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ค าน า 
 

  แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้น ามาใช้ในการบริหารงานขององค์กร  เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด า เนินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้ความเสียหายในด้านต่าง  ๆ ต่อองค์กร เป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล รวมทั้งสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “อปฺปมาโท 
อมต ปท ” ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย  

  องค์กรที่จัดท าระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผลจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน 
ด้านกลยุทธ์ (Strategic) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์  ซึ่ง
สอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) คือ การบริหารความเสี่ยง
จะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง  ๆ ในการปฏิบัติงาน  รวมถึงพิจารณา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานด้วย ด้านการรายงาน (Reporting) คือการบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิผลจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร 
โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) 
ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากข้ึน  

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปี พ.ศ. 2565 
ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสมไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดท าขอนอมรับไว้ และจะด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขในโอกาสต่อไป  
 

                                                                          คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
        องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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บทท่ี 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการด าเนินงานขององค์การจะต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายใน และ 
ภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อ
องค์การ โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์การ ดังนั้น การ
บริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์ การสามารถบรรลุ 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์การ นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบส าคัญของการ
ก ากับ ดูแลกิจการ ที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการด าเนินงานด้วยความ
โปร่งใส มี ประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์ การทั้งในระยะสั้นและ 
ระยะยาว 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จึงให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการก าหนด
นโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด” และหนังสือ 
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการความ
เสี่ยงภายในองค์การ ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์การก้าวไปสู่ระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี ลดความ
เสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยลดอุปสรรคหรือสิ่งที่จะท าให้
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่องค์การได้วางไว้ และยังเป็นการให้ความเชื่อมั่นกับ
ประชาชนที่มีต่อองค์การ อีกท้ังยังช่วยป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากร และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมภายในองค์การ หรือภายนอกองค์การโดยเฉพาะ ณ ปัจจุบันนี้มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่หรือที่เรารู้จักกันในนาม โควิด – 19 ส่งผลให้องค์การต่าง ๆ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวซึ่ง
ถือว่าเป็นปัจจัยที่ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ด้วยเหตุนี้องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จึงต้องมีระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการควบคุมท่ีดี เพ่ือจะน าไปสู่การบริหารจัดการที่ดี ต่อไป  
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วัตถุประสงค์ 
 ด้านกลยุทธ์ 
 1. เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมขององค์การ 
 2. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่ได้เกิดขึ้นจากการคาดคะเนหรือพยากรณ์ไว้ 
 3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและเกิดความต่อเนื่อง 
 ด้านการปฏิบัติงาน 
 ๑. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการการบริหารความ
เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ผลของการปฏิบัติงาน  
 2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบวิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนการบริหาร
ความเสี่ยง 
 3. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงของ
องค์การ 
 ด้านการรายงาน 
 1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติสามารถจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลของแผนได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 
 2. เพ่ือให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง  และเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา   
 ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  
 1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติองค์การได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบตลอดจนหนังสือสั่งการต่ างๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
 
เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทุกต าแหน่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 2. จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบริหาร 
จัดการความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจขององค์การ 
 
ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 1. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง  ๆ 
เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการด าเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์  หรือ
เป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร  
 2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะท าให้บุคลากร
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักของ
องค์การและตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์การได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  
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 3. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การก าหนดกลยุทธ์ การจัดสรร
งบประมาณ การวางแผนการเงินและการด าเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 

 4. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยค านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ  
 5. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมโดยการเตรียมตัว ให้
พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่าง
พอประมาณ และมีเหตุมีผล 

นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือโอกาสที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และมีผลกระทบหรือ
ท าให้เกิดความเสียหาย (อาจจะอยู่ในรูปแบบตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินก็ได้) ก่อให้เกิดความล้มเหลวในการ
ด าเนินงาน ท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนด้านการเงินและด้านการบริหารด้วย 
 
การบริหารความเสี่ยง 
 การบริหารความเสี่ยง (RISK Management) คือ การก าหนดแนวทางและกระบวนการในการระบุ 
ประเมิน จัดการและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือการด าเนินงานขององค์กร 
รวมทั้งการ ก าหนดวิธีการในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้ ซึ่งสามารถ 
มองได้เป็น ๒ มุมมอง คือ 
 - การก าจัดหรือลดปัจจัยต่างๆ ที่จะขัดขวางไม่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ นั่นคือ การปกป้องมูลค่าที่
องคก์ารมีอยู่ไม่ให้ถูกท าลายไป 
 - มองหาโอกาสที่จะสร้างความได้เปรียบในการด าเนินงาน คือ การสร้างมูลค่าให้กับองค์กรการบริหาร
ความเสี่ยงนั้นคล้ายกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คือ มีการระบุประเมิน และจัดหาวิธีการที่จะจัดการ
กับความเสี่ยง แต่ด้วยความที่เป็นศาสตร์ที่ใหม่กว่า และมีพ้ืนฐานมาจากธุรกิจประกันภัยที่จะต้องเผชิญ 
กับมีความไม่แนน่อนจากปัจจัยภายนอกมากมาย จึงท าให้การบริหารความเสี่ยงมีมุมมองที่กว้างขึ้น โดยมองถึง
ความเสี่ยง ที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก การบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานนั้นก็เป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารหน่วยงาน เช่นเดียวกัน 
 
ระบบบริหารความสี่ยง 
 ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) คือ ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุม
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์การจะเกิดความเสียหาย 
ให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับ ประเมิน ควบคุม 
ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลได้ โดยค านึงถึงการบรรลุซึ่ งเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบการเงิน และชื่อเสียงขององค์การ โดยได้รับการสนับสนุนตลอดจนการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์การ  
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ปัจจัยเสี่ยง 
 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาหรือก่อให้เกิดความเสี่ยง ที่จะท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นๆ จะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อได้ และ
เกิดอย่างไร ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์และ
ก าหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 
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บทท่ี 2 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 

แนวทางการด าเนินงานและกลไกลการบริหารความเสี่ยง 
 1. แนวทางการด าเนินงานในการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้  
 ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและการพัฒนา 
 1) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 2) ระบุปัจจัยเสี่ยง พร้อมทั้งประเมินโอกาส และผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
 3) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
 4) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่มีด้วยกัน 4 ระดับได้แก่ สูงมาก สูง  
ปานกลาง และน้อยหรือต่ า ที่มีนัยส าคัญ 
 5) ประชาสัมพันธ์ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่ต้นทางไม่ว่า
จะเป็นการลงรายละเอียดในแบบฟอร์ม Rm1, Rm2, Rm3 และ Rm4 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกันและสามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล 
 6) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้ 
 7) รายงานผลที่ได้จากการติดตามเป็นรายตัวชี้วัดผลความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
 ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
 1) ทบทวนแผนงานเดิมในปีที่ผ่านมาว่าควรมีการปรับปรุงในทันต่อสถานการณ์หรือไม่ 
 2) พัฒนากระบวนการการบริหารความเสี่ยง 
 3) สร้างความตระหนักการรับรู้ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้ความส าคัญกับแผนบริหาร
ความเสี่ยง 
 4) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการด าเนินการตามขั้นตอนกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง 
 2. กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย 
  2.1) ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีอ านาจหน้าที่ดังนี้  
  2.1.1) แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2.1.2) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 2.1.3) พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
  2.2) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้  
  2.2.1) จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2.2.2) รายงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 2.2.3) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานในอนาคต 
  2.3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกต าแหน่ง รวมถึงลูกจ้างมีหน้าที่ ดังนี้  
  2.3.1) สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องให้คณะกรรมการผู้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2.3.2) ต้องปฏิบัติงานตลอดจนให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
อย่างเคร่งครัด 
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กลไกการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธาน
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกต าแหน่ง 

แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิาร
จัดการความเสีย่งของ

องค์การ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ/
อนุมัติแผนการบริหาร

จัดการความเสีย่ง 

1. ก าหนดนโยบายหรือแนวทาง 

2. ระบุปจัจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและ
ผลกระทบ 

3. วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญ 

4. จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

สนับสนุนข้อมลูที่เกี่ยวข้องกัน 

พิจารณา/เสนอแนะ 7.ทบทวนแผนท่ีผ่านมา 

6.รายงานผลการ
ประเมินแผนการ
บริหารจดัการความ
เสี่ยง 

5.สื่อสาร/
ประชาสมัพันธ์/ท า
ความเข้าใจกับผู้
ปฏิบัต ิ

ปฏิบัติงานตามแผนการบริหาร
ความเสีย่ง 
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 3. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง 
  โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยการก ากับดูแลการตัดสินใจ การจัดท าแผน  
การด าเนินการ การติดตามและประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่องค์กรประกอบมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   (1.1) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
  (1.2) การติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง 
  (1.3) จัดท ารายงานผลแผนบริหารความเสี่ยง 
  (1.4) พิจารณาทบทวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
  2) ผู้อ านวยการส านัก/กอง 
   (2.1) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงเป้นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  (2.2) ดูแลการพัฒนาบริหารจัดการความเสี่ยง และส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกรอบของแผน 
  (2.3) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์การ 
  3) หน่วยตรวจสอบภายใน 
   (3.1) สอบทานกระบวนการการบริหารความเสี่ยงขององค์การ 
  (3.2) น าเสนอผลการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบและให้
ข้อเสนอแนะ 
  4) คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
   (4.1) จัดให้มีระบบกระบวนการการบริหารความเสี่ยงขององค์การให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันและมีมาตรฐาน 
  (4.2) ด าเนินการตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามมาตรการลดและ
ควบคุมความเสี่ยง 
  (4.3) รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ผู้อ านวยการส านัก/กอง 

คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

ผู้ปฏิบัติงาน 
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4. คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้มีการแต่งตั้งตฃคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบ
และอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม    หัวหน้าคณะท างาน 
 2. ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะท างาน 
 3. ผู้อ านวยการกองคลัง     คณะท างาน 
 4. หัวหน้าส านักปลัด     คณะท างาน/เลขานุการ 
 
 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 1) จัดท าหรือจัดให้มีระบบและกระบวนการการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2) ปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การประเมิน การจัดท า
แผน การปฏิบัติตามมารการลดและควบคุมความเสี่ยง 
 3) ติดตามและรายงานผลที่ได้จากการด าเนินงานตามแผนฯ ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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บทท่ี 3 
กระบวนการการบริหารความเสี่ยง 

 
  ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญกับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่าง ๆ เช่น การเดินทางมาท างานย่อมต้องพบกับความไม่แน่นอนที่จะ
ท าให้มาท างานไม่ได้หรือไม่ทันเวลา โดยอาจมีสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  ฝนตก น้ าท่วม  
การประท้วงปิดถนน ฯลฯ จึงต้องหาวิธีที่จะบริหารจัดการเพ่ือมาท างานให้ได้หรือให้ทันเวลา โดยปรับเปลี่ยน
จากการใช้รถส่วนตัวหรือรถโดยสารประจ าทาง ไปใช้บริการรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง หรือเปลี่ยนเส้นทางการ
เดินทาง ตัวอย่างดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ทุกคนได้น าการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในชีวิตประจ าวันแล้ว  
แต่อาจจะไม่ทราบว่าวิธีการเหล่านั้นเป็นการบริหารความเสี่ยง  
  แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้น ามาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือการ
บริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือ
ความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้ความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร เปรียบเสมือนการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (Sufficiency economy) ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล รวมทั้งสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “อปฺปมาโท 
อมต ปท ” ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย  
  กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่ง เสริม  
การบริหารความเสี่ยงและเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล คือกรอบการบริหารความเสี่ยงส าหรับองค์กรของ
คณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 
ที่มอบหมายให้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เป็นผู้เขียน กรอบการบริหารความเสี่ยงส าหรับองค์กร (Enterprise 
Risk Management Framework) ดังกล่าวมีองค์ประกอบดังนี้  

 

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง 

 
(กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรของ Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission) 
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การบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ดังนี้  
 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. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)  
 8. การติดตามผล (Monitoring)  
 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
  สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง  
สภาพแวดล้อมนี้ มีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การก าหนดกิจกรรม การบ่งชี้ 
ประเมิน และจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น จริยธรรม วิธีการ
ท างานของผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง  
  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เป็นส่วนที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรและมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์  เพ่ือน าไปด าเนินการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทั้ งด้าน
ผลตอบแทนและการเติบโต กลยุทธ์แต่ละแบบนั้นมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารความ
เสี่ยงจึงช่วยผู้บริหารในการก าหนดกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้  
 2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  
  การก าหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจน คือ ขั้นตอนแรกส าหรับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง องค์กรควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่
องค์กรยอมรับได้ โดยทั่วไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์ อักษรและสามารถ
พิจารณาได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
  - ด้านกลยุทธ์ เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมขององค์กร  
  - ด้านการปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถในการ
ท าก าไร  
  - ด้านการรายงาน เกี่ยวข้องกับการรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
  - ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ  
 3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)  
  การท าธุรกิจมักมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมาย องค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ผู้บริหาร
ควรต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้  
  - ปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การ
ปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม 

