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องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
อ าเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 



 
ค าน า 

 

  การบริหารความเสี่ยง  เป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร  ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
ต้องเริ่มจากการก าหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร  โดยค านึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่
สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร  แล้วก าหนดแผนการจัดการความเสี่ยง  เพ่ือให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่
ในระดับท่ีสามารถยอมรับและจัดการได้  เพ่ือการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร  ได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ขึ้น เพ่ือให้เข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง  สามารถด าเนินการบริหารความ
เสี่ยงตามกระวบนการความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ในแผน  ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย  ให้
ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้  ประเมินได้  ควบคุมได้  
และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้  จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็
ต่อเมื่อได้มีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ทุกส่วนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนตาเถร  จะให้ความส าคัญและน าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้  เพ่ือเป็น
เครื่องมือและแนวทางในการด าเนินงานให้บังเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม  เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร  ต่อไป 
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ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 

 ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินากรคลังของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๗๙  บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง  เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  จึงก าหนด
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ  ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น        
ที่  มท  ๐๘๐๕.๒/ว๖๘๕๘  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ตามมาตรฐานบริหาร
จัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  ต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผล  กรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนาละเลยในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยง  ส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ให้กระทรวงการคลัง
พิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร  จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  ขึ้น  เพ่ือเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
ลดการสูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร  อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและ 
ภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร
น ามาซึ่งการประสานการท างาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือในการด าเนินงาน  เพ่ือให้สามารถ 
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป  

 

๒. วัตถุประสงค ์
  ๒.๑  เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
  ๒.๒  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง  
  ๒.๓  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
  ๒.๔  เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 
  ๒.๕  เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ  ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหาร
ความเสี่ยงกับกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
  ๒.๖  เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นขององค์กร 
  ๒.๗  เพ่ือบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

๒.๘  เพ่ือบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ/เชิงยุทธศาสตร์  ภายใต้แผนปฏิบัติ 
ราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ และกระบวนการที่ส าคัญเป็นการป้องกันความเสี่ยง  ลดโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 

 
/๓. นิยาม...... 



-๒- 
 

๓. นิยามความเสี่ยงและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง 
  ๓.๑  ความหมายและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง  การบริหารจัดการความเสี่ยง  
หมายความว่า  กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์  ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ  
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  รวมถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 
  ๓.๒  ปัจจัยความเสี่ยง  หมายถึง  ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง  ที่จะท าให้ ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
  ๓.๓  การประเมินความเสี่ยง  หมายถึง  ประเมินว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดมาก
น้อยเพียงใด  และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด  และน ามาจัดล าดับว่าปัจจัยเสี่ยงใดมี
ความส าคัญมากน้อยกว่ากัน  เพื่อจะได้ก าหนดมาตรการตอบโต้กับปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม 
  ๓.๔  การควบคุมภายใน  หมายความว่า  กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล  หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น  เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล
ว่าการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการด าเนินงานด้านการรายงาน
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับ 
 

๔. ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององค์กร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร  ได้รวบรวมความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงกับข้อก าหนดตามยุทธศาสตร์ชาติที่ส าคัญ  ดังนี้ 
  ๔.๑  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 มาตรา  ๖๕  รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดินร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
 ๔.๒  ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 
  การที่จะท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตอันพึงประสงค์นั้น  จ าเป็นต้องมีการวางแผน
และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมน าไปเป็นแนวทางการพัฒนาเพ่ือ
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐  ประกอบด้วย 

- ด้านความมั่นคง 
- ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
- ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย ์
- ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
- ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เพ่ือให้ส่วนราชการใช้ 

เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ  ให้สอดคล้องบูรณาการร่วมกันและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในระยะ  ๒๐  ปี  
ตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐   
 
 
 

