาที่ความรบัผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน เปนตน  
   3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) หรือ F เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการบริหาร 
และควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่ เกิดจาก
ปจจัยภายนอก เชน ขอบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมบัญชีกลาง 
สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณ ไมเหมาะสม เปนตน  
   4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk) หรือ C      
เปนความเสี่ยงที่เก่ียวของกับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ การปกปองคุมครองผูรับบริการหรือผูมีสวน ไดเสีย การ
ปองกันขอมูลรวมถึงประเด็นทางดานกฎระเบียบอ่ืน ๆ 
  การระบุความเสี่ยงควรเริ่มดวยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำใหบรรลุวัตถุประสงค
ที่ กำหนดไว แลวจึงระบุปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอกระบวนการปฏิบัติงานนั ้น ๆ ทำใหเกิดความผิดพลาด      
ความเสียหาย และเสียโอกาสปจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเปนตนเหตุที่แทจริงเพ่ือที่จะสามารถนำไปใชประโยชน        ใน
การหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได   
   ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการไดหลายวิธี เชน จากการวิเคราะหกระบวนการ
ทำงาน การวิเคราะหทบทวนผลการปฏิบัติงานที ่ผานมา การประชุม เชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง   การ
เปรียบเทียบกับองคกรอ่ืน การสัมภาษณ แบบสอบถาม เปนตน 
 
  2. การประเมินความเสี ่ยง การประเมินความเสี ่ยงเปนกระบวนการที่ประกอบดวย การวิเคราะห       
การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทำงานของ
หนวยงานหรือขององคกร ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้   

  2.1 การกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน  
   เปนการกำหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  โดยคณะ
ผู รับผิดชอบงานบริหารความเสี ่ยงไดกำหนดหลักเกณฑในการใหคะแนนระดับโอกาสที ่จะเกิดความเสี ่ยง 
(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว 5 ระดับ คือ นอยมาก นอย ปานกลาง สูง และ 
สูงมาก ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
หลักเกณฑการใหคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

 

ประเด็นท่ีพิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 = นอยมาก 2 = นอย 3 =         
ปานกลาง 

4 = สูง 5=สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (Likelihood) 
ความถี่ที ่อาจเกิดเหตุการณ 
หร ือข อผ ิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : เดือน/
ครั้ง , ป/ครั้ง) 

5 ป /ครั้ง 
 

2-3 ป/ครั้ง 
 

1 ป/คร้ัง 1-6       
เดือน/ครั้ง 
หรือ ไมเกิน   
1 ครั้ง/ป 

1 เดือน/ครั้ง 
หรือ มากกวา 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ นอยมาก นอย  ปานกลาง  สูง  สูงมาก 
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
มูลคาความเสียหาย 
(บาท) 

นอยกวา 1 
หมื่น 

1 หม่ืน – 5 
หมื่น 

5 หมื่น – 2 
แสน  

2 แสน – 1 
ลาน 

มากกวา 1 
ลาน 

ผลกระทบตอชีวิต เดือดรอน
รำคาญ 

บาดเจ็บ
เล็กนอย 

บาดเจ็บ       
ตองรักษา 

บาดเจ็บสาหัส ถึงแกชีวิต 

ผลกระทบตอภาพลักษณ/ 
การดำเนินงานของหนวยงาน 

นอยมาก นอย  ปานกลาง  สูง  สูงมาก 

ผลกระทบตอคุณธรรม
จริยธรรมของพนักงาน   
สวนตำบล 

นอยมาก นอย  ปานกลาง  สูง  สูงมาก 

ผลกระทบดานเวลาความ
ลาชาของงาน 

ไมเกิน 3 วัน ไมเกิน 7 วัน ไมเกิน 1 
เดือน 

ไมเกิน 3 
เดือน 

ไมเกิน 6 
เดือน 

 
    สวนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธระหวาง โอกาสที่จะ 
เกิดความเสี่ยง และ ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกร วาจะกอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได กำหนด
เกณฑไว 4 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ำ 
                     