  - แหล่งความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร  
  - ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน 
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  ในบางกรณีควรมีการจัดกลุ่มเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยแบ่งตามประเภทของเหตุการณ์ และ
รวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดในองค์กรที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน  เพ่ือช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ และมีข้อมูลที่เพียงพอเพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการประเมินความ
เสี่ยง  
 4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
  ขั้นตอนนี้เน้นการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์  
ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต่ า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมี
ผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 มิต ิดังนี้  
  - โอกาสที่อาจเกิดข้ึน (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด  
  - ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น องค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด  
  การประเมินความเสี่ ยงสามารถท าได้ทั้ งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
โดยพิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงควร
ด าเนินการทั้งก่อนการจัดการความเสี่ยง  (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว 
(Residual Risk)  
 5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  
  เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความส าคัญแล้ว ผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการเหล่านั้น การพิจารณาทางเลือกในการด าเนินการ
จะต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพ่ือให้การ
บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธี
รวมกัน เพ่ือลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์นั้นให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับ
ได ้(Risk Tolerance) หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการ คือ  
  การหลีกเลี่ยง (Avoid) การด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง  
  การร่วมจัดการ (Share) การร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง  
  การลด (Reduce) การด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
  การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้
แล้ว โดยไม่ต้องมีการด าเนินการเพิ่มเติมเพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก  
  ผู้บริหารควรพิจารณาการจัดการความเสี่ยงตามประเภทของการตอบสนองข้างต้น และควร
ด าเนินการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงแล้วในช่วงเวลาที่
เหมาะสม 
 6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
  กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ามีการจัดการ
ความเสี่ยง เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการน าไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร  
ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน การควบคุมเป็นการสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร 
 7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)  
  สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่าง
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เหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพ่ือช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลภายนอก
องค์กร เช่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ๆ ผู้จัดหาสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้ก ากับดูแลและประชาชน  
 8. การติดตามผล (Monitoring)  
  ประเด็นส าคัญของการติดตามผล ได้แก่  
  - การติดตามผลเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม  และ
การบริหารความเสี่ยงได้น าไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กร  
  - ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการ
รายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ  
  การติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถท าได้ 2 ลักษณะ คือ การติดตามอย่างต่อเนื่องและ
การติดตามเป็นรายครั้ง การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ส่วนการติดตามรายครั้งเป็นการ
ด าเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว หากองค์กรมีการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้องค์กรควรมีการจัดท ารายงานความเสี่ยงเพ่ือให้การติดตามการบริหารความ
เสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 หลักของการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร คือ เพ่ือต้องการให้ธุรกิจหรือองค์กร
มีกระบวนการหรือระบบในการค้นหา ประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งมี
โอกาสที่จะเกิดและส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจในภาพรวมขององค์กร โดยท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ ซึ่งก็คือ การสร้างผลก าไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูงสุด รวมถึงการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจขององค์กร เช่น ลูกค้า 
ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ถือหุ้น Supplier พนักงาน ฯลฯ 
  นอกจากนี้ COSO ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอีก
ว่า องค์กรที่จัดท าระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน 4 ด้าน คือ  
  1. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic) กล่าวคือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร  
  2. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กร
พิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการด าเนินงานด้วย  
  3. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting) การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลจะ
ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงาน
ทางการเงิน (Financial Report) 
  4. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) โดยเฉพาะการจัดท า
ระบบควบคุมภายในเพ่ือลดความเสี่ยง ส่วนการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีอ่ืน ๆ องค์กรก็สามารถใช้กฎระเบียบ
ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากข้ึน  
  อย่างไรก็ตาม ในการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง องค์กรควรต้องค านึงถึงต้นทุนและ
ประโยชน์ที่จะได้รับ เปรียบเทียบกันด้วย เพ่ือพิจารณาถึงความคุ้มค่า นอกจากนี้ องค์กรควรมีระบบในการ
ติดตามและประเมินผลการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเป็นระยะ  เพ่ือให้ทราบประเด็นปัญหา
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และอุปสรรคที่จะต้องน ามาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้นต่อไป  
ประเภทของความเสี่ยง 

  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ของ
องค์กร เช่น เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์/แผนด าเนินงานที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และการน าไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือการวางแผนกลยุทธ์แล้วไม่สามารถน าไป
ปฏิบัติจริงได้  
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากความ
ผิดพลาดของบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน หรือระบบงานต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
องค์กร รวมไปถึงเหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรด้วย เช่น ภัยธรรมชาติ หรือเหตุจลาจลทาง
การเมอืง  
  3. ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) คือ ความผิดพลาดของรายงานประเภท 
ต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร เช่น งบการเงิน รายงานยอดขาย รายงานต้นทุนการผลิตเป็นต้น ความเสี่ยงด้านการ
รายงานอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล รวมไป
ถึงการรายงานไม่ทันเวลาด้วย  
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance 
Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง คือ การด าเนินงานของธุรกิจไม่
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจจะเป็นทั้งข้อก าหนดจากภายนอกองค์กร เช่น 
กฎหมายต่าง ๆ หรือข้อก าหนดภายในองค์กร เช่น นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

  กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ 4 ขั้นตอนประกอบด้วยการ
ค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล  
  1. การค้นหาความเส่ียง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญมากในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่
แน่นอนท่ีจะก่อให้เกิดความเสี่ยงท่ีสร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสท่ี
จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ท้ังในด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร  
  2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นระบบ
ภายใต้ทรัพยากรอันจ ากัดขององค์กร โดยการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) เพ่ือประโยชน์ใน
การตอบสนองความเสี่ยง  
  3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการก าหนดวิธีการบริหารจัดการความ
เสี่ยง เพ่ือจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้  (Risk Tolerance หรือ Risk 
Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะด าเนินการต่อไปได้และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
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  4. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพ่ือให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการ
บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการน าไปปฏิบัติจริง 

แผนภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
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1. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification)  
  การด าเนินธุรกิจขององค์กรในปัจจุบันภายใต้ความไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายใน
และภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอัตราการเจริญเติบโตของประเทศ การแข่งขันทาง
ธุรกิจที่นับวันจะทวีความเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และภัยต่างๆที่ก าลัง
เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ภัยจากการก่อการร้าย ภัยจากธรรมชาติทั้งจากแผ่นดินไหว น ้าท่วม คลื่นยักษ์สึนามิ และอ่ืนๆ อีก
มากมายที่เป็นความเสี่ยงที่อาจท าให้องค์กรต้องประสบกับปัญหาที่อาจท าให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ไม่ว่า
จะเป็นการขาดทุน ขาดสภาพคล้องทางการเงิน สูญเสียสินทรัพย์ การด าเนินธุรกิจล้มเหลว ไม่เจริญเติบโต ขาดความ
น่าเชื่อถือ หรืออาจถึงขั้นล้มละลายต้องปิดกิจการส่งผลกระทบทั้งในระดับบุคคล องค์กร และประเทศชาติ ดังนั้นการ
ด าเนินธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นองค์กรต้องด าเนินธุรกิจโดยใช้การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งการ
บริหารความเสี่ยงจะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้ลดลงอยู่ในระดับ
ที่องค์กรยอมรับได้และสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยและยั่งยืน  
  ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ 4 ขั้นตอนประกอบด้วยการค้นหา
ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล ซึ่งขั้นตอนแรกคือ การค้นหาความ
เสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการ
ค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบ
หรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  ทั้งใน
ด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และองค์กร ถ้าองค์กรสามารถค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม จะท าให้องค์กรทราบปัญหา 
และอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าอันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หาก
องค์กรค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสมโดยไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กรจะท าให้
องค์กรสูญเสียทรัพยากรโดยใช้เหตุในการวางแผนจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กร และอาจ
ท าให้องค์กรประสบกับปัญหา และอุปสรรคหากเกิดความเสี่ยงขึ้นโดยไม่มีแผนในการจัดการกับความเสี่ยงที่แท้จริง
เหล่านั้น  
  ขั้นตอนการค้นหาความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน ดังนี้  
  1.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นขั้นตอนแรกของการค้นหาความเสี่ยง
ขององค์กร เพ่ือประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เป็นอยู่จริงว่าเป็นอย่างไรทั้งทางด้านวัฒนธรรมของ
องค์กร จริยธรรมของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการท างาน มุมมองและทัศนะคติที่มีต่อความเสี่ยง ปรัชญาใน
การบริหารความเสี่ยง  ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite)โดยประเมินว่า
สภาพแวดล้อมขององค์กรมีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการ และการ
ปฏิบัติงานที่ดีหรือไม่ ถ้าไม่ต้องมีมาตรการในการแก้ไขปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  1.2 การวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรม ในการค้นหาความเสี่ยง องค์กรต้อง
วิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรมภายในองค์กรที่มีทั้งหมดเพ่ือให้ทราบ และเกิดความเข้าใจงาน 
กระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ ที่มีภายในองค์กรเพ่ือประโยชน์ในการค้นหาความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแต่ละ
ประเภทของงานภายในองค์กร และในกรณีท่ีองค์กรมีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรก็อาจมุ่งท าการบริหารความเสี่ยง
ไปที่งานหลักขององค์กรที่มีความส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และงานที่ก าลังมีปัญหา อุปสรรค 
หรือคาดว่าจะมีโอกาสเกิดความเสียหายขึ้นภายในองค์กร โดยท าการคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรม
ดังกล่าวเพ่ือน ามาพิจารณาบริหารความเสี่ยงก่อนงานสนับสนุน หรืองานทีม่ีความเสี่ยงน้อยกว่า 
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  1.3 การสอบทานหรือก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร งาน กระบวนการ และกิจกรรม
หลังจากคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมแล้ว จากนั้นก็จะท าการสอบทานวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือ
ก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่ในกรณีท่ีไม่ได้ก าหนดวัตถุประสงไว้หรือก าหนดไว้ไม่ชัดเจน  
  การค้นหาความเสี่ยงต้องมีการสอบทานหรือก าหนดวัตถุประสงค์ก่อนจึงจะสามารถระบุ
เหตุการณ์ที่อาจท าให้ไม่บรรลุผลส าเร็จได้โดยวัตถุประสงค์ของงาน กระบวนการ และกิจกรรมต้องสนับสนุน
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร  
  ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นการ
สอบทานหรือก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องกระท า
เพ่ือให้การค้นหาความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและสอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ควรจะต้องควรค านึงถึงหลัก S.M.A.R.T ดังนี้  
  1. Specific มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง สามารถท าให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรเข้าใจ
ตรงกันได ้ 
  2. Measurable สามารถวัดผลได้ว่าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุผลส าเร็จหรือไม่  ไม่ว่าจะใน 
เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ  
  3. Attainable สามารถท าให้บรรลุผลได้ภายใต้ศักยภาพ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  
ที่องค์กรมีอยู่  
  4. Relevant มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร  
  5. Timely มีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  
  1.4 การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุ  
  การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุความเสี่ยงองค์กรต้องพยายามค้นหาให้ได้ครบคลุมความ
เสี่ยงทุกประเภทภายในองค์กรและเป็นความเสี่ยงที่แท้จริงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะสร้างผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อองค์กร ซึ่งการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุของความเสี่ยงสามารถค้นหาได้ทั้งเชิงรับ และ
เชิงรุก โดยการค้นหาเชิงรับสามารถค้นหาได้จากการศึกษาหาข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสร้างความเสียหาย
ให้กับองค์กรแล้วในอดีต และการส ารวจจากสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในปัจจุบันและอาจส่งผลกลายสภาพเป็น
ความเสี่ยงขึ้นมาได้ ส่วนในการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกสามารถค้นหาได้จากการคาดการณ์เหตุการณ์ท่ีมีโอกาส
เกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร  แต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ การด าเนินธุรกิจขององค์กร กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ฯลฯ และน าความเสี่ยงที่ค้นหาได้มาท า
การวิเคราะห์เพ่ือค้นหาสาเหตุของความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น  ซึ่งเทคนิคหรือ
วิธีการในการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุมีอยู่ด้วยกันหลายหลายวิธีการด้วยกันแต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเทคนิค 
วิธีการที่นิยมใช้โดยทั่วไป ดังนี้  
  1. การระดมสมอง (Brainstorming) ระดมความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรที่รับผิดชอบ
งานหรือเป็นเจ้าของงานซึ่งจะเป็นบุคลากรที่รู้ เข้าใจความเสี่ยงของงานที่ตนรับผิดชอบมากที่สุดหรือเรียกว่า
เป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายการระดมสมองเป็นเทคนิคทั่วไปที่ใช้ในการ
แสวงหาความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่ก าหนด  ซึ่งในมุมมองของการบริหารความ
เสี่ยงเทคนิคนี้สามารถน ามาใช้ในการค้นหาและระบุความเสี่ยงได้  โดยการจัดการประชุมเพ่ือระดม
แนวความคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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  2. การสัมภาษณ์ (Interviews) บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงานการสัมภาษณ์เป็นเทคนิค
โดยใช้การถามจากผู้ที่เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลใหม่ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ใน
การยืนยันข้อมูลเดิมที่มีอยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่  
  3. การใช้แบบสอบถามที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร และใช้ประเมินความเพียงพอของการควบคุมด้วย  
  4. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Facilitated workshops) หรือการจัดท า Workshop ของ
บุคลากรในองค์กรเป็นวิธีที่ท าให้กลุ่มคนสามารถท างานด้วยกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมประชุม
ร่วมค้นหาและระบุความเสี่ยงและตัดสินใจในที่ประชุม ผู้จัดการประชุมจะต้องมีทักษะที่ดี การจัด workshop 
สามารถท าได้ทุกเวลา ขึ้นอยู่กันทีมงานจะตัดสินว่าเมื่อไรถึงจ าเป็น การจัด workshop เป็นเครื่องมือที่มี
ประโยชน์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองค์กร เพราะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินการขององค์กรด้วย  
  5. การจัดท า Benchmark หรือการเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอกเป็นวิธีการในการวัดและ
เปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์ บริการและวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า  เพ่ือน าผลของการ
เปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเอง เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ  
  Benchmarking มิใช่การไปลอกเลียนแบบจากผู้ อ่ืน หรือเพียงแค่การท า Competitive 
analysis ที่เป็นการน าตัวเลขของเราไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งเท่านั้น แต่ Benchmarking เป็นวิธีการที่ท าให้
เห็นถึงความแตกต่างในกระบวนการปฏิบัติงานและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จ  ด้วยการวิเคราะห์ว่าผู้ที่เรา
ต้องการเปรียบเทียบ เขาท าในสิ่งที่แตกต่างไปจากเราอย่างไรเป็นส าคัญ แล้วเราจะท าให้องค์กรสามารถพัฒนา
ตนเองไปสู่ความเป็นสุดยอดอย่างต่อเนื่องนั้นได้อย่างไร Benchmarking นั้นจะเป็นการเปรียบเทียบกับผู้ที่อยู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรง  
  ส าหรับในเรื่องการบริหารความเสี่ยงนั้น เราสามารถค้นหาความเสี่ยงได้จากการใช้เทคนิค 
Benchmarking ได้เช่นกัน เนื่องจากบริษัทหรือองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันนั้นมักจะ
มีลักษณะการด าเนินธุรกิจและกิจกรรมที่คล้ายๆ กัน ดังนั้น ความเสี่ยงที่ต้องเผชิญนั้นก็จะอาจจะไม่แตกต่าง
กันมากนั้น โดยในการหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบนั้น  อาจจะต้องมีการจัดกลุ่มความร่วมมือ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน 
  6. การตรวจสอบ (Auditing) การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่า 
และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น โดยอาศัยการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ขององค์กร ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และค าปรึกษา รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ได้ตรวจสอบซึ่งถือ
เป็นงานบริการที่ให้แก่องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ภายหลังการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะจัดท ารายงานการตรวจสอบภายใน โดยจะมี
การระบุประเด็นข้อตรวจพบ ซึ่งสามารถน ามาใช้พ้ืนฐานในการค้นหาความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานได 
  7. การใช้ Check Lists เป็นวิธีการหนึ่งในการระบุความเสี่ยงที่ค่อนข้างง่าย โดยการตอบ
ค าถามในใบรายการที่ได้จัดท าขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน ในการจัดท า Check Lists นั้น จะรวบรวมข้อมูลจาก
ประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอดีต และน ามาท าเป็นรายการค าถามท่ีเป็นมาตรฐาน 
หรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพ่ือเปรียบเทียบกับสิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานมีอยู่  
   