/๔.๓  แผนปฏิรูป....... 
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  ๔.๓  แผนการปฏิรูปประเทศ  ๑๑  ด้าน 
         ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  หมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  
ก าหนดให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่างๆ  ให้เกิดผลตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและ
ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  ซึ่งวิธีการจัดท าแผนต้องให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่ วนร่วม  
ต้องมีการวัดผลการด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศ  จ านวน  ๑๑  ด้าน  ซึ่งได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๑  ประกอบด้วย 
   - ด้านการเมือง 
 - ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 - ด้านกฎหมาย 
 - ด้านกระบวนการยุติธรรม 
 - ด้านเศรษฐกิจ 
 - ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - ด้านสาธารณสุข 
 - ด้านสื่อมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - ด้านสังคม 
 - ด้านพลังงาน 
 - ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ๔.๔  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างบูรณาการแบบมีส่วน
ร่วม  การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร  น ามาเป็นหลักในการพัฒนา
องค์กร  ดังนี้ 
 ๔.๔.๑  การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
 ๔.๔.๒  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพ 
 ๔.๔.๓  การสร้างระบบตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
   ๔.๕  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
          วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision) 

       “น  าไหล  ไฟสว่าง  หนทางดี  ชุมชนสามัคคี  สุขภาพดีถ้วนหน้า” 
                 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร  ประกอบด้วย 
                                 ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
                                 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
                                 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  / กีฬาและ
นันทนาการ 
                                 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม /ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  
                                 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านด้านเศรษฐกิจ                    
                                 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ  
                                 ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

/๔.๗ อ านาจ...... 
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 ๔.๗  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 

      อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรตามพระราชบัญญัติสภา 
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ 
มาตรา  ๖๗  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ดังต่อไปนี้ 

๑. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
     ๑/๑  รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย  การดูแลการจราจร  และส่งเสริม 

สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบติหน้าที่ดังกล่าว 
๒. รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งก าจัด 

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๓. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕. จัดการ  ส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และ 

การฝึกอบรมให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่
เสนอแนะจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
๗. คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๘. บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของ 

ท้องถิ่น 
๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ

บุคลากร 
ให้ตามความจ าเป็นและสมควร 

     มาตรา  ๖๘  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้                      

๑. ให้มีน้ าเพ่ืออุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
๒. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
๓. ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
๔. ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
๕. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

 

แนวคิดการบริหารความเสี่ยง 
๑. แนวทางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
  การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๖๔  เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดสามารถปฏิบัติงานในการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานได้อย่าง
ถูกต้อง  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร  ได้ด าเนินการโดยยึดตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ  หมวด  ๒  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และ
จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee  of  Sponsoring  Organization  of  
the  Tread  way  Commission)  เพ่ือเตรียมการรับรองการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน/
โครงการที่ส าคัญ  ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการป้องกันข้อผิดพลาดหรือลดโอกาสที่จะท าให้
หน่วยงานเกิดความเสียหาย  โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ 

/แนวทางการ..... 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถรและการควบคุมภายใน 
 

 
 
 

          
 
 

 
 
 
 

 

 
 

   
 

 
 

          
 
 

 
 

   
 
 
 
 

/๒. การจัดท า..... 
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๒.  การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring 
Organization of the Tread way Commission) 

 ๒.๑  การบริหารความเสี่ยง   
  การบริหารความเสี่ยงองค์กร  เ พ่ือน าไปสู่ก ารบรรลุวัตถุประสงค์  มีทั้ งหมด ๔ ด้าน  
ประกอบด้วย 
  ๑)  ด้านกลยุทธ์ (Strategic  Risk)  หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์  และ
แผนด าเนินงานที่น าไปปฏิบัติมาเหหมาะสมหรือไม่  สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกอันจะ
ส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน์  พันธกิจ  หรือสถานะขององค์กร 
  ๒)  ด้านการด าเนินงาน (Operation  Risk)  หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกิดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการก ากับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและขาดการควบคุมที่ดีโดยอาจเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการปฏิบัติการภายใน  คน  ระบบ  หรือเหตุการณ์ภายนอก 
  ๓)  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial  Risk)  หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน  งบประมาณถูกตัด  งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับภารกิจ 
  ๔)  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ  (Compliance  Risk)  หมายถึง  ความเสี่ยงที่
เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้  หรือกฎหมายที่มีอยู่  ไม่เหมาะสมหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
 ๒.๒  กระบวนการบริหารความเสี่ยง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
คณะท างานในการช่วยจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  โดยใช้หลักการวิเคราะห์  ประเมินและจัดการอย่างเหมาะสม  
ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk  Management  Process)  ตามหลักมาตรฐานของ COSO  (The 
Committee Of Sponsoring Organization Of the Tread way Commission)  มีขั้นตอนการด าเนินการ  
ดังนี้ 
  ๑.  สภาพแวดล้อมในองค์กร  เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
วิธีการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
  ๒.  การก าหนดวัตถุประสงค์ 
       การก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยพิจารณาจากเป้าหมายของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร  โดยให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และทิศทางของแต่ละหน่วยงาน  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร 
และให้ครอบคลุมสอดคล้องตั้งแต่ระดับองค์การจนถึงระดับบุคคล เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับ
ภาพรวมและสอดคล้องกับขอบเขตการด าเนินงานในแต่ละระดับ  โดยใช้หลักการ  SMART 
        ๑)  Speciffic :  มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและก าหนดผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่
ต้องการที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน 
        ๒)  Measureable :  สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้ 
        ๓)  Achievable :  มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์  ภายใต้เงื่อนไขที่มีการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่มนปัจจุบัน 
       ๔)  Reasonable :  สมเหตุสมผลมีความเป็นไปได้ 
       ๕)  Time  Constrained :  มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม 
 