5      

4      

 3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
                                          โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
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  2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  
  เปนการนำความเสี่ยงและปจจัยเสี ่ยงแตละปจจัยที ่ระบุไวมาประเมินโอกาส (Likelihood) ที ่จะเกิด
เหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลคาความเสียหาย (Impact)     
จากความเสี่ยง เพื่อใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทำใหสามารถกำหนดการ ควบคุมความเสี่ยงได
อยางเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตอง ภายใตงบประมาณ กำลังคน 
หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่กำหนดไวขางตน ซึ่งมีข้ันตอน ดำเนินการ ดังนี้   

   1) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณตาง ๆ (Likelihood) วามีโอกาส ความถี่ ที่จะ
เกิดน้ันมากนอยเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด   
   2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลตอหนวยงานวามี ระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด 

  2.3  การวิเคราะหความเสี่ยง   
  เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ 
(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนำผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยง วากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด  

  ระด ับความเส ี ่ยง = โอกาสในการเก ิดเหต ุการณต าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณต าง ๆ                    
(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปนแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบงพื้นที่
เปน 4 สวน ซึ่งใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้ 

 1) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน โดยทั่วไปความ เสี่ยงในระดับน้ีให
ถือวาเปนความเสี่ยงที่ไมมีนัยสำคัญตอการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนนั้นสามารถ ยอมรับไดภายใตการควบคุม
ที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งไมตองดำเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม  

  2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 – 10 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง
แตตองมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ใหถือวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับได แตตองมีการจัดการ
เพ่ิมเติม   

  3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 – 16  คะแนน ตองมีแผนลด ความเสี่ยง 
เพ่ือใหความเสี่ยงนั้นลดลงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  

  4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน ตอง มีแผนลดความ
เสี่ยงและประเมินซ้ำ หรอือาจตองถายโอนความเสี่ยง 
           

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 

 
                     

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
                                          โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
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 2.4 การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
 

ท่ี ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความ

เสียหายที่อาจเกิดข้ึน 
ปจจัยเสี่ยง/สาเหต ุ

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ 

1 กระบวนการจัดทำ 
TOR บางขั้นตอนมี
ชองวางอาจทำใหเกิด
การทุจริต 

การดำเนินงานในการ
จัดซื้อจัดจางลาชา 

เจาหนาที่ ผูปฏบิัติงานไมทำ
ตามข้ันตอนที่ถูกตอง 
 

ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน หรือ O 

5 3 15 สูง สำนักปลัด 

2 การดำเนินโครงการ
ตามขอบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจาย
ประจำป ไมสามารถ
ดำเนินการไดทันใน
รอบปงบประมาณ 

ประชาชนเสียประโยชน
จากการไมไดดำเนิน
โครงการ 

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการ 
ไมดำเนินการโครงการตาม
ขอบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจายฯ ทำใหดำเนินการไม
ทันปงบประมาณ ทำให
ประชาชนเสียประโยชน 

ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงาน หรือ O 

3 2 6 ปานกลาง ทุกสำนัก/
กอง 

3 การใชรถยนต
สวนกลางไมเปนไป
ตามระเบียบ
หลักเกณฑที่กำหนด 

1.การใชรถยนต
สวนกลางอาจไมเปนไป
ตามวัตถุประสงค 
2.สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
โดยไมมีเหตุอันควร 

1.ผูขับรถยนต ไมมีการกรอก
ขอมูลบันทึกการใชรถยนต
สวนกลาง 
2.เมื่อออกนอกเขตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไมมีการ 
ขออนุญาตผูบริหารทองถ่ิน  

ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือ C 

5 2 10 ปานกลาง ทุกสำนัก/
กอง 
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ท่ี ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย

ท่ีอาจเกิดขึ้น 
ปจจัยเสี่ยง/สาเหต ุ

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ 

4 การใชพลังงานไฟฟา
ท้ังภายในและ
ภายนอกอาคาร
สำนักงาน 

สิ้นเปลืองงบประมาณโดย
เปลาประโยชน 

1.พนักงานสวนตำบล         
ยังไมตอบสนองตาม
มาตรการประหยัด
พลังงานไฟฟาเทาท่ีควร
เชน ลืมปดเครื่องปรับ 
อากาศชวงพักกลางวัน ลืม
ปดไฟหองน้ำ เปนตน 
2.ไมสามารถลดการใช
พลังงานไฟฟาในแตละ
เดือนได 