18 
 

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                          องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

  8. การสืบสวน  (Incident investigation) ในกรณีที่ มี เหตุการณ์ผิดปกติ เกิดขึ้น  เช่น  
การทุจริต อุบัติเหตุ ฯลฯ นั้น องค์กรต่างๆ ก็มักจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือสืบสวนและจัดท ารายงาน
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อเท็จจริงจากรายงานดังกล่าวสามารถน ามาใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการค้นหา
ความเสี่ยงได้เช่นกัน 
  ปัจจัยเสี่ยงภายในองค์กร  
  - ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง สภาวะ
เศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น  
  - ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร 
นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร การบริหาร
ทรัพย์สิน ฯลฯ เป็นต้น  
 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
  การประเมินความเสี่ยงเพ่ือให้สามารถก าหนดระดับความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญและจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยง โดยเป็นกระบวนการที่จะด าเนินการหลังจากค้นหาความเสี่ยงขององค์กรแล้วโดย
การน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงมาด าเนินการวิเคราะห์โอกาส  ผลกระทบที่จะ
เกิดข้ึน และประเมินระดับความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ตลอดจนพิจารณาการควบคุมที่
มีอยู่ และยังมีประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างมากมายภายใต้ทรัพยากรขององค์กรที่
จ ากัดไม่ว่าจะเป็น เงินทุน เวลา วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรขององค์กร ท าให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับทุก
ความเสี่ยงได้ การประเมินความเสี่ยงจะช่วยท าให้องค์กรตัดสินใจ จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและ
ประเมินได้ว่าควรจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ อย่างไร ความเสี่ยงใดควรต้องรีบด าเนินการบริหารจัดการ
ก่อนหลัง หรือความเสี่ยงใดที่สามารถที่จะยอมรับให้เกิดขึ้นได้ 
  การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ 
ความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยแต่ละองค์กรจะต้องก าหนดเกณฑ์ขึ้นให้เหมาะสมกับประเภทและ
สภาพแวดล้อมขององค์กรโดยอาจจะก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน หรือ 3 คะแนน ซ่ึง
สามารถก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมและดุลยพินิจการ
ตัดสินใจของฝ่ายบริหารขององค์กร โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับองค์กรที่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือ
จ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับองค์กรที่มีไม่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจ านวนเงินหรือไม่
สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ 
  2.1 การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ใน
อดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็น
ระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการ
เกิด สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามล าดับ และก าหนดค าอธิบายในแต่ละระดับโอกาสที่จะเกิด 
จากนั้นท าการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดว่าแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้น
ในระดับใด ดังตัวอย่างดังนี้ 
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  การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ 
ระดับ เขตสี (zone) โอกาสที่จะเกิด  ค าอธิบาย  

5  สูงมาก  1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า  
4  สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี  
3  ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง  
2  น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง  
1  น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง  

 
   การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย 

ระดับ เขตสี (zone) โอกาสที่จะเกิด  ค าอธิบาย  
5  สูงมาก  มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน  
4  สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง  
3  ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง  
2  น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง  
1  น้อยมาก มีโอกาสเกิดน้อยมาก  

 
   2.2 การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่า

ความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งการก าหนดระดับของ
ผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น  โดยอาจแบ่ง
ผลกระทบออกเป็นผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การด าเนินงาน 
ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร  ฯลฯ โดยอาจก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน  5 คะแนน 
ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดงถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ
น้อยมาก ตามล าดับ และก าหนดค าอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้นท าการวิเคราะห์
ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใด ตัวอย่างเช่น 

 
   การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน  

ระดับ เขตสี (zone) ผลกระทบ  ค าอธิบาย  
5  สูงมาก  มากกว่า 10 ล้านบาท  
4  สูง มากกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท  
3  ปานกลาง มากกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท  
2  น้อย มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท  
1  น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท  
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   การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
ระดับ เขตสี (zone) ผลกระทบ  ค าอธิบาย  

5  สูงมาก  ท าให้การด าเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน  
4  สูง ท าให้การด าเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1วัน  
3  ปานกลาง ท าให้การด าเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง  
2  น้อย ท าให้การด าเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง  
1  น้อยมาก ท าให้การด าเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง  
 
   การวิเคราะห์ผลกระทบด้านบุคลากร 

ระดับ เขตสี (zone) ผลกระทบ  ค าอธิบาย  
5  สูงมาก  มีบาดเจ็บถึงชีวิต / สูญเสียอวัยวะส าคัญ / ทุพพลภาพ  
4  สูง มีบาดเจ็บสาหัส / สูญเสียอวัยวะ ถึงหยุดงาน มากกว่า 20 วัน  
3  ปานกลาง มีบาดเจ็บ ถึงหยุดงาน มากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 20 วัน  
2  น้อย มีบาดเจ็บ หยุดงานไม่เกิน 7 วัน  
1  น้อยมาก มีบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน  
 
   การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ 

ระดับ เขตสี (zone) ผลกระทบ  ค าอธิบาย  
5  สูงมาก  มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์  
4  สูง มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์ 
3  ปานกลาง มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์ 
2  น้อย มีการเผยแพร่ข่าวในวงจ ากัด  
1  น้อยมาก ไม่มีการเผยแพร่ข่าว  
 
  2.3 การประเมินระดับความเสี่ยง (Degree of risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดและผลกระทบหรือความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ขึ้น 
หลังจากองค์กรวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงแล้ว  องค์กรต้องน าผลการวิเคราะห์มา
ประเมินระดับความเสี่ยงว่าแต่ละความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงอยู่ระดับใดในตารางการประเมินระดับความ
เสี่ยง ซึ่งระดับความเสี่ยงอาจแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า แทนระดับความเสี่ยง
ข้างต้นด้วยเกณฑ์สีประกอบด้วย สีแดง สีส้ม สีเหลือง และสีเขียว ตามล าดับ โดยน าผลจากการวิเคราะห์
โอกาสหรือความถ่ีที่จะเกิดข้ึนและผลจากการวิเคราะห์ผลกระทบมาประเมินระดับความเสี่ยงดังตัวอย่างดังนี้  
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การจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
 

สีเขียว ล าดับ สีเหลือง ล าดับ สีส้ม ล าดับ สีแดง ล าดับ 
โอกาส x ผลกระทบ  โอกาส x ผลกระทบ  โอกาส x ผลกระทบ  โอกาส x ผลกระทบ  

1x1 1 3x1 5 4x1 10 4x4 22 
2x1 2 3x2 6 4x2 11 5x4 23 
1x2 3 1x3 7 1x4 12 4x5 24 
2x2 4 2x3 8 2x4 13 5x5 25 

  3x3 9 4x3 14   
    3x4 15   
    5x1 16   
    5x2 17   
    5x3 18   
    1x5 19   
    2x5 20   
    3x5 21   

 
แผนผังจัดระดับความเสี่ยง 

Risk Assessment Matrix 

โอกาสเกิด/ความเป็นไปได้ (Likelihood) 
ต่ ามาก/น้อย

มาก 
ต่ า/น้อย ปานกลาง สูง/บ่อย 

สูงมาก/
บ่อยมาก 

1 2 3 4 5 
 สูงมาก/

วิกฤติ 
5 1x5 (19) 2x5 (20) 3x5 (21) 1x5 (19) 1x5 (19) 

สูง 4 1x4 (12) 2x4 (13) 3x4 (15) 1x5 (19) 1x5 (19) 

ปานกลาง 3 1x3 (7) 2x3 (8) 3x3 (9) 4x3 (14) 5x3 (18) 

ต่ า/น้อย 2 1x2 (3) 2x2 (4) 3x2 (6) 4x2 (11) 5x2 (17) 

ไม่เป็น
สาระส าคัญ/

น้อยมาก 
1 1x1 (1) 2x1 (2) 3x1 (5) 4x1 (10) 5x1 (16) 

 
 

ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ 
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ผล
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ะท
บ 

 

การประเมินระดับความเสี่ยง 
 

5 
19 20 21 24 25 

4 
12 13 15 22 23 

 3 
7 8 9 14 18 

2 
3 4 6 11 17 

1 
1 2 5 10 16 

1 
 

2 
 

3 
 

4 5 

 
  เป็นตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงเพ่ือประเมินว่า
ความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรค านึงถึงและต้องรับด าเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรกก่อน  โดย
ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ จ าแนกระดับความเสี่ยงโดย
ใช้สีเป็นตัวก าหนด ดังนี้  
  สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูงมาก  
  สีส้ม หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูง  
  สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยง ปานกลาง  
  สีเขียว หมายถึง ระดับความเสี่ยง ต่ า  
  วิธีการประเมินระดับความเสี่ยงโดยใช้ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้น ให้น า
คะแนนของโอกาสที่จะเกิดและคะแนนของผลกระทบที่วิเคราะห์ได้ของแต่ละความเสี่ยงมาก าหนดลงในตาราง
การประเมินระดับความเสี่ยงโดยถ้าคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันที่สีใดก็แสดงว่าความเสี่ย ง
นั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงตามความหมายของระดับความเสี่ยงที่ให้ไว้ข้างต้น  
 