/๓. การบ่งชี้..... 
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3.  การบ่งชี้เหตุการณ์และระบุความเสี่ยง 
        3.1  การค้นหาและระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาจากกิจกรรมงานโครงการที่จะด าเนินการ
และมาจัดล าดับความส าคัญ 
        3.2  พิจารณาปัจจัย  โดยพิจารณาปัจจัย  2  ด้าน  คือ  ปัจจัยเสี่ยงภายในและปัจจัยเสี่ยง
ภายนอก 
   1.)  ปัจจัยเสี่ยงภายใน  คือ  ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กรความ
เสี่ยงที่องค์กรพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป  เช่น  ความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบัติ งาน  ความเสี่ยงด้าน
ความรู้ความสามารถและทักษะบุคลากร 
   2.)  ปัจจัยเสี่ยงภายนอก  คือ  ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเป็น
สิ่งที่อยู่เหนือความรับผิดชอบขององค์กร เช่น ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง  ความเสี่ยงด้านสภาวะ
เศรษฐกิจ 
 

4.  การประเมินความเสี่ยง 
       เป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวมว่าความเสี่ยงต่างๆ  ที่ระบุไว้ข้างต้นมี
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั น  และมีผลกระทบอย่างไร  โดยการประเมินระดับความรุนแรงและความเสี่ยงมี
องค์ประกอบหลักในการพิจารณา  2  ประการ  คือ  โอกาส (Likelihood)  ที่จะเกิด  หมายถึง  ความเป็นไปได้ที่
จะเกิดเหตุการณ์นั นๆ  ในช่วงเวลาหนึ่ง  และผลกระทบ ( Impact)  ที่อาจเกิดขึ น  หมายถึง  ความเสียหายที่
เกิดขึ น  ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรทั งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน  หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยจะต้อง
มีการก าหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดและระดับของผลกระทบที่จะเกิดขึ นเพ่ือให้สามารถก าหนดหรือจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงได ้
        4.1  พิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากสถิติ  การเกิดเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบัน  
หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดขึ นในอนาคต  โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น  5 ระดับ  
คือ  สูงมาก  สูง  ปานกลาง  น้อย  และน้อยมาก  (5,4,3,2,1) 
   1.  ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ   (Likelihood)   ก าหนดเกณฑ์ไว้  5 ระดับ  
ดังนี  
 

 

 

 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)  เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั ง 
4 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆครั ง 
1 น้อยมาก โอกาสเกิดในกรณียกเว้น 
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   2.  ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  ก าหนดเกณฑ์ไว้   
5  ระดับ  ดังนี  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๓. ระดับความ........ 
 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)  เชิงปริมาณ 
ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั ง หรือมากกว่า 
4 สูงมาก 1 - 6 เดือนต่อครั ง  แต่ไม่เกิน  5  ครั งต่อไป 
3 ปานกลาง 1  ปีต่อครั ง 
2 น้อย 2  ปีต่อครั ง 
1 น้อยมาก 3  ปีต่อครั ง 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมาก เกดิวามเสียหายสูง 
4 สูงมาก เกิดความเสียหายค่อนข้างสูง 
3 ปานกลาง เกิดความเสียหายบ้าง 
2 น้อย เกิดความเสียหายน้อย 
1 น้อยมาก เกิดความเสียหายน้อยมาก 

      

 
 
 
 
 

 
 
 
   