ความเสี่ยง           
ดานการเงิน หรือ F 

5 1 5 ต่ำ ทุกสำนัก/
กอง 

5 การเปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบ กฎหมาย 
ขอบังคับตาง  ๆท่ี
เก่ียวของกับทองถ่ิน 

การปฏิบัติงานไมเปนไป
ตามระเบียบ กฎหมาย 

1.ระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของมีการ
เปลี่ยนแปลงบอยครั้ง 
2.ระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของไมมีความชัดเจน 
3.ระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของไมเอื้อตอการ
ปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร หรือ S 

2 5 10 ปานกลาง ทุกสำนัก/
กอง 
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ท่ี ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย

ท่ีอาจเกิดขึ้น 
ปจจัยเสี่ยง/สาเหต ุ

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ 

6 การดำเนินงาน     
ตามโครงการดาน
โครงสรางพ้ืนฐานไม
เปนไปตามความ
ตองการของประชาชน 

ไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของ
ประชาชนไดอยาง
ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่    
ในรอบ 1 ปงบประมาณ 

1.งบประมาณไมเพียงพอ
ตอการดำเนินโครงการ 
2.ติดระเบียบขอบังคับ
ตาง ๆ 
3.เปนอำนาจหนาที่ของ
หนวยงานอ่ืน 

ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือ C 

3 1 3 ต่ำ กองชาง 

7 ความเส่ียงที่เกิดจาก     
สาธารณภัย เชน 
อัคคภีัย วาตภัย 
อุทกภัย ฯลฯ 

บานเรือนไดรบัความ
เสียหาย ,ประชาชน 
เดือดรอน ขาดแคลนน้ำ
อุปโภคบริโภค พ้ืนท่ี 
การเกษตรเสียหาย      
ขาดรายได 

1.ภัยธรรมชาต ิ
2.ความประมาทของ
มนุษย 

ความเสี่ยง           
ดานการเงิน หรือ F 

4 5 20 สูงมาก ทุกสำนัก/
กอง 

 

 

 

 



3. การตอบสนองความเสี่ยง   

   เปนการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม 
กับสถานการณ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบ แตทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลดระดับ
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรอืวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบดวย 4 แนวทางหลัก คือ   

   1) การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมที่มีอยู 
ซึ่งไมตองดำเนินการใด ๆ เชน กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาที่จะดำเนินการใด ๆ ใหขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไวและไมดำเนินการใด ๆ แตควรมีมาตรการติดตามอยางใกลชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น  

   2) การลดหร ือควบคุมความเส ี ่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที ่จะเก ิดข ึ ้น หร ือลด           
ความ เสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางสวนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู 
เหตุการณที่เปนความเสี่ยง เพื่อใหมีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เชน การปรับปรุงกระบวนการ ดำเนินงาน 
การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการทำงานใหกับพนักงาน และการจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน   

   3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับ และ
ตองจัดการใหความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุมนี้ เชน การหยุด
หรือยกเลิกการดำเนินงานหรอืกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงนั้น   

   4) การถายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปใหผูอ่ืนได เชน การทำ
ประกันภัย ประกันทรัพยสิน กับบริษัทประกัน การจางบุคคลภายนอกหรือการจางบริษัทภายนอก มาจัดการในงาน
บางอยางแทน เชน งานรกัษาความปลอดภัย เปนตน  

   เมื ่อเล ือกวิธีการหรือมาตรการที ่เหมาะสมที ่จะใช จัดการความเสี ่ยงแลว ตองมีการจัดทำ          
แผน บริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) 
และสูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลง ใหอยูในระดับที่ยอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง และใหสามารถ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได รวมทั้งตองพิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจายและ ตนทุนที่ตองใช
ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชนท่ีจะไดรับดวย 
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ท่ี ความเสี่ยง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผูรับผิดชอบ 
1 กระบวนการจัดทำ TOR 

บางขั้นตอนมีชองวางอาจทำ
ใหเกิดการทุจริต 

การยอมรับความเสี่ยง ไมควรยอมรับความเสี่ยงนี ้ การลดหรือควบคุม         
ความเสี่ยง 

ทุกสำนัก/กอง 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ควรออกมาตรการใหเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบ ทำตาม
กระบวนการใหถูกตองตามลำดับ 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไมควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี ้
การถายโอนความเสี่ยง ไมควรถายโอนความเสี่ยงนี้ 