3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)  
  เมื่อองค์กรได้ค้นหา วิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การก าหนด
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk 
Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือระดับที่ เหมาะสม  (Optimal) ซึ่ งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะ
ด าเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
  การก าหนดวิธีจัดการความเสี่ยงต้องค านึงถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน์
ที่จะได้รับจากวิธีการนั้น ๆ (cost-benefit analysis) รวมทั้งต้องพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มี
ความสอดคล้องกับโครงสร้างหรือเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรด้วย  
  หลักการจัดการความเสี่ยง มี 4 แนวทางคือ  

โอกาสที่จะเกิด 
 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

ต่ า 



23 
 

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                          องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

  3.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ผู้บริหารพิจารณาแล้วพบว่า ไม่มีแนวทางในการจัดการ กับความเสี่ยง
นั้น กล่าวคือ ไม่มีวิธีการลดโอกาสหรือผลกระทบ หรือไม่สามารถหาผู้อ่ืนมาร่วมจัดการ ความเสี่ยงได้ แต่ความ
เสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ผู้บริหารควรเลือกหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงด้วยการหยุด
ด าเนินงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรมนั้นไป เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ต้องค านึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสที่
จะเกิดข้ึนจากการหยุดด าเนินการงานหรือกิจกรรมนั้นด้วย  
  3.2 การร่วมจัดการความเสี่ยง  คือ การหาผู้ อ่ืนมาร่วมจัดการความเสี่ยง  หรือโอน 
(Transfer) ความเสี่ยงขององค์กรไปให้ผู้อ่ืนร่วมรับผิดชอบด้วย องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่มีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ ยงด้วยตนเอง หรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองสูงกว่า
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้บริหารควรโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อ่ืนร่วมรับผิดชอบ เช่น การท าประกันภัย เพ่ือให้
บริษัทประกันภัยร่วมรับผิดชอบในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หรือการจ้างให้บุคคลภายนอกด าเนินกิจกรรมหรือ
งานบางอย่างแทน (Outsource) 
  3.3 การลดความเสี่ยง คือ การด าเนินการเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบของ
ความเสี่ยง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่องค์กรมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการลด
ความเสี่ยงด้วยตนเอง กล่าวคือ มีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้น หรือมีวิธีลดผลกระทบของ
เหตุการณ์ได้ โดยต้นทุนในการด าเนินการอยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้บริหารจึงเลือกด าเนินการลดความเสี่ยงเอง 
เช่น การท าสัญญาล่วงหน้ากับ Supplier เพ่ือลดโอกาสที่ต้นทุนสินค้าเพ่ิมขึ้น, การมีแหล่งส ารองพลังงาน เพ่ือ
ลดผลกระทบต่อสายการผลิต กรณีไฟฟ้ากระแสหลักขัดข้อง  
  3.4 การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ด าเนินการใด ๆ กับความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยง
นั้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ คือ มีโอกาสที่เกิดไม่บ่อย หรือมีผลกระทบไม่สูง องค์กรอาจจะ เผชิญกับ
ความเสี่ยงบางตัว ที่มีโอกาสที่จะเกิดไม่บ่อย หรอืหากเกิดขึ้นแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรมากนัก ผู้บริหารจึง
ยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว คือไม่ด าเนินการใด ๆ อย่างไรก็ตามองค์กรต้องติดตามประเมินผลว่า ความเสี่ยง
ดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดเพ่ิมขึ้นหรือมีระดับผลกระทบเพ่ิมขึ้นเกินระดับที่
ยอมรับได้หรือไม่ เพราะถ้าความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้ ผู้บริหารต้องพิจารณาหาวิธีตอบสนอง
ความเสี่ยงด้วยวิธีอ่ืนต่อไป  
  การพิจารณาว่าจะเลือกตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีใด สิ่งที่ควรค านึงมากที่สุด คือ ต้นทุนที่
จะใช้ในการด าเนินการและผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงได้แล้ว ควรจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงโดยละเอียด โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
4. การติดตามประเมินผล (Monitoring)  
  การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ก าหนดไว้มี
ความเพียงพอ เหมาะสม มีการน าไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมี
ประสิทธิผล โดยการติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
  4.1 การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผลสามารถลดความเสี่ยง
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ลงสู่ระดับท่ียอมรับได้ ตลอดจนได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนเดียวกับการด าเนินงานด้านต่าง  ๆ ตามปกติของ
องค์กร และมีการปฏิบัติตามจริงอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ดังนั้นองค์กรต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการด าเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการตอบสนอง
ความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์  
  4.2 การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้เพ่ือให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
และเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
  4.2.1 การติดตามประเมินผลด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพ่ือการ
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้วยการก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง(Risk Owner) หรือผู้มี
ความช านาญในงาน กระบวนการ หรือกิจกรรมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล โดยก าหนดให้
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีความเชี่ยวชาญนั้น ๆ ร่วมกันติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และค้นหา
ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงของงาน กระบวนการ หรือกิจกรรม ในความรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาหา
แนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และประสิทธิผลมากขึ้น  
  4.2.2 การติดตามประเมินผลอย่างเป็นอิสระ เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผู้ท่ีไม่มี
ส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินงานตามงาน กระบวนการ และกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าการติดตามประเมินผลจะเป็นไปตามความเป็นจริง  ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีอคติ การ ติดตาม
ประเมินผลอย่างอิสระอาจกระท าโดยผู้ตรวจสอบจากภายในและภายนอก และ/หรือท่ีปรึกษาภายนอก ตลอดจน
คณะกรรมการหรือคณะท างานท่ีต้ังขึ้นมาอย่างเป็นอิสระเพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างเท่ียงธรรมมาก
ขึ้น การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมและสนับสนุ น
การติดตามประเมินผลด้วยตนเอง  
  การติดตามผลเพ่ือให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่าง
เป็นระบบ เหมาะสม และมีการน าไปปฏิบัติจริง  
  การประเมินผลเพ่ือให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่าง  
เพียงพอ และมีประสิทธิผล การตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response) ด้วยมาตรการหรือกลไกการควบคุม
ความเสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้หรือต้องปรับปรุงหรือหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมี
การจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอจน
กลายเป็นวัฒนธรรมในการดาเนินงานขององค์กร 
  โดยการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์
และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงว่าด าเนินการแล้ว
เสร็จตามก าหนด มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลหรือไม่ หากองค์กรพบว่าได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยงแล้ว
ยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และจะมี
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือทราบและพิจารณาสั่งการ  รวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี ้การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลส าเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง
จากผู้บริหารทุกระดับ 

 
 



25 
 

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                          องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

บทท่ี 4 
แผนการบริหารความเสี่ยง 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้ด าเนินวิเคราะห์ และ

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือเตรียมการรับรองสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาที่จะเกิดขึ้น 
โดยพิจารณาทบทวนจากรายงาน ผลการควบคุมภายในของปีงบประมาณที่ ผ่านมา (พ.ศ. 2564) ที่ได้
รวบรวมจากส านักปลัด กองคลัง กองช่าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และได้ท าการวิเคระห์ระดับความเสี่ยงโดยคัดเลือกจากระดับสูง (สีส้ม) ถึง
ระดับสูงมาก (สีแดง) เพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการควบคุมความเสี่ยงที่สูง (high) และสูง
มาก (Extreme) ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือให้ปราศจากความเสี่ยง ส าหรับความเสี่ยงที่ระดับ 
ปานกลาง (สีเหลือง) จนถึงต่ า (สีเขียว) ก็มีมาตรการควบคุม เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงาน ซึ่งการ
ด าเนินงานตามมารการลดความเสี่ยงให้พิจารณาถึงความคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนที่ต้องใช้กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม รายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมรายได ้
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดมีีสขุ   
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕. ด้านการเมือง การบริหาร และการมสี่วนร่วมและการเลือกตั้งท่ีโปร่งใสสุจรติเที่ยงธรรม   

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
กรอบแนวทางการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง  

 การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่
มี ความส าคัญ โดยก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพ่ือน ามาจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความส าคัญของโครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการตามนโยบายที่
ส าคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง ซึ่งการด าเนินงานประกอบไปด้วย ดังนี้  
 1. วิธีการด าเนินงาน (กิจกรรมการควบคุมจัดการความเสี่ยง) 
  2. ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 
  3. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
  4. ก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแผนนั้น 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความม่ันคง
และความสงบสุขของรัฐ  

 

โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

- ส่งเสริมและสนับสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 

2561 

15,000 หมู่ที่ 1 - หมู่ที่  6 
อบต.นาโสม 

ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความมั่นคง

และความสงบสุขของรัฐ  

โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม กรณีครบวาระหรือเลือกตั้ง
ซ่อมของสมาชิกสภาหรือผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม                                  

เพ่ือเตรียมความพร้อมจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกท้องถิ่น 
กรณีเลือกตั้งเมื่อถึงก าหนดวาระหรือ
กรณีฉุกเฉิน 

 

300,000 อบต.นาโสม ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความมั่นคง

และความสงบสุขของรัฐ  

โครงการพัฒนาจิตส านึก ค่านิยมและ
จรรยาบรรณ 

จัดกิจกรรมหรือฝึกอบรม เพื่อสร้าง
จิตส านึกท่ีดีแก่ประชาชน พนักงาน 
สมาชิก อบต. คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม 

 

10,000 อบต.นาโสม ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ทีต่ั้งไว้ (บาท) 

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความมั่นคง

และความสงบสุขของรัฐ  

โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมจัดงานปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ กิจกรรมต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ
ตามท่ี อบต.ก าหนด 

 

20,000 อบต.นาโสม ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความมั่นคง

และความสงบสุขของรัฐ  

โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ต าบลนาโสม 

-เพ่ือส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรี
แม่บ้านต าบลนาโสม 
-กิจกรรมฝึกอบรมหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ
ที่เก่ียวข้องตามที่ อบต. นาโสม
ก าหนด 

 

20,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความมั่นคง

และความสงบสุขของรัฐ  

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 
ชัยบาดาลตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอ าเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 
ชัยบาดาลตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

30,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความมั่นคง

และความสงบสุขของรัฐ  

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลวันส าคัญ 
 

- จัดตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เทศกาล
วันสงกรานต์ 

-กิจกรรมอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ 
อบต.นาโสมก าหนด 

30,000  ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความมั่นคง

และความสงบสุขของรัฐ  

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-กิจกรรมฝึกอบรม เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

15,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความมั่นคง

และความสงบสุขของรัฐ  

โครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.อบต. 
นาโสม 

เพ่ือเป็นค่าด าเนินการตามโครงการ
บริหารจัดการศูนย์อปพร.อบต.นา
โสม ได้แก่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การประชุม ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  

5,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความมั่นคง

และความสงบสุขของรัฐ  

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( 
อบต.ทา่มะนาว ) ตามโครงการศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรีตามระเบียบ ฯ 
 

20,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คน  การศึกษาและสังคม

ที่มีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ( วันเสาร์ที่ 2 ของเดือน
มกราคม 2565 ) 

20,000  ส านักปลัด 
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กิจกรรมการแสดง การเล่นเกมส์หรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ อบต.นา
โสมก าหนด 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คน  การศึกษาและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

ค่าอาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ด าเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม 

38,324  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คน  การศึกษาและสังคม

ที่มีคุณภาพ 

ค่าอาหารเสริม ( นม )ส าหรับเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั้ง 3 โรงเรียน 

ด าเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ส าหรับเด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนใน
ต าบลนาโสม 

 

381,324  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คน  การศึกษาและสังคม

ที่มีคุณภาพ 

โครงการอาหารส าหรับเด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนา
โสม 

ด าเนินการอุดหนุนอาหารกลางวันให้
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม 

 

102,900  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คน  การศึกษาและสังคม

ที่มีคุณภาพ 

โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านซับงู
เหลือม 

ด าเนินการอุดหนุนอาหารกลางวันให้
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านซับงูเหลือม
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 โรงเรยีนใน

ต าบลนาโสม 

323,400  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คน  การศึกษาและสังคม

ที่มีคุณภาพ 

โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนา
โสม 

ด าเนินการอุดหนุนอาหารกลางวันให้
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโสม 

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 โรงเรยีนใน
ต าบลนาโสม  

176,400  ส านักปลัด 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                          องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คน  การศึกษาและสังคม

ที่มีคุณภาพ 

โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านใหม่
ทรัพย์เจริญ 

ด าเนินการอุดหนุนอาหารกลางวันให้
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์
เจริญ  โรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 
โรงเรียนในต าบลนาโสม 

336,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คน  การศึกษาและสังคม

ที่มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุนค่าจัดการการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม  ( รายหัว ) 

ด าเนินการจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กเล็กส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล         
นาโสม จ านวน 20 คน ๆ              
ละ 1,700 บาท 

34,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คน  การศึกษาและสังคม

ที่มีคุณภาพ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา   เด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม ดังนี้ 
1.ค่าหนังสือ อัตราคนละ 200 
บาท/ปี/คน 
2.ค่าอุปกรณ์การเรียนอัตราคนละ
200 บาท/ปี 
3.คา่เครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 
300 บาท/ปี 
4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคน
ละ 430 บาท/ปี 