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จมากกว่า  85% 
4 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จ  70% 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จ  50% 
2 น้อย มีผลกะทบต่อเป้าหมายความส าเร็จ  30% 
1 น้อยมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จ  ต่ ากว่า  10% 
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3.  ระดับความเสี่ยง (Risk  Matrix) 
          กรณีโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
ก าหนดเกณฑ์ไว้  5  ระดับ  ได้แก่  สูงมาก  สูง  ปานกลาง  และต่ า  

 

  4.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง 
         เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood)  
ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ  และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย  (Impact)  จากความ
เสี่ยง  เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน  ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้เหมาะสม  
ซึ่งจะช่วยให้หน่อยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณก าลังคน  หรือ
เวลาที่มีจ ากัด  โดยอาศัยมาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

  ขั นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
  1.  พิจารณาโอกาส/ความถี่  ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)  ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะ
เกิดขึ น  มากน้อยเพียงใด  ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  2.  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง  (Impact)  ที่มีผลต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนตาเถร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ว่ามีระดับความรุนแรง  หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 
  3.  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
       เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihoop)  และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact)  ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว  ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง  และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใด 
  4.  การจัดล าดับความเสี่ยง 
       เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว  น ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาเถร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุม
ภายในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม  โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจ าก
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihoop)  และผลกระทบของความเสี่ยง  (Impact)  ที ่
ประเมินได้  โดยจัดเรียงล าดับจากระดับ  สูงมาก  สูง  ปานกลาง  ต่ า  และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงและปาน
กลางมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

/ในการ..... 

ระดับความเสี่ยง  (Risk  Map) 
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       ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีก าหนดแผนภูมิความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ นและ
ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ระดับความเสี่ยง=โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ๆ x  ความรุนแรง
ของเหตุการณ์ต่างๆ  ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง  ดังนี  

  5.  การตอบสนองความเสี่ยง 
  5.1  การยอมรับความเสี่ยง (Take  Risk)  เป็นความเสี่ยง  ปานกลาง  ต่ า  หรือต่ ามาก  หรือ
เป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับหรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมขององค์กร  ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
  5.2  การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat  Risk)  เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่
หน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั นเกิดขึ นจากปัจจัยภายในหรือมีสาเหตุที่สามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการ
ควบคุมภายในหรือปรับปรุงระบบการท างาน  เพ่ือลดโอกาสจะเกิดความเสียหาย  หรือผลกระทบให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  เช่น  การจัดอบรมให้กับบุคลากร  การท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือลดปัญหาจากการท างานผิดพลาด  
หรือหากเป้นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่อาจน ากลยุทธ์หรือมาตรการต่างๆ  มาใช้เพ่ือลดผลกระทบหรือ
ความรุนแรงของความเสี่ยงนั น 
  5.3  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate  Risk)  เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง  โดยการหยุด  ยกเลิก  หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 
  5.4  การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer  Risk)  เป็นการถ่ายโอนงานโครงการ  หรือ
กิจกรรมให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์การโดยเฉพาะกรณีที่
เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง  หรือมีระดับความรุนแรงสูง  เช่น  ภัยธรรมชาติ  หรือวินาศภัยต่างๆ  ซึ่ง
หน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั นได้  ก็อาจกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการประกันภัย  หรือใน
กรณีที่ความเสี่ยงอาจเกิดจากความไม่ช านาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงานก็อาจจัดจ้างบุคลากรภายนอกมา
ด าเนินการแทน 
  5.5  กิจกรรมการควบคุม  หมายถึง  หลักเกณฑ์/แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน  เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การได้มีการด าเนินการตามมาตรการ  ตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ฝ่าย
บริหารได้ก าหนดไว้  5  องค์ประกอบ  คือ 
    1.) สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    2.) การประเมินความเสี่ยง 
    3.) กิจกรรมการควบคุม 
    4.) สารสนเทศและการสื่อสาร 
    5.) กิจกรรมการติดตาม 
 
 

/๕.๖ สารสนเทศ..... 