2 การดำเนินโครงการตาม
ขอบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจาย
ประจำป ไมสามารถ
ดำเนินการไดทันในรอบ
ปงบประมาณ 

การยอมรับความเสี่ยง ไมควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

ทุกสำนัก/กอง 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1) เห็นควรมีการตรวจสอบภายใน รายงานผลให

ผูบริหารทราบ 
2) เห็นควรมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไมควรหยุดหรือหลักเลี่ยงความเสี่ยงนี ้
การถายโอนความเสี่ยง ไมควรถายโอนความเสี่ยงนี้ 

3 การใชรถยนตสวนกลาง    
ไมเปนไปตามระเบียบ
หลักเกณฑที่กำหนด 

การยอมรับความเสี่ยง ไมควรยอมรับความเสี่ยงนี ้ การลดหรือควบคุม       
ความเสี่ยง 

ทุกสำนัก/กอง 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1.ถือระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
2.ปฏบิัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว 3018 ลง
วันที ่25 ก.ย. 2561 เรื่อง ซกัซอมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรักษารถฯ พ.ศ.2548 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไมควรหยุดหรือหลักเลี่ยงความเสี่ยงนี ้
การถายโอนความเสี่ยง ไมควรถายโอนความเสี่ยงนี้ 
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ท่ี ความเสี่ยง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผูรับผิดชอบ 
4 การใชพลังงานไฟฟาท้ัง

ภายในและภายนอกอาคาร
สำนักงาน 

การยอมรับความเสี่ยง ไมควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม         
ความเสี่ยง 

กองคลัง 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน แจงทุกสำนัก/

กองทราบและถือปฏิบัต ิ
การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไมควรหยุดหรือหลักเลี่ยงความเสี่ยงนี ้
การถายโอนความเสี่ยง ไมควรถายโอนความเสี่ยงนี้ 

5 การเปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ
ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถิ่น 

การยอมรับความเสี่ยง ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับท่ีเก่ียวของ และ
ถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

การยอมรับความเสี่ยง ทุกสำนัก/กอง 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ไมควรลดหรือควบคุมความเสี่ยงนี ้
การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไมควรหยุดหรือหลักเลี่ยงความเสี่ยงนี ้
การถายโอนความเสี่ยง ไมควรถายโอนความเสี่ยงนี้ 

6 การดำเนินงานตามโครงการ
ดานโครงสรางพื้นฐานไม
เปน ไปตามความตองการ
ของประชาชน 

การยอมรับความเสี่ยง อธิบายขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ         
ใหประชาชนทราบถึงเหตุผลที่ไมสามารถดำเนิน
โครงการตามความตองการในอันดับแรกได 

การยอมรับความเสี่ยง กองชาง 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ไมควรลดหรือควบคุมความเสี่ยงนี ้
การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไมควรหยุดหรือหลักเลี่ยงความเสี่ยงนี ้
การถายโอนความเสี่ยง ไมควรถายโอนความเสี่ยงนี้ 
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ท่ี ความเสี่ยง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผูรับผิดชอบ 
7 ความเสี่ยงที่เกิดจากสาธารณ

ภัย เชน อัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย ฯลฯ 

การยอมรับความเสี่ยง ไมควรยอมรับความเสี่ยงนี ้ การลดหรือควบคุม 
ความเสี่ยง 

สำนักปลัด 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1.ประชาสัมพันธแนวทางการปฏิบัติ การปองกัน        

สาธารณภัยตาง ๆ 
2.ของงบประมาณดำเนินการกอสรางสิ่งปลูกสราง   
ที่สามารถปองกันสาธารณภัยตาง ๆ ได เชน เข่ือน          
เรียงหิน ฯลฯ 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง 

ไมควรหยุดหรือหลักเลี่ยงความเสี่ยงนี ้

การถายโอนความเสี่ยง ไมควรถายโอนความเสี่ยงนี้ 



 
4. การรายงานและติดตามผล   
   หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแลว จะตองมีการรายงานและ 
ติดตามผลเปนระยะ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการดำเนินงานไปอยางถูกตองและเหมาะสม โดยมีเปาหมาย       
ในการติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผล
การจัดการความเสี่ยงที่ไดมีการดำเนินการไปแลว วาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการ บริหารความเสี่ยงหรือไม      
โดยหนวยงานตองสอบทานดูวา วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ใหดำเนินการตอไป หรอืวิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไป รายงานใหฝายบริหารทราบตามแบบรายงาน   
ท่ีไดกลาวไวขางตน  

   ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกำหนด ขอมูลที่ตองติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม 
พรอมทั้งกำหนดความถ่ีในการติดตามผล  โดยสามารถติดตามผลได ใน 2 ลักษณะ คือ   
   1) การติดตามผลเปนรายครั ้ง (Separate Monitoring) เปนการติดตาม ตามรอบระยะเวลา       
ท่ีกำหนด เชน ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน   
   2) การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เปนการติดตามที่รวมอยู     
ในการดำเนนิงานตาง ๆ ตามปกติของหนวยงาน   
 5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง   
   คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะตองทำสรุปรายงานผลและประเมินผล การบริหารความเสี่ยง 
ประจำปตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหมั่นใจวาผูบริหารทองถิ่น มีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ 
ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นไดจริงและอยูในระดับที่ยอมรับได หรือตองจัดหามาตรการหรือ ตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อใหความเสี่ยง   
ที ่ย ังเหลืออยู หลังมีการจัดการ อยู ในระดับที่ยอมรับได และใหองคกรมีการบริหารความเสี ่ยงอยางตอเนื ่อง           
จนเปนวัฒนธรรมในการดำเนนิงาน   
 6. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง   
   การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยง   
ในทุกขั ้นตอน เพื ่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี ่ยงใหทันสมัยและเหมาะสมกับ             
การ ปฏิบัติงานจริงเปนประจำทุกป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



บทที่ 5 
แผนบริหารความเสี่ยง 

   ในปงบประมาณ 2564 องคการบริหารสวนตำบลบานกาด ไดดำเนินการวิเคราะหและจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  โดยพิจารณาทบทวนจากรายงานผล
การดำเนินงาน บริหารความเสี่ยงของปงบประมาณ 2564 คัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความ
เสี ่ยงในระดับสูงมาก เพื ่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที ่สูงมาก 
(Extreme) และสูง (High) นั้นใหลดลงมาอยู ในระดับที่ยอมรับได  
   สำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม เพื่อปองกัน ไมใหเกิดผล
กระทบตอเปาหมาย ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงไดพิจารณาถึงความคุมคาใน ดานคาใชจายและ
ตนทุนที่ตองใช กับประโยชนที่จะไดรับดวย โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำป งบประมาณ 2564 ขององคการ
บริหารสวนตำบลบานกาด มีองคประกอบที่สำคัญดังนี้  
   1) วิธีการดำเนินงาน (กิจกรรมการควบคุมจัดการความเสี่ยง)   
   2) ผูรับผิดชอบ (ฝายหรอืกลุมงาน) ในแตละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง   

3) งบประมาณที่ใชดำเนินการ  
4) กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนงานนั้น  



แผนบริหารความเสี่ยง 
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

 

ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วตัถุประสงค 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวงั 
ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

กระบวนการจัดทำ 
TOR บางข้ันตอนมี
ชองวางอาจทำใหเกิด
การทุจริต 

15 ควรออกมาตรการให
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ   
ทำตามกระบวนการท่ี
ถูกตองตามลำดับ 

เพ่ือแกไขการ
ทุจริต 

ปงบ    
ประมาณ 

พ.ศ.
2564 

ไมมีชองวางให
เกิดการทุจริตใน
หนวยงาน 

N/A ทุกสำนัก/
กอง 

3 2 6 

การดำเนินโครงการ
ตามขอบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจาย
ประจำป ไมสามารถ
ดำเนินการไดทันในรอบ
ปงบประมาณ 

6 1) ควรมีการตรวจสอบ
ภายใน รายงานผลให
ผูบริหารทราบ 
2) ควรมีการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

เพ่ือแกไขปญหา
ความเดือดรอน
ของประชาชนได
อยางครอบคลุม
ทุกแผนงาน 

ปงบ    
ประมาณ 

พ.ศ.
2564 

มีการดำเนิน
โครงการตาม
ขอบัญญัติฯได
ครบถวนและทัน
ในปงบประมาณ 

N/A ทุกสำนัก/
กอง 

2 1 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



แผนบริหารความเสี่ยง 
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

 

ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วตัถุประสงค 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวงั 
ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

การใชรถยนตสวนกลาง    
ไมเปนไปตามระเบียบ
หลักเกณฑที่กำหนด 

10 1.ถือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการใชและรักษา
รถยนตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2548 
2.ปฏิบตัิตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 
3018 ลงวันที่ 25 ก.ย. 
2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการใชและรักษารถ
ฯ พ.ศ.2548 

เพ่ือใหการใช
รถยนตสวนกลาง
เปนไปตาม
หลักเกณฑที่
กำหนด 

ปงบ    
ประมาณ 

พ.ศ.
2564 

การใชรถยนต
สวนกลางเปนไป
ตามวัตถุ 
ประสงค 

N/A ทุกสำนัก/
กอง 

2 2 4 

 
 
 
 
 



แผนบริหารความเสี่ยง 
องคการบริหารสวนตำบลบานกาด อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

 

ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วตัถุประสงค 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวงั 
ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

การใชพลังงานไฟฟา  
ท้ังภายในและภายนอก
อาคารสำนักงาน 

5 กำหนดมาตรการ
ประหยัดพลังงาน แจง
ทุกสำนัก/กองทราบ
และถือปฏิบัติ 

เพ่ือรณรงคใหมี
การประหยัด
พลังงาน 

ปงบ    
ประมาณ 

พ.ศ.
2564 

ประหยัดคา
ไฟฟา 

N/A กองคลัง 3 1 3 

การเปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบ กฎหมาย 
ขอบังคับตางๆ ที่
เก่ียวของกับทองถ่ิน 

10 1.ศึกษาระเบียบ 
กฎหมาย ขอบังคับ            
ที่เก่ียวของ และถือ
ปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด 
2.สงเจาหนาที่เขารับ
การอบรมฯ 

เพ่ือใหการ
ดำเนินการตาง 
ๆของอบต.
เปนไปตาม
ระเบียบ 
กฎหมาย 
ขอบังคับตาง ๆ
ที่เก่ียวของ 

ปงบ    
ประมาณ 

พ.ศ.
2564 

การ
ดำเนินการ
ตาง ๆของ
อบต.เปนไป
ตามระเบียบ 
กฎหมาย 
ขอบังคับตางๆ
ที่เก่ียวของ 

N/A ทุกสำนัก/
กอง 

1 3 3 

การดำเนินงานตาม
โครงการดานโครงสราง
พ้ืนฐานไมเปน ไปตาม
ความตองการของ
ประชาชน 

3 อธิบายขอกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับตาง ๆ
ใหประชาชนทราบถึง
เหตุผลที่ไมสามารถ
ดำเนินโครงการตาม
ความตองการในอันดับ
แรกได 

เพ่ือใหการ
ดำเนินการดาน
โครงสราง
พื้นฐานของ 
อบต.เปนไปตาม
ความตองการ
ของประชาชน 

ปงบ    
ประมาณ 

พ.ศ.
2564 

เพ่ือให
โครงการที่
ดำเนินการ
เปนไปตาม
ความตองการ
ของประชาชน 

N/A กองชาง 2 1 2 

 



 
แผนบริหารความเสี่ยง 

องคการบริหารสวนตำบลบานกาด อำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
 

ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วตัถุประสงค 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวงั 
ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเสี่ยงที่เกิดจากสา
ธารณภัย เชน อัคคีภัย 
วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ 

20 1.ประชาสัมพันธแนวทาง
การปฏิบัติ การปองกัน        
สาธารณภัยตาง ๆ 
2.ของงบประมาณ
ดำเนินการกอสรางส่ิงปลูก
สรางที่สามารถปองกัน    
สาธารณภัยตาง ๆ ได           
เชน เขื่อนเรียงหิน ถัง
ดับเพลิง ฯลฯ 

เพ่ือปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยตาง ๆ ใน
ตำบล 

ปงบ    
ประมาณ 

พ.ศ.
2564 

ประชาชนไดรับ
ผลกระทบจาก
สาธารณภัยนอย
ที่สุด 

N/A สำนักปลดั 3 5 15 

 