22,600  ส านักปลัด 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                          องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คน  การศึกษาและสังคม

ที่มีคุณภาพ 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า เพื่อป้องกันโรคท่ีเกิดกับสุนัขและ

แมวหรือกิจกรรมอ่ืนที่เก่ียวข้อง
ตามท่ี อบต.นาโสมก าหนด 

55,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คน  การศึกษาและสังคม

ที่มีคุณภาพ 

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก    กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดอกเพ่ือ
ป้องกันการระบาดของโรค 
กิจกรรมพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย
หรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ 
อบต.นาโสมก าหนด 

 

50,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คน  การศึกษาและสังคม

ที่มีคุณภาพ 

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ( 
Clean Food Good Taste : CFGT ) 

เพ่ือฝึกอบรม ให้ความรู้และยกระดับ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยตามเกณฑ์ 
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ( Clean 

Food Good Taste : CFGT ) 

20,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คน  การศึกษาและสังคม

ที่มีคุณภาพ 

โครงการตามพระราชด าริ                 
ด้านสาธารณสุข 

เพ่ืออุดหนุนส าหรับโครงการตาม
พระราชด าริ ด้านสาธารณสุข ให้แก่

คณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ทั้ง  
หมู่บ้านละ 20,000 บาท  จ านวน  

6 หมู่บ้าน 

120,000  ส านักปลัด 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                          องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คน  การศึกษาและสังคม

ที่มีคุณภาพ 

โครงการส่งนักกีฬาและประชาชนต าบลนา
โสมเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
 

กิจกรรมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา 
หรือกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ 
อบต.นาโสมก าหนด 

 

20,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คน  การศึกษาและสังคม

ที่มีคุณภาพ 

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันส าคัญ
ทางศาสนาและวัฒนธรรม 

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธ 
ศาสนา ท านุบ ารุงพุทธศาสนาและ

สืบสานวัฒนธรรม 

2,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คน  การศึกษาและสังคม

ที่มีคุณภาพ 

โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ กิจกรรม
อ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ อบต. นาโสม
ก าหนด 

 

15,448  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คน  การศึกษาและสังคม

ที่มีคุณภาพ 

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ ที่ท า
การปกครองอ าเภอชัยบาดาล 

กิจกรรมสนับสนุนจัดงานรัฐพิธีและ
การจัดงานวันส าคัญต่าง ๆ ของที่ท า
การปกครองอ าเภอชัยบาดาล 

 

25,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คน  การศึกษาและสังคม

ที่มีคุณภาพ 

อุดหนุนส านักงานจังหวัดลพบุรี 
-โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
ประจ าปี 

กิจกรรมการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมสืบสานงานประเพณีของ
จังหวัดลพบุรี 

 

28,000  ส านักปลัด 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                          องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คน  การศึกษาและสังคม

ที่มีคุณภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด 

 

3,834,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คน  การศึกษาและสังคม

ที่มีคุณภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด 

 

1,521,600  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คน  การศึกษาและสังคม

ที่มีคุณภาพ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ก าหนด 

 

42,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คน  การศึกษาและสังคม

ที่มีคุณภาพ 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพชุมชนของต าบล
นาโสม โดย อบต.นาโสม สมทบร้อย
ละ  40 

 

60,000  ส านักปลัด 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                          องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ใน
การพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงหรือกิจกรรมอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้องที่อบต.นาโสมก าหนด 

 

21,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนต าบล
นาโสม 
 

กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน
ต าบลนาโสม หรือกิจกรรมอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องที่ 
อบต.นาโสมก าหนด 
 

 

20,000  ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านซับงูเหลือม  
หมู่ที่ 6 กลุ่มบ้านนางสาวนิรมล  ริยะจันทร์ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ
หน่วยงานไฟฟ้าส าหรับโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้ากลุ่มบ้านนางสาว
นิรมล  ริยะจันทร์  หมู่ที่ 6 

 

20,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้ได้

มาตรฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้าบ้าน
สามแยกเขาต าบล  หมู่ที่ 3  
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ
หน่วยงานไฟฟ้าส าหรับโครงการ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้าบ้านสาม
แยกเขาต าบล  หมู่ที่ 3  

 

200,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้ได้

มาตรฐาน 

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยบ้านนายสา  จันทะ  หมู่ที่ 5 

เพ่ือด าเนินการก่อสร้างถนนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนาย
สา  จันทะ  หมู่ที่ 5 ขนาดผิว
การจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมพ้ืีนที่ไม่น้อยกว่า 300 ตาราง
เมตรหรือตามงาน อบต.ก าหนด 

 
 

180,000  ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ระบบสาธารณูปโภคและ 

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนาโสม 1  หมู่ที่ 1 

เพ่ือด าเนินการก่อสร้างถนนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโสม 1  
หมู่ที่ 1 ขนาดผิวการจราจรกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 350 ตารางเมตรหรือตามงาน 
อบต.ก าหนด 

220,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้ได้

มาตรฐาน 

โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางผิว Asphalt 
concrete สายเจริญสุข  หมู่ที่  4 

เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง ถนนลาดยาง
ผิว Asphalt concrete สายเจริญ
สุข  หมู่ที่  4 ขนาดผิวการจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตรหรือ
ตามงาน อบต.ก าหนด 

 

191,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้ได้

มาตรฐาน 

โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง สายกลุ่มไร่นาง
ทิพย์วิมล ทรัพย์เอนก หมู่ที่  2 

เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง ถนนลูกรัง 
สายกลุ่มไร่นางทิพย์วิมล  ทรัพย์
เอนก  หมู่ที่  2 ขนาดผิวการจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 210.00 
เมตร หนา 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนที่

41,000  ส านักปลัด 
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ไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตรหรือ
ตามงาน อบต.ก าหนด 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้ได้

มาตรฐาน 

โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง ซอยบ้านนาง
แอ๋ว จั่นฉุน หมู่ที่ 3 

เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง ถนนลูกรัง 
ซอยบ้านนางแอ๋ว   จั่นฉุน            
หมู่ที่ 3 ขนาดผิวการจราจรกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 160.00 เมตร 
หนา 0.25 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 560 ตารางเมตรหรือตามงาน 
อบต.ก าหนด 

 

36,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้ได้

มาตรฐาน 

โครงการก่อสร้าง เสาธงหน้าส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง เสาธงหน้า
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
นาโสม จ านวน 1 โครงการ ขนาด
ความสูง ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร 
หรือตามงาน อบต.ก าหนด 

 

150,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้ได้

มาตรฐาน 

โครงการบริหารจัดการงานกิจการประปา ด าเนินการบริหารจัดการงานกิจการ
ประปาต าบลนาโสม ในด้านการ
บ ารุงรักษา ซ่อมแซม การด าเนินการ
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
ระบบประปาหมู่บ้าน 

 

953,160 
 

 ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งน้ า  
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

โครงการฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-กิจกรรมฝึกอบรม สร้างจิตส านึก
ให้กับเด็กและเยาวชน ประชาชน

ต าบลนาโสม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เขาสมโภชน์  หรือกิจกรรมอ่ืนที่
เกี่ยวข้องตามท่ี อบต. ก าหนด                   

5,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งน้ า  

ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

โครงการเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
และลดปริมาณขยะในชุมชนต าบลนาโสม 

กิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมความรู้ 
กิจกรรม Big cleaning day 

กิจกรรมท าความสะอาดถนนสาย
หลักสายรอง กิจกรรมปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ ขยะมูลฝอย ฯลฯ  

10,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งน้ า  

ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
มีความรู้เกีย่วกับมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ การ
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ ความรู้
กับประชาชนในด้านมลพิษที่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาโลกร้อน 
ขยะ ฯลฯ หรือกิจกรรมอ่ืนที่
เกี่ยวข้องตามท่ี อบต.ก าหนด 

 

2,000  ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งน้ า  

ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน
พ้ืนที่ต าบลนาโสม  กิจกรรมสร้าง
บ ารุงรักษาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ สร้าง
ภาชนะกักเก็บน้ า หรือกิจกรรมอ่ืนที่
เกี่ยวข้องตามท่ี อบต. ก าหนด 

10,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งน้ า  

ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและป้องกันไฟป่า 
 

-กิจกรรมฝึกอบรม สร้างความรู้ความ
เข้าใจ การจัดท าแนวกันไฟป่า หรือ
กิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ี อบต. 
ก าหนด 

 

10,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งน้ า  

ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

 

10,000  ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการด าเนินงานแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป ดังนี้ 
1.บริหารงานรายจ่ายประจ าของ 4 ส่วน
ราชการ 
2.บริหารงานกิจการสภา อบต. 
3.บริหารงานอื่น ๆ ในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปที่ปรากฎในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

กิจกรรมการด าเนินงานด้านงาน
บริหารงานทั่วไปของ 4 ส่วนราชการ
และกิจการสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลนาโสม เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและต่อเนื่อง 

11,168,381  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหรือ
สัมมนา 

กิจกรรมด าเนินการให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือ

สัมมนาตามหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับ
การบริหารงานของอบต. ให้มีความรู้ 
มีศักยภาพ ปฏิบัติงานหน้าที่ได้อย่าง

มี       ประสิทธิภาพประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 

180,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรมจัดประชุมในภารกิจต่างๆ ด าเนินการเลี้ยงรับรองหรือรับรอง
การประชุมของคณะกรรมการฯ การ
ประชุมของ 4 ส่วนราชการ และสภา 

อบต. นาโสม หรือกิจกรรมอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องตามท่ี  

89,000  ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

จัดซื้อวัสดุประเภทต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสมทั้ง 4 ส่วนราชการ 

จัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสมเพื่อการ
บริหารจัดการภารกิจต่างๆให้
เพียงพอหรือจ าเป็นและเหมาะสมกับ
การใช้งานทั้ง 4 ส่วนราชการของ 
อบต.นาโสม 

  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

การบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
ส านักงาน 

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินของ 4 
ส่วนราชการและทรัพย์สินที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม 

310,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

จัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม 

จัดซื้อครุภัณฑป์ระเภทต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมเพื่อ
การบริหารจัดการภารกิจต่างๆให้
เพียงพอหรือจ าเป็นและเหมาะสม
ของ อบต.นาโสม 

1,387,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต. นา
โสม 

กิจกรรมฝึกอบรม สัมมนาและศึกษา
ดูงานให้แก่บุคลากร อบต.นาโสม 
ได้แก่ ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
อบต.นาโสม 

 

50,000  ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่
ได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล
นาโสม 

ด าเนินการจ้างองค์กรหรือ
สถาบันการศึกษาที่เป็นกลางเป็น
ผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการจาก อบต.นาโสม 

 

25,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

การแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนอันเนื่องจากสาธารณภัยต่างๆ 
(งบส ารองจา่ย) 

ด าเนินการแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนอัน
เนื่องจากสาธารณภัยต่าง ๆ จากงบ
ส ารองจ่าย 

 

300,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

การด าเนินงานแผนงานงบกลาง บริหารรายจ่ายงบกลางประเภท
รายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ เงิน
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการท้องถิ่น ( กทบ.) 
 
 

 

366,100  ส านักปลัด 
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ครุภัณฑ์ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน 

 

รถขุดตีนตะขาบ   ( รถแมคโคร ) 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อรถขุด
ตีนตะขาบ (รถแมคโคร ) จ านวน  1 
คัน ที่มีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ 
- รถขุดขนาด 3 ตัน ระบบอัจฉริยะ 
- รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก  
- แรงม้า/รอบต่อชั่วโมง 28.6 
/2,400 
-ความยาวตัวรถ 4,560 มิลลเิมตร 
-ความกว้างตัวรถ 1,550 มิลลิเมตร 
-ระยะในการขุดสูงสุด 5,070 มม. 
-ระยะในการเทสูงสุด 3,580 มม. 
-ระยะขุดลึกสุด  3,130 มม. 