ระดับคะแนนความเสี่ยง จัดระดับความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
1 – 8 ต่ า ยอมรับความเสี่ยง 

9 – 15 ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) 
16 – 24 สูง ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) 

25 สูงมาก ถ่ายโอนความเสี่ยง 
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  5.6  สารสนเทศและการสื่อสาร  องค์กรควรก าหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุน
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร  ทั งแหล่งข้อมูลภายในและ
ภายนอก  องค์กรควรได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมและทันการณ์  โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับการบ่งชี   ประเมิน  และการตอบสนองความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ือให้องค์กรได้
ตอบสนองความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
  5.7  การติดตามประเมินผลและจัดท ารายงาน 
         หลักจากที่มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  ต้องมีการด าเนินการติดตามผลการ
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้  ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้  ตามระยะเวลาที่ก าหนด  เป็นการ
ติดตามผลหลังจากได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว  เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนการบริห ารจัดการ
ความเสี่ยงนั นมีประสิทธิภาพรวมทั งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความส าเร็จ  ความรุนแรงของผลกระทบวิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการควบคุม  มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยมี
เป้าหมายในการติดตามผล  คือ   
   1. เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง  รวมทั ง
ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ 
   2. เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่เป็นการท าเพ่ิมเติมว่าแล้วเสร็จ
ตามก าหนดหรือไม่  สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงใน้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 
  การรายงานผล  เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดการความเสี่ยงว่ายังมีความ
เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่  ถ้ายังเหลืออยู่มีอยู่ในระดับใด  และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั นอย่างไรเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหรือข้อมูลประกอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ตาเถร 
 2.3  การระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
  ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล  (Good  Governance)  ประกอบด้วย 10 ประการในการ
วิเคราะห์เพ่ือระบุความเสี่ยงนั น  ต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลในแต่ละด้านมาพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของโครงการที่คัดเลือกมา  เช่น  ด้านกลยุทธ์  อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล  และ
การมีส่วนร่วม  ด้านการด าเนินงาน  อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพและความโปร่งใส  ด้านการเงินอาจมี
ความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรมและภาระรับผิดชอบ  ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ  อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรมและ
ความเสมอภาค 

 
 
 

/๓.) หลักการ.... 

1. หลักประสิทธิผล 
    (Effectiveness) 

มีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้เสียสร้างกระบวนการการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน  
มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป้นเลิศ  ติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดีขึ นอย่างต่อเนื่อง 

2.)  หลักประสิทธิภาพ 
      (Efficiency) 

ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพ คุ้มค่าการลงทุน และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อส่วนรวม  ลดขั นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  และลดภาระ
ค่าใช้จ่าย 



-๑๒- 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /แบบแสดง.....

3.) หลักการตอบสนอง 
    (Responsiveness) 

ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ  ภายในระยะเวลาที่ก าหนดสร้างความเชื่อมั่น
ไว้วางใจ  ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม 

4.) หลักภาระรับผิดชอบ 
      (Accountability) 

สามารถตอบค าถามและชี แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย  จัดวางระบบการรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ต่อสาธารณะเพ่ือปประโยชน์มนการตรวจสอบและการให้คุณให้
โทษและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบ
ใดๆท่ีอาจจะเกิดขึ น 

5.) หลักความโปร่งใส 
     (Transparency) 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่างสม่ าเสมอ  ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
เป็นไปโดยง่าย 

6.) หลักการมีส่วนร่วม 
      (Participation) 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้  
เรียนรู้  ท าความเข้าใจแสดงทัศนะ  เสนอปัญหา/ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง  
ร่วมคิดแก้ไขปัญหา  ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและด าเนินงาน  และร่วม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 



 
-๑๓- 

 

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง 
หน่วยงาน  ทุกส่วนราชการ 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(๑) 
ความเสี่ยง 

(๒) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(๓) 
แนวทาง 

ตอบสนอง 
ต่อความเสี่ยง 

(๔) 

แผนงาน/กิจกรรม 
(๕) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

(๖) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(๗) 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk : O) 
-การใช้อุปกรณ์หรือวัสดุ
ส านักงาน 

- เจ้าหน้าที่อาจจะน า 
อุปกรณ์หรือวัสดุ
ส านักงานไปใช้ส่วนตัว 
- เจ้าหน้าที่อาจจะน า
อุปกรณ์หรือวัสดุ
ส านักงานไปเป็นของ
ส่วนตัว 

- เจ้าหน้าทีไ่ม่เข้าใจ/
กฎหมาย/ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
- การควบคุมดูแลการ
ใช้อุปกรณ์หรือวัสดุ
ส านักงานไม่รัดกุม 