 

1,350,000 อบต.นาโสม กองช่าง 
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ครุภัณฑ์ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ (บาท) 

สถานที่ด าเนินการ หน่วยงานที่
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 
เครื่อง ส าหรับเจ้าพนักงานพัสดุ                  
( ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ) 

 

22,000 อบต.นาโสม กองคลัง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เครือ่งพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 
จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับเจ้า
พนักงานพัสดุ  ( ตั้งราคาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ) 

 

15,000 อบต.นาโสม กองคลัง 
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ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์
ความเสี่ยง 

 
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

หน่วยงานตรวจสอบ ส านักปลัด 
 
ที ่  

 
 
    กิจกรรม 

ด้าน 
กลยุทธ์ 

 
(S) 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
 

(O) 

ด้านการ
รายงาน 
 

(R) 

ด้าน 
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

(C) 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

(เฉลี่ย) 

1.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 1 2 1 2 1.25 
2. การจัดท าประชาคมระดับหมู่บ้าน/ต าบล 2 2 2 3 2.25 
3. การจัดท าข้อบัญญัติ 1 2 1 1 1.25 
4. การรายงานผลในระบบ e-Menscr 1 2 2 1 1.50 
5. การลงข้อมูลในระบบ E-Plan 2 2 1 2 1.75 
6. การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 1 2 2 2 1.75 
7. การใช้ทรัพย์สินของราชการ (รถยนต์) 2 2 2 3 2.25 
8. การพัฒนาบุคลากร 1 1 2 1 1.25 
9. การจัดท าแผนอัตราก าลัง 1 2 2 2 1.75 
10. การจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 2 2 1 1.50 
11. การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ 1 1 2 2 1.50 
12. การรักษาความสงบเรียบร้อย 1 2 1 2 1.50 
13. การช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยต่างๆ 1 2 1 1 1.25 
14. การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ /ผู้พิการ/เอดส์ 2 1 2 1 1.50 
15. การควบคุมภายในระดังหน่วยงานย่อย 2 2 2 2 2.00 
16. การขอรับเงินอุดหนุนประจ าปี 1 2 2 1 1.50 
17. การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 1 2 2 2 1.75 
18. การด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) 1 1 1 1 1.00 
19. การด าเนินงานเกี่ยวกับโรงเรียน ศพด. 1 2 1 2 1.50 
20. การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด 2 1 1 1 1.25 
21. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1 2 2 1 1.50 
22. การควบคุมการบริหารงบประมาณ 1 2 1 2 1.50 
23. การควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของส านักปลัด 1 2 2 2 1.75 
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ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์
ความเสี่ยง 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
หน่วยงานตรวจสอบ กองคลัง 

 
ที ่  

 
 
    กิจกรรม 

ด้าน 
กลยุทธ์ 

 
(S) 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
 

(O) 

ด้านการ
รายงาน 
 

(R) 

ด้าน 
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

(C) 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

(เฉลี่ย) 

1.  การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 1 3 2 3 2.25 
2. การจัดท าเช็คจ่ายเงิน 1 1 2 1 1.25 
3. การจัดท างบและสถานการเงินประจ าวัน/

เดือน/สิ้นปีงบประมาณ 
2 2 1 3 2.00 

4. การจัดท าเช็คสั่งจ่าย 1 2 1 2 1.50 
5. การจัดท าใบส าคัญสรุปใบน าส่งเงิน 1 1 1 2 1.25 
6. การบันทึกบัญชีและทะเบียนต่างๆ 3 3 2 3 2.75 
7. การจัดท างบทรัพย์สิน 2 2 2 1 1.75 
8. การเบิกจ่ายเงินในโครงการตามข้อบัญญัติ 2 2 2 1 1.75 
9. การรายงานผลการศึกษาดูงาน/การฝึกอบรม 2 2 3 3 2.50 
10. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2 2 2 2 2.00 
11. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนส าหรับค่าอาหาร

กลางวัน 
1 1 1 1 1.00 

12. การจัดเก็บรายได้และการน าส่ง 2 3 1 1 1.75 
13. การด าเนินการเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน 3 3 2 2 2.50 
14. การเร่งรัดจัดเก็บหนี้ค้างช าระ 2 3 3 3 2.75 
15. การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน 2 3 2 3 2.50 
16. การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 2 3 2 2 2.25 
17. การจ าหน่ายพัสดุ 2 3 2 2 2.25 
18. การควบคุมภายในระดับหน่วยย่อย 1 2 1 2 1.50 
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ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์
ความเสี่ยง 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
หน่วยงานตรวจสอบ กองช่าง 

 
ที ่  

 
 
    กิจกรรม 

ด้าน 
กลยุทธ์ 

 
(S) 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
 

(O) 

ด้านการ
รายงาน 
 

(R) 

ด้าน 
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

(C) 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

(เฉลี่ย) 

1.  การก่อสร้าง ส ารวจ ออกแบบงานก่อสร้าง 2 2 3 3 2.50 
2. การตรวจสอบติดตามงานก่อสร้าง 2 3 3 2 2.50 
3. การค านวณราคากลาง 3 3 2 1 2.25 
4. การออกใบอนุญาตปลูกสร้างต่างๆ /ถมดิน 1 2 2 2 1.75 
5. การดูแลรักษารถราชการ 3 3 3 1 2.50 
6. การดูแลเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 3 3 2 1 2.25 
7. การควบคุมภายในระดับหน่วยย่อย 2 2 2 2 2.00 

 
ตารางแปลงค่าคะแนนความเสี่ยง (SORC) เป็นระดับความเสี่ยง  

คะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ล าดับในการจัดกลุ่ม 
2.33 – 3.00 สูง (3) 1 
1.68 – 2.32 ปานกลาง (2) 2 
1.0 – 1.67 ต่ า (1) 3 
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การจัดล าดับความเสี่ยง 
หน่วยตรวจรับ กิจกรรม คะแนนความเสี่ยง 

(เฉลี่ย) 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ล าดับกลุ่ม
ความเสี่ยง 

กองคลัง การบันทึกบัญชีและทะเบียนต่างๆ 2.75 สูง 1 
กองคลัง การเร่งรัดจัดเก็บหนี้ค้างช าระ 2.75 สูง 1 
กองคลัง การด าเนินการเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน 2.50 สูง 1 
กองคลัง การรายงานผลการศึกษาดูงาน/การฝึกอบรม 2.50 สูง 1 
กองคลัง การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน 2.50 สูง 1 
กองช่าง การก่อสร้าง ส ารวจ ออกแบบงานก่อสร้าง 2.50 สูง 1 
กองช่าง การตรวจสอบติดตามงานก่อสร้าง 2.50 สูง 1 
กองช่าง การดูแลรักษารถราชการ 2.50 สูง 1 

ส านักปลัด การจัดท าประชาคมระดับหมู่บ้าน/ต าบล 2.25 ปานกลาง 2 
ส านักปลัด การใช้ทรัพย์สินของราชการ (รถยนต์) 2.25 ปานกลาง 2 

คลัง การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2.25 ปานกลาง 2 
คลัง การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 2.25 ปานกลาง 2 
คลัง การจ าหน่ายพัสดุ 2.25 ปานกลาง 2 
ช่าง การดูแลเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 2.25 ปานกลาง 2 
ช่าง การค านวณราคากลาง 2.25 ปานกลาง 2 

ส านักปลัด การควบคุมภายในระดังหน่วยงานย่อย 2.00 ปานกลาง 2 
คลัง การจัดท างบและสถานการเงินประจ าวัน/

เดือน/สิ้นปีงบประมาณ 
2.00 ปานกลาง 2 

คลัง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2.00 ปานกลาง 2 
ช่าง การควบคุมภายในระดับหน่วยย่อย 2.00 ปานกลาง 2 

ส านักปลัด การลงข้มูลในระบบ E-Plan 1.75 ปานกลาง 2 
ส านักปลัด การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 1.75 ปานกลาง 2 
ส านักปลัด การจัดท าแผนอัตราก าลัง 1.75 ปานกลาง 2 
ส านักปลัด การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 1.75 ปานกลาง 2 
ส านักปลัด การควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของส านักปลัด 1.75 ปานกลาง 2 

คลัง การจัดท างบทรัพย์สิน 1.75 ปานกลาง 2 
คลัง การเบิกจ่ายเงินในโครงการตามข้อบัญญัติ 1.75 ปานกลาง 2 
คลัง การจัดเก็บรายได้และการน าส่ง 1.75 ปานกลาง 2 
ช่าง การออกใบอนุญาตปลูกสร้างต่างๆ /ถมดิน 1.75 ปานกลาง 2 

ส านักปลัด การรายงานผลในระบบ e-Menscr 1.50 ต่ า 3 
ส านักปลัด การจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.50 ต่ า 3 
ส านักปลัด การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ 1.50 ต่ า 3 
ส านักปลัด การรักษาความสงบเรียบร้อย 1.50 ต่ า 3 
ส านักปลัด การขอรับเงินอุดหนุนประจ าปี 1.50 ต่ า 3 
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การจัดล าดับความเสี่ยง 
หน่วยตรวจรับ กิจกรรม คะแนนความเสี่ยง 

(เฉลี่ย) 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ล าดับ

ความเสี่ยง 
ส านักปลัด การด าเนินงานเกี่ยวกับโรงเรียน ศพด. 1.50 ต่ า 3 
ส านักปลัด การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1.50 ต่ า 3 
ส านักปลัด การควบคุมการบริหารงบประมาณ 1.50 ต่ า 3 
ส านักปลัด การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ /ผู้พิการ/เอดส์ 1.50 ต่ า 3 
กองคลัง การจัดท าเช็คสั่งจ่าย 1.50 ต่ า 3 
กองคลัง การควบคุมภายในระดับหน่วยย่อย 1.50 ต่ า 3 
ส านักปลัด การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 1.25 ต่ า 3 
ส านักปลัด การจัดท าข้อบัญญัติ 1.25 ต่ า 3 
ส านักปลัด การช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยต่างๆ 1.25 ต่ า 3 
ส านักปลัด การพัฒนาบุคลากร 1.25 ต่ า 3 
ส านักปลัด การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด 1.25 ต่ า 3 
กองคลัง การท าเช็คจ่ายเงิน 1.25 ต่ า 3 
กองคลัง การจัดท าใบส าคัญสรุปใบน าส่งเงิน 1.25 ต่ า 3 
กองคลัง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนส าหรับค่าอาหาร

กลางวัน 
1.25 ต่ า 3 
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ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงการ  จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.นาโสม 
วัตถุประสงค์  เพ่ือเพ่ิมรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพ้ืนที่ และให้การปฏิบัติงานด้านภาษีมีความถูกต้องเรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  มีโปรแกรมการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏบิัติงานของการ

ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตวัชี้วัด ของ

แต่ละขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของโครงการ/กจิกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเส่ียง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 
โอกาส  

 
(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความ

เสี่ยง(9) 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยส์ิน 
อบต.นาโสม 

เพื่อเพิ่มรายได้ในการ
จัดเก็บภาษีในพืน้ที่ 
และให้การปฏิบัติงาน
ด้านภาษีมีความถูกต้อง
เรียบร้อยเป็นไปตาม
ระเบียบ 

- บุคลากรไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
- ฐานข้อมูลที่ใช้ในการ
จัดท าแผนที่ภาษียังไม่
เป็นปัจจบุัน 
- เจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัตงิาน
ไม่มีความช านาญในการ
ใช้โปรแกรม LTAX 
3000 

- กองคลังมีปริมาณงานมากเกิน
อัตราก าลังที่ม ี
- เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติ งานด้านจัดเก็บ
รายได้ขาดความรู้และความเข้าใจใน
การจัดเก็บภาษีที่ดนิและสิ่งปลกูสร้าง 
และระเบียบ กฎหมายใหม่ที่เริ่มใช้ใน
ปีงบประมาณ 2563 
- ขาดการก ากับดูแล และติดตาม
อย่างจริงจัง จากผู้มีอ านาจ 

O 
R 
C 

2 4 13 สูง 

แบบ RM-1 

ปีงบประมาณ 2565 
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- ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้องในการ
ด าเนินงานตามโครงการ
เช่น มือถือ  กล้อง ฯลฯ 
เพื่อจัดเก็บข้อมูลและ
ค้นหาพิกัดของข้อมูล 
 
 

- ขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ 
งาน และผูบ้ริหารไม่สนับสนนุ  ไม่ส่ง 
เสริมการจัดท าแผนที่ภาษีอยา่ง
จริงจัง 
- การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องด าเนนิงานตาม
โครงการปรับปรุงการจัดท าแผนท า
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 
- ขาดการประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนในพื้นที่ต าบลนาโสมได้
รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงการ  จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.นาโสม 
วัตถุประสงค์  เพ่ือเพ่ิมรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพ้ืนที่ และให้การปฏิบัติงานด้านภาษีมีความถูกต้องเรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  มีโปรแกรมการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการ/

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 
(2) 

สาเหตุของความเสีย่ง 
(Root Cause) 

  
(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร 
ความเสี่ยง 

(8) 

แผนจัดการความเสี่ยง 
(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) 

 
(9) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

(10) 

งบประมาณ 
 
 

(11) 
โอกาส 
 

(4) 

ผลกระทบ 
 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับ 
ความเส่ียง 
ที่คาดหวัง 

(7) 
โครงการ
จัดท าแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 
อบต.นาโสม 

- บุคลากรไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 
- ฐานข้อมูลที่ใช้ใน
การจัดท าแผนที่ภาษี
ยังไม่เป็นปัจจบุัน 
- เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานไม่มีความ
ช านาญในการใช้
โปรแกรม LTAX 
3000 
- ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่
เก่ียวข้องในการ

- กองคลังมีปริมาณงาน
มากเกินอัตราก าลังที่ม ี
- เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติ งาน
ด้านจัดเก็บรายได้ขาด
ความรู้และความเข้าใจ
ในการจัดเก็บภาษีที่ดนิ
และสิ่งปลูกสร้าง และ
ระเบียบ กฎหมายใหม่ที่
เร่ิมใช้ในปีงบประมาณ 
2563 