ลดความเสี่ยง -วางหลักเกณฑ์และยืมใน
ภารกิจให้ชัดเจนและสะดวก
ต่อการปฏิบัติ 
-ท าบันทึกใช้หรือยืมอุปกรณ์
และวัสดุส านักงาน 
-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
และก ากับดูแลการใช้และ
การยืม 
-อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ทุกส่วนราชการ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔ 
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แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง 
หน่วยงาน  ส านักปลัด 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(๑) 
ความเสี่ยง 

(๒) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(๓) 
แนวทาง 

ตอบสนอง 
ต่อความเสี่ยง 

(๔) 

แผนงาน/กิจกรรม 
(๕) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

(๖) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(๗) 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 
-โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

- การเสนอปัญหาใน
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุม 
- การแก้ไขปัญหาไม่
เป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง 

- ประชาชนไม่เข้าใจ
บทบาทภารกิจในการ
จัดท าแผนของ อบต.
โนนตาเถร 
- ประชาชนที่ร่วม
ประชาคมน้อยเนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาด 
Covid – ๑๙ 
 

ลดความเสี่ยง -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบบทบาทและภารกิจ
ของ อบต.โนนตาเถร 
-ท าบันทึกใช้หรือยืมอุปกรณ์
และวัสดุส านักงาน  
 
 

ส านักปลัด ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔ 
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แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง 
หน่วยงาน  กองคลัง 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(๑) 
ความเสี่ยง 

(๒) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(๓) 
แนวทาง 

ตอบสนอง 
ต่อความเสี่ยง 

(๔) 

แผนงาน/กิจกรรม 
(๕) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

(๖) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(๗) 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk : O) 
-การบันทึกบัญชี
คอมพิวเตอร์ในระบบ  
e-laas 

- การจัดท างบแสดง
ฐานะการเงินและงบ
อ่ืนๆ  เพ่ือจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาจมีความล่าช้า
เนื่องจากการ
ประสานงาน 
 

- ระบบบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น e-
laas  มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง  
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในระบบฯ
ต้องมีการปรับปรุงและ
ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของระบบ
อยู่ตลอดเวลา  อาจท า
ให้เกิดข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
 

ลดความเสี่ยง -จัดส่งบุคลากรผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติงานในระบบ e-laas  
เข้ารับการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
-ก าหนดให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมชี้แจงถ่ายทอด
ความรู้จากการฝึกอบรม
ให้กับบุคลากรคนอ่ืนๆ 
-ก าหนดให้มีการศึกษาคู่มือ
การใช้งานในระบบ e-laas  
ผ่านทางเว็บไซต์ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานในระบบอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

กองคลัง ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔ 



 
-๑๖- 

 

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง 
หน่วยงาน  กองช่าง 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(๑) 
ความเสี่ยง 

(๒) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(๓) 
แนวทาง 

ตอบสนอง 
ต่อความเสี่ยง 

(๔) 

แผนงาน/กิจกรรม 
(๕) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

(๖) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
(๗) 

ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation Risk : O) 
-การส ารวจ  ออกแบบ
และประมาณราคา 

- การส ารวจ  ออกแบบ
และประมาณราคา
ด าเนินการล่าช้า 
เนื่องจากขาดบุคลากร 
 

- โครงการที่จะ
ด าเนินการมีจ านวน
มากกว่าเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
 

ลดความเสี่ยง -สรรหาข้าราชการหรือ
พนักงานจ้างที่มีความรู้
ความสามารถ 
-ติดต่อประสานงานกับผู้น า
หมู่บ้านเพื่อลดระยะเวลาใน
การส ารวจข้อมูล 
 

กองช่าง ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔ 

 

 
 
 
 
 
 



 
-๑๗- 

 

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง 
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
ประเภทความเสี่ยง 

(๑) 
ความเสี่ยง 

(๒) 
ปัจจัยเสี่ยง 

(๓) 
แนวทาง 

ตอบสนอง 
ต่อความเสี่ยง  

(๔)  

แผนงาน/กิจกรรม 
(๕) 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

(๖)  

ระยะเวลาด าเนินการ 
(๗) 

ด้านการปฏิบัติงาน  
(Operation Risk : O)  
-การส่งเสริมพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา  

- ผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนของนักเรียนยังอยู่ 
ในระดับปานกลาง 
  

- กระบวนการจัดการ 
เรียนการสอนไม่
สอดคล้องกับแผนการ 
ศึกษาและมาตฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ลดความเสี่ยง -โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 
-จัดท าสื่อเพ่ือเพ่ิมพัฒนาการ
เด็ก 
 

กองการศึกษาฯ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔ 

 