2 4 13 4 การ
ควบคุม 

 

1.จัดอบรมให้ความรู ้หรือให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับ
การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 
2.ก าหนดหน้าที่ความรบัผิดชอบ ออก
ค าสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหนา้ที่รบัผิดชอบ
ด าเนินงานโดยตรงตามโครงการแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ 
3.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่
เก่ียวข้องในการสนับสนุนข้อมูล ที่
เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินได้รับทราบ เพื่อมี

กองคลัง 10,000 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM-2 

ปีงบประมาณ 2565 



53 
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ด าเนินงานตาม
โครงการเช่น มือถือ  
กล้อง ฯลฯ เพื่อ
จัดเก็บข้อมูลและ
ค้นหาพิกัดของข้อมูล 
 
 

- ขาดการก ากับดูแล 
และติดตามอยา่งจริงจัง 
จากผู้มีอ านาจ 
- ขาดขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติ งาน และ
ผู้บริหารไม่สนับสนนุ  ไม่
ส่ง เสริมการจัดท าแผนที่
ภาษีอย่างจริงจงั 
- การตั้งงบประมาณไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่
ต้องด าเนินงานตาม
โครงการปรับปรุงการ
จัดท าแผนท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยส์ิน 
- ขาดการประชาสัมพนัธ์
ให้ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลนาโสมได้รับทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 

ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเปน็ปัจจุบันทนั
ต่อการบันทึกข้อมูลลงระบบโปรแกรม 
LTAX 3000   
4.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเปน็และ
เพียงพอต่อการใช้งานในการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์  กล้อง  โทรศัพท์มือถือ 
เพื่อใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดิน ที่
ถูกต้องชัดเจน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงการ  จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.นาโสม 
วัตถุประสงค์  เพ่ือเพ่ิมรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพ้ืนที่ และให้การปฏิบัติงานด้านภาษีมีความถูกต้องเรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบ 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  มีโปรแกรมการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ปัจจัยเสี่ยง (1) 
(Risk Factor) 

 
 
 

สาเหตุของความเสี่ยง(2) 
(Root Cause) 

 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการปอ้งกัน ระยะเวลา (5) ผู้รับผิดชอบ 
(6) 

สถานะความเสี่ยง (7) 

มาตรการ  
(3)     

ควบคุม
ภายใน 

 
 

มาตรการ  
(4)        

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

Q1 Q2 Q3 Q4  
หมด
ไป 

คงอยู ่ ความ
เสี่ยง         
ที่

เกิดขึ้น
ใหม่ 

ควบคุม
ได้ 

ควบคุม
ไม่ได้ 

 /  

- บุคลากรไม่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
- ฐานข้อมูลที่ใช้
ในการจัดท าแผน
ที่ภาษียังไม่เป็น
ปัจจุบนั 
- เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานไม่มี
ความช านาญใน

- กองคลังมีปริมาณงานมาก
เกินอัตราก าลังที่ม ี
- เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติ งาน
ด้านจัดเก็บรายได้ขาด
ความรู้และความเข้าใจใน
การจัดเก็บภาษีที่ดนิและสิ่ง
ปลูกสร้าง และระเบียบ 
กฎหมายใหม่ที่เริ่มใช้ใน
ปีงบประมาณ 2563 

การควบคุม 
 

1.จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ
เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
2.ก าหนดหน้าที่ความรบัผิดชอบ ออกค าสั่ง
มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผดิชอบด าเนินงาน
โดยตรงตามโครงการแผนที่ภาษแีละทะเบียน
ทรัพย์สิน 
3.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เก่ียวข้องใน
การสนับสนนุข้อมูล ที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิได้รบัทราบ เพื่อมี

    กองคลัง 
 
 

 

สถานะ :ยงัไม่ด าเนิน 
การตามโครงการฯ 
 
ปัญหาอุปสรรค :ขาด
ผู้รับผิดชอบโครงการ
โดยตรง 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

แบบ RM-3 

ปีงบประมาณ 2565 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                          องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 

การใช้โปรแกรม 
LTAX 3000 
- ขาดวัสดุ
อุปกรณ์ที่
เก่ียวข้องในการ
ด าเนินงานตาม
โครงการเช่น มือ
ถือ  กล้อง ฯลฯ 
เพื่อจัดเก็บข้อมูล
และค้นหาพิกัด
ของข้อมูล 
 

- ขาดการก ากับดูแล และ
ติดตามอย่างจริงจัง จากผู้มี
อ านาจ 
- ขาดขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติ งาน และ
ผู้บริหารไม่สนับสนนุ  ไมส่่ง 
เสริมการจัดท าแผนที่ภาษี
อย่างจริงจัง 
- การตั้งงบประมาณไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ด าเนินงานตามโครงการ
ปรับปรุงการจัดท าแผนท า
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
- ขาดการประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนในพื้นที่ต าบลนา
โสมได้รบัทราบข้อมูลที่
ถูกต้องชัดเจน 

ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเปน็ปัจจุบันทนัต่อการ
บันทึกข้อมูลลงระบบโปรแกรม LTAX 3000   
4.จดัหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเปน็และเพียงพอต่อการ
ใช้งานในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน เชน่ เครื่องคอมพิวเตอร์  กล้อง  
โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดิน 
ที่ถูกต้องชัดเจน 
 

แนวทางแกไ้ข :ตั้ง
งบประมาณเพื่อ
ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ต่อไป 
หมายเหตุ : 

 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                          องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 

 
วิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน  การศึกษา และสังคมที่มีคุณภาพ 
โครงการ สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
วัตถุประสงค์   เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีข้ึน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุทุกคนที่ อายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับสวัสดิการ 
ส่วนงานย่อยท่ีรับผิดชอบ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏบิัติงานของการ

ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตวัชี้วัด ของ

แต่ละขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ
ตัวชี้วัดของโครงการ/กจิกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเส่ียง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 
โอกาส  

 
(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความ

เสี่ยง(9) 

กิจกรรมสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ 

- ผู้สูงอายุทุกคนที่ 
อายุ 60 ปีขึ้นไปที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน 
- ผู้สูงอายุมคีุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

- ผู้สูงอายุ ที่มายื่นเรื่อง
ลงทะเบียนยังขาด
ความร่วมมือในการแจ้ง
ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง 
กรณีการเสียชีวิต, การ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ และ
การได้รับค่าตอบแทน
สวัสดิการหรือสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ จาก
หน่วยงานของรัฐ 

1. ผู้ลงทะเบียนปกปิดข้อมูลให้ข้อมูล
ที่เป็นเท็จ 
2. ผู้ลงทะเบียนมีการรับ
ผลประโยชน์ซ้ าซ้อนจากสวสัดิการ
อ่ืน ๆ  
3. ฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานไม่มี
ความเชื่อมโยงกัน  
 

O 
 

5 4 23 สูง 

แบบ RM-1 

ปีงบประมาณ 2565 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                          องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 

- การจ่ายเงินค่าเบี้ยยัง
ชีพเกิดความผิดพลาด
ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                          องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคน  การศึกษา และสังคมที่มีคุณภาพ 
โครงการ สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
วัตถุประสงค์   เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีข้ึน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุทุกคนที่ อายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับสวัสดิการ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการ/

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 
(2) 

สาเหตุของความเสีย่ง 
(Root Cause) 

  
(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

(8) 

แผนจัดการความเสี่ยง 
(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) 

 
(9) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

(10) 

งบประมาณ 
 
 

(11) 
โอกาส 

 

(4) 

ผลกระทบ 
 

(5) 

ระดับความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับ ความ
เส่ียง ที่
คาดหวัง 

(7) 
กิจกรรม
สนับสนุนการ
สร้าง
หลักประกัน
รายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ 

- ผู้สูงอายุ ที่มายื่นเรื่อง
ลงทะเบียนยังขาดความ
ร่วมมือในการแจ้งข้อมูลที่
เป็นข้อเท็จจริง กรณีการ
เสียชีวิต, การ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ และ
การได้รับค่าตอบแทน
สวัสดิการหรือสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆ จาก
หน่วยงานของรัฐ 
- การจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพ
เกิดความผิดพลาดไม่ตรง
กับข้อเท็จจริง 

1. ผู้ลงทะเบียน
ปกปิดข้อมูลให้ข้อมูล
ที่เป็นเท็จ 
2. ผู้ลงทะเบียนมี
การรับผลประโยชน์
ซ้ าซ้อนจาก
สวัสดิการอ่ืนๆ  
3. ฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานไม่
มีความเชื่อมโยงกัน  
 

5 4 23 3 การ
ควบคุม 

 

- ชี้แจงท าความเข้าใจให้ผู้มา
ลงทะเบียนให้เข้าตรงกัน
เก่ียวกับคุณสมบัติว่าเป็นผู้มี
สิทธิจะได้รับบี้ยยังชีพ 
- ประชาสัมพนัธ์ประกาศสียง
ตามสายให้ผู้ที่มีเกณฑ์ที่
จะต้องขึ้นทะเบยีนให้รับทราบ 
เพื่อป้องกันการตกหล่น 
- ตรวจสอบคุณสมบตัิไปยัง
กรมบัญชีกลางเพื่อสอบถาม
การได้รับสวสัดิการจาก
หน่วยงานอ่ืนหรือไม่เพื่อ
ป้องกันการซ้ าซ้อน 
 

ส านักปลัด 9,433,200 
 
 
 
 
 

แบบ RM-2 

ปีงบประมาณ 2565 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                          องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคน  การศึกษา และสังคมท่ีมีคุณภาพ 
โครงการ สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
วัตถุประสงค์   เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีข้ึน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุทุกคนที่ อายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับสวัสดิการ 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ปัจจัยเสี่ยง (1) 
(Risk Factor) 

 
 
 

สาเหตุของความ
เสี่ยง(2) 

(Root Cause) 
 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการปอ้งกัน ระยะเวลา (5) ผู้รับผิดชอบ 
(6) 

สถานะความเสี่ยง (7) 

มาตรการ  
(3)     

ควบคุมภายใน 
 

 

มาตรการ  
(4)        

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

Q1 Q2 Q3 Q4  
หมด
ไป 

คงอยู ่ ความ
เสี่ยง         
ที่

เกิดขึ้น
ใหม่ 

ควบคุม
ได้ 

ควบคุม
ไม่ได้ 

 /  

- ผู้สูงอายุ ที่มายื่นเรื่อง
ลงทะเบียนยังขาดความร่วมมือใน
การแจ้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง 
กรณีการเสียชีวิต, การ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ และการได้รับ
ค่าตอบแทนสวัสดิการหรือสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ จากหน่วยงาน
ของรัฐ- การจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพ
เกิดความผิดพลาดไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง 

1. ผู้ลงทะเบียน
ปกปิดข้อมูลให้
ข้อมูลที่เป็นเท็จ 
2. ผู้ลงทะเบียนมี
การรับ
ผลประโยชน์
ซ้ าซ้อนจาก
สวัสดิการอ่ืน ๆ  
3. ฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน
ไม่มีความเชื่อมโยง
กัน  

การควบคุม 
 

- ชี้แจงท าความเข้าใจให้ผู้มา
ลงทะเบียนให้เข้าตรงกันเก่ียวกับ
คุณสมบัติวา่เป็นผู้มีสิทธิจะได้รบับี้ยยัง
ชีพ 
- ประชาสัมพนัธ์ประกาศสียงตามสาย
ให้ผู้ที่มีเกณฑ์ที่จะต้องขึ้นทะเบยีนให้
รับทราบ เพื่อป้องกันการตกหลน่ 
- ตรวจสอบคุณสมบตัิไปยัง
กรมบัญชีกลางเพื่อสอบถามการได้รับ
สวัสดิการจากหน่วยงานอ่ืนหรือไม่เพื่อ
ป้องกันการซ้ าซ้อน 
 

    ส านักปลัด 
 
 

 

สถานะ : ด าเนินการ
ภายในวันที่ 10 ของ
ทุกๆเดือน 
ปัญหาอุปสรรค :  
เอกสารประกอบการขึ้น
ทะเบียนไม่ครบ 
แนวทางแกไ้ข : แจ้งบุตร
หลานให้ทราบถึงแนว
ทางการปฏบิัต ิ
หมายเหตุ : 

ไม่มี 

แบบ RM-3 

ปีงบประมาณ 2565 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                          องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 

 
วิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงการ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
วัตถุประสงค์   เพ่ือความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การจัดซื้อ – จัดจ้างทุกรายการต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ 100% 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏบิัติงานของการ

ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตวัชี้วัด ของ

แต่ละขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตวัชี้วัดของโครงการ/
กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเส่ียง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเส่ียง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ 

หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” 
โอกาส  

 
(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความ

เสี่ยง(9) 

กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อ – จัดจ้าง
ทุกรายการต้อง
โปร่งใสตรวจสอบได้ 
100% 

- ผู้มีส่วนในการจัดซื้อจัดจ้าง
มีความสนทิสนมกบัคู่ค้า 
- คูค่้ามีการเสนอ
ผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่
ที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ไม่
เข้าใจในระเบียบ 
- ระเบียบพัสดุมีการแก้ไข
บ่อยจนเกินไป 

1. ไม่มีเจ้าหน้าที่ในต าแหน่งเจา้
พนักงานพัสดุที่รบัผิดชอบงาน
พัสดุโดยตรง 
2. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ขาดความรู ้ความช านาญ
เก่ียวกับระเบียบงานพัสดุจึงท า
ให้เกิดความผิดพลาด 
3. ความสนิทสนมกับคู่คา้มาก
จนเกินไป อาจส่งผลให้มีการ
เสนอผลประโยชน์ตา่งตอบแทน
ให้กันและกัน 

O 
C 
 

5 5 25 สูง 

แบบ RM-1 

ปีงบประมาณ 2565 
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องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงการ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
วัตถุประสงค์   เพ่ือความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การจัดซื้อ – จัดจ้างทุกรายการต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ 100% 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง   กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
โครงการ/

ขั้นตอนหลัก 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 
(2) 

สาเหตุของความเสีย่ง 
(Root Cause) 

  
(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

(8) 

แผนจัดการความเสี่ยง 
(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) 

 
(9) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

(10) 

งบประมาณ 
 
 

(11) 
โอกาส 

 

(4) 

ผลกระทบ 
 

(5) 

ระดับความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับ ความ
เส่ียง ที่
คาดหวัง 

(7) 
กิจกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

- ผู้มีส่วนในการจัดซื้อ
จัดจ้างมีความสนทิ
สนมกับคู่ค้า 
- คู่ค้ามีการเสนอ
ผลประโยชน์ให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่ด าเนนิการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
- เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้ไม่เข้าใจใน
ระเบียบ 
- ระเบียบพัสดุมีการ
แก้ไขบ่อยจนเกินไป 

1. ไม่มีเจ้าหน้าที่ใน
ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
ที่รับผิดชอบงานพัสดุ
โดยตรง 
2. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายขาดความรู้ 
ความช านาญเก่ียวกับ
ระเบียบงานพสัดุจึงท าให้
เกิดความผิดพลาด 
3. ความสนิทสนมกับคู่คา้
มากจนเกินไป อาจสง่ผล
ให้มีการเสนอ
ผลประโยชน์ต่างตอบแทน
ให้กันและกัน 

5 5 25 8 การ
ควบคุม 

การ
ปฏิบัติงาน

และ
ปฏิบัติ
ตาม

กฎหมาย 

1. บรรจุเจ้าหน้าที่ที่เปน็
ข้าราชการเข้ามารบัผิดชอบ
โดยตรง 
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม
เก่ียวกับระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าดว้ยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 
3. มีการสืบราคาจากหลายๆ
แหล่งเพื่อความคุ้มค่า
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราชการ
สูงสุด 

ส านักปลัด  
 
 
 
 
 

แบบ RM-2 

ปีงบประมาณ 2565 
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องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงการ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
วัตถุประสงค์   เพ่ือความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การจัดซื้อ – จัดจ้างทุกรายการต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ 100% 
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ปัจจัยเสี่ยง (1) 
(Risk Factor) 

 
 
 

สาเหตุของความเสี่ยง(2) 
(Root Cause) 

 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการปอ้งกัน ระยะเวลา (5) ผู้รับผิดชอบ 
(6) 

สถานะความเสี่ยง (7) 

มาตรการ  
(3)     

ควบคุมภายใน 
 

 

มาตรการ  
(4)        

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

Q1 Q2 Q3 Q4  
หมด
ไป 

คงอยู ่ ความ
เสี่ยง         
ที่

เกิดขึ้น
ใหม่ 

ควบคุม
ได้ 

ควบคุม
ไม่ได้ 

 /  

- ผู้มีส่วนในการจัดซื้อจัด
จ้างมีความสนิทสนมกบัคู่
ค้า 
- คู่ค้ามีการเสนอ
ผลประโยชน์ให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่ด าเนนิการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ไม่
เข้าใจในระเบียบ 
- ระเบียบพัสดุมีการแก้ไข
บ่อยจนเกินไป 

1. ไม่มีเจ้าหน้าที่ในต าแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดทุี่
รับผิดชอบงานพัสดโุดยตรง 
2. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายขาดความรู้ ความ
ช านาญเก่ียวกับระเบียบงาน
พัสดุจึงท าให้เกิดความ
ผิดพลาด 
3. ความสนิทสนมกับคู่คา้
มากจนเกินไป อาจสง่ผลให้
มีการเสนอผลประโยชน์ตา่ง
ตอบแทนให้กันและกัน 

การควบคุม 
 

1. บรรจุเจ้าหน้าที่ที่เปน็ข้าราชการ
เข้ามารับผิดชอบโดยตรง 
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเกี่ยวกับ
ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ 
3. มีการสืบราคาจากหลายๆแหล่ง
เพื่อความคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ราชการสูงสุด 

    ส านักปลัด 
 
 

 

สถานะ : ด าเนินการ
ทุกๆเดือน 
ปัญหาอุปสรรค :  
ไม่มีผู้ปฏบิัติงานใน
ต าแหน่ง 
แนวทางแกไ้ข : บรรจุ
ข้าราชการในต าแหน่ง
พัสดุมารับผิดชอบ
โดยตรง 
หมายเหตุ : 

ไม่มี 

แบบ RM-3 

ปีงบประมาณ 2565 
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ภาคผนวก 
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เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ข้อมูลทั่วไป 
หน่วยรับการตรวจ ส านัก/กอง................................................................ฝ่าย/งาน....................................
ต าแหน่ง............................................................................................ 
งานที่รับผิดชอบ
........................................................................... ...................................................................................................
..................................................................... 

 
ที ่ ปัจจัยเสี่ยง เกณฑ์ความเสี่ยง ความเห็นหน่วยตรวจ

รับ ความเสี่ยงระดับ
ต่ า 

ความเสี่ยง
ระดับปาน

กลาง 

ความเสี่ยง
ระดับสงู 

1 ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic : S) 
โครงสร้าง
หน่วยงานภายใน
ส านัก/กอง /ฝ่ายฯ 

 มีการก าหนด
โครงสร้างภายใน
ส านัก / กอง / 
ฝ่ายฯ และ
ภารกิจที่ชัดเจน
รวมทั้งมีค าสั่ง
แบ่งหน้าที่การ
ปฏิบัติงาน
ภายในส านัก/
กอง/ฝ่ายฯ อย่าง
ชัดเจนด้วย 

 มีค าสั่งการ
ปฏิบัติงาน
ภายในส านัก / 
กอง / ฝ่ายฯ 
แต่ไม่มีการ
ก าหนด
โครงสร้าง
ภายในส านัก / 
กอง / ฝ่ายฯ 
และภารกิจที่ไว้
อย่างชัดเจน 

 ไม่มีมีค าสั่ง
การปฏิบัติงาน
ภายในส านัก / 
กอง / ฝ่ายฯ 
และไม่มีค าสั่ง
แบ่งหน้าที่ใน
การปฏิบัติงาน
ภายในส านัก
กอง / ฝ่ายฯ 
 

( ) เห็นด้วย 
( ) ไม่เห็นด้วย 
เหตุผล............................ 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
 

 จ านวนอัตราก าลัง
ที่ปฏิบัติงานภายใน
ส านัก / กอง / ฝ่าย
ฯ 

 อัตราก าลังที่
มีจริงไม่น้อยกว่า 
80 % 

 อัตราก าลัง
ที่มีจริงไม่
มากกว่า 70 
% แต่ไม่ถึง 
80% ของ
อัตราตาม
กรอบ
อัตราก าลัง 
 
 
 
 
 

 อัตราก าลัง
ที่มีจริงน้อย
กว่า 70 % 
ของอัตราตาม
กรอบ
อัตราก าลัง 
 
 
 
 

( ) เห็นด้วย 
( ) ไม่เห็นด้วย 
เหตุผล............................ 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
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2 ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operation : O) 
- การแบ่งแยก
หน้าที่ความ
รับผิดชอบและ
จัดท าขั้นตอนหรือ
ผังการปฏิบัติงาน
ของส านัก/ กอง / 
ฝ่ายฯ  
- การตรวจสอบ
จากผู้ตรวจสอบ
ภายใน/จังหวัด/
สตง 
 
 
 
 
- การวางระบบการ
ควบคุมภายในและ
แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงของ
ส านัก/ กอง / ฝ่าย
ฯ 
 
 
 
- ผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนที่ก าหนด
ในปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
(ปีงบประมาณ 
2564) ตาม
สมมติฐานหรือการ
คาดการณ์ไว้  
 

 แบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ที่จัดเจน ก าหนด
ขั้นตอน
กระบวนการ
ปฏิบัติงานไว้ครบ
ทุกภารกิจ/
กิจกรรม 
 
 
 
 ได้รับการ
ตรวจสอบครั้ง
สุดท้ายภายใน 1 
ปี ที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 มีการจัดวาง
ระบบการ
ควบคุมภายใน
และแนวทางการ
บริหารความ
เสี่ยงโดยมีการ
ประเมินระบบ
การควบคุม
ภายในและ
บริหารความ
เสี่ยง  
 
 
 ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามแผนที่
ก าหนดมากกว่า
ร้อยละ 90 

 แบ่งหน้าที่
ความ
รับผิดชอบที่
ชัดเจนก าหนด
ขั้นตอน
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
เพียงบาง
กิจกรรม/
ภารกิจ 
 
 ได้รับการ
ตรวจสอบครั้ง
สุดท้ายภายใน 
1 ปี ที่ผ่านมา 
แต่ไม่เกิน 3 ปี 
 
 
 
 มีการจัด
วางระบบการ
ควบคุมภายใน
และแนว
ทางการบริหาร
ความเสี่ยงแต่
ไม่มีการ
ประเมินระบบ
การควบคุม
ภายในและ
บริหารความ
เสี่ยง 
 ผลการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผน
ที่ก าหนด
มากกว่าร้อยละ 
70 - 90 

 แบ่งหน้าที่
ความ
รับผิดชอบที่
ไมช่ัดเจนไม่มี
การก าหนด
ขั้นตอน
กระบวนการ
ปฏิบัติงานใดๆ
ไว้เลย 
 
 ได้รับการ
ตรวจสอบครั้ง
สุดท้ายนาน
เกิน 3 ปี 
 
 
 
 ไมม่ีการจัด
วางระบบการ
ควบคุมภายใน
และแนว
ทางการ
บริหารความ
เสี่ยง 
 
 ผลการ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
แผนที่แต่น้อย
กว่าร้อยละ 
70  

( ) เห็นด้วย 
( ) ไม่เห็นด้วย 
เหตุผล............................ 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
( ) เห็นด้วย 
( ) ไม่เหน็ด้วย 
เหตุผล............................ 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
( ) เห็นด้วย 
( ) ไม่เห็นด้วย 
เหตุผล............................ 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
( ) เห็นด้วย 
( ) ไม่เห็นด้วย 
เหตุผล............................ 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
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3 ด้านการรายงาน 
(Reporting : R) 
-การจัดท ารายงาน
ผลการบริหารความ
เสี่ยงของส านัก/ 
กอง / ฝ่ายฯ 
 
 

 
 
 ภายใน 1 ปี 
มีการจัดท า
รายงานการ
บริหารความ
เสี่ยงไม่น้อยกว่า 
2 ครั้ง (6 เดือน/
ครั้ง) เพ่ือให้
ทราบถึงผลการ
ด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของ
องค์การเพ่ือ
น าไปทบทวน
แผนการบริหาร
ความเสี่ยง   
 

 
 
 ภายใน 1 ปี 
มีการจัดท า
รายงานการ
บริหารความ
เสี่ยงไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง 
เพ่ือให้ทราบถึง
ผลการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ  
ขององค์การ   
 

 
 
 ไม่มีการ
รายงานผล
การบริหาร
ความเสี่ยง
และไม่มีการ
ทบทวนแผน   
 

 
 
( ) เห็นด้วย 
( ) ไม่เห็นด้วย 
เหตุผล............................ 
....................................... 
....................................... 
....................................... 

4 ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
ระเบียบและ
ข้อบังคับ 
(Compliance : 
C) 
- การปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบ
และหนังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
และการติดตาม
แก้ไข ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานที่ไม่
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎเกณฑ์ 

 
 
 
 มีการปฎิบัติ
ตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ
และหนังสือสั่ง
การและไม่มีข้อ
ทักท้วงจาก
หน่วยงานตรวจ 

 
 
 
 ไมป่ฎิบัติ
ตามกฎหมาย 
ระเบียบ
ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ
และมีข้อ
ทักท้วงจาก
หน่วยงานตรวจ
และด าเนินการ
ตาม
ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 ไมป่ฎิบัติ
ตามกฎหมาย 
ระเบียบ
ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ
และมีข้อ
ทักท้วงจาก
หน่วยงาน
ตรวจแต่ไม่
ด าเนินการ
ใดๆ 

 
 
 
( ) เห็นด้วย 
( ) ไม่เห็นด้วย 
เหตุผล............................ 
....................................... 
....................................... 
....................................... 
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