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ค าน า 

 

  แผนการบริหารความเส่ียงเป็นหนึ่งในเครื่องมือท่ีองค์การบริหาร ส่วนต าบลโสธร จัดท าตาม 
พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงการคลังก าหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0409.4/ว23 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2562 แผน
บริหารจัดการความเส่ียงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรท่ีมีความส าคัญ และน ามาใช้อย่างแพร่หลายในการบริหาร
จัดการสถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอนและส่งผลการด าเนินงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
จัดการความเส่ียงเพื่อให้ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วยการพัฒนากระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย  

  องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเส่ียงดังกล่าว จึงจัดให้มี
การจัดท าแผนการบริหารความเส่ียงเพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการด าเนินงานท่ีได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลัก
วิชาการ กรอบการบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) 
ท่ีเหมาะสม รวมท้ังก าหนดแนวทางบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด าเนินการบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายใน ของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะ
ตามอ านาจหน้าท่ีให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีและบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ให้เป็นประโยชน์สูงสุด  

  คณะท างานบริหารจัดการความเส่ียง องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ได้จัดท าแผนบริหารจัดการ
ความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการทุกกอง/ฝ่าย มีความ
เข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง สามารถด าเนินการบริหารความเส่ียงตามกระบวนการ บริหารความ
เส่ียงท่ีได้ก าหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ 
รวมท้ังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ต่อไป  

 

        คณะท างานบริหารจัดการความเส่ียง 
           องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร  
               มกราคม  2564 
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บทที ่1 บทน า 

1.1 หลกัการและเหตผุล 
  พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
บริหารจัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ประกอบกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0805.2/ว6858 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2562 เรื่อง 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร จึงแต่งต้ังคณะท างานผู้รับผิดชอบ การบริหารจัดการความเส่ียง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ การด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
ด าเนินการด าเนินงาน การเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูและรักษาทรัพย์สิน การป้องกันลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การรั่วไหล การส้ินเปลือง การทุจิตของหน่วยงาน การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
  การบริหารความเส่ียงจึงเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญท่ีจะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กร
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การบริหารความเส่ียงเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
การก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการด าเนินงานด้วยความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร จึงให้ความส าคัญต่อการบริหารความเส่ียง โดยมีการก าหนด
นโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเส่ียงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง 
พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0409.4/ว23 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2562 
ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารความเส่ียงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-Integrated 
Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)   
ตามหลักเกณฑ์ (COSOERM) 

1.2 วัตถปุระสงค์ของแผนบรหิารจดัการความเสีย่ง 
  1) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง 
  2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเส่ียง 
  3) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเส่ียงในทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
ได้แก่ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
  4) เพื่อองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร สามารถด าเนินการได้ตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ท่ีก าหนด
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
  5) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร
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1.3 เปา้หมาย  
  1) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อ
น าไปใช้ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้  
  2) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง ประเมินความ
เส่ียงและจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
  3) สามารถน าแผนบริหารความเส่ียงไปใช้ในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบ  
  4) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
  5) ความรับผิดชอบต่อความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมท่ัวท้ังองค์กร  
  6) การบริหารความเส่ียงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  

1.4 ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  1) เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด าเนินการต่างๆ เนื่องจากการบริหารความ
เส่ียง เป็นการด าเนินการซึ่งต้ังอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร  
  2) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเส่ียงต่างๆ ท่ีส าคัญ ซึ่งจะท าให้พนักงานภายในองค์กร 
เข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเส่ียงส าคัญท่ีส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร ได้
อย่างครบถ้วน  
  3) เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเส่ียงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมท้ังเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญ
ของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด าเนินการต่าง ๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกุลยุทธ์ การ
ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร  
  4) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเส่ียงท าให้รูปแบบ การ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน  เช่น การตัดสินใจโดยท่ีผู้บริหาร มีความ
เข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเส่ียงอย่างชัดเจน  
  5) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเส่ียงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเส่ียง  

1.5 ความหมายและค าจ ากดัความการบรหิารความเสีย่ง  
  ความเสี่ยง (Uncertainty) หมายถึง ความไม่แน่นอน ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย โดยผลกระทบดังกล่าวท าให้การด าเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย หรือความคาดหวัง โดยอาจวัด
ระดับความรุนแรงของความเส่ียงได้จากผลกระทบ  (Consequences) ของเหตุการณ์ และโอกาสท่ีจะเกิด 
(Likelihood)  
  ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเส่ียงท่ีจะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ขั้นตอนการด าเนินงานหลักท่ีก าหนดไว้ ท้ังท่ีเป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ 
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  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเส่ียงและการ
วิเคราะห์ เพื่อจัดล าดับความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์การโดยการประเมินจาก  
  1) โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง  
  2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรง ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น หากเกิด 
เหตุการณ์ความเส่ียง  
  ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเส่ียงท่ีได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของ แต่ละปัจจัยเส่ียง แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือความเส่ียงสูงมาก ความเส่ียงสูง ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียง
ต่ า และความเส่ียงน้อยมาก  
  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การก าหนดนโยบายโครงสร้าง และ
กระบวนการเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร และบุคลากรน าไปปฏิบัติในการก าหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงาน ท่ัวทั้ง
องค์กรโดยกระบวนการบริหารความเส่ียงจะสัมฤทธิ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถบ่งช้ีเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น  
ประเมินผลกระทบต่อองค์กร และก าหนดวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมให้ความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับ ได้ ท้ังนี้ เพื่อให้
เกิดความเช่ือมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้  
  COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 
หมายถึง กรอบแนวคิดในการบริหารความเส่ียงแบบท่ัวท้ังองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มี
แนวทางในการแจกแจงปัญหา และความเส่ียงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการก าหนดบทบาทและหน้าท่ี
ความรู้รับผิดชอบด าเนนิการบริหารความเส่ียงท่ีชัดเจน  
  การบริหารความเสี่ยงโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management : ERM) หมายถึง การ
บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานด าเนินการต่าง ๆ โดยต้อง
พยายามท่ีจะลดสาเหตุของความเส่ียงในแต่ละโอกาสท่ีเกิดขึ้นแล้วจะท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยการท าให้
ระดับความเส่ียงและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น ท้ังในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ 
ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นส าคัญ  
  การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์หรือความเส่ียงหรือ
ลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีองค์การยอมรับได้ (Risk Tolerance)  
  การติดตามประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเส่ียงท่ีสมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการ
ติดตามผลระหว่างด าเนินการตามแผน และท าการสอบทานดูว่าแผนจัดการความเส่ียงใดมีประสิทธิภาพดีให้คง
ด าเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเส่ียงท่ีก าหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติ
ตามจริง ข้อบกพร่องท่ีพบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ควรก าหนดให้มีการประเมินความ
เส่ียงอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความเส่ียงใดอยู่ในระดับท่ียอมรับได้แล้วหรือมีความเส่ียงใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก 
หรือไม่  
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  ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความ
เส่ียงท่ีองค์กรต้องต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเส่ียงในด าเนินนโยบายความเส่ียงในด าเนินการ
ด าเนินงาน ความเส่ียงด าเนินทรัพยากรบุคคล ความเส่ียงในด าเนินการเงิน และความเส่ียงในด าเนินกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น  
  ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็น
ส่ิงท่ีอยู่นอกเหนือความรู้รับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการท่ีจะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มาก
ท่ีสุด ได้แก่ ความเส่ียงด าเนินภาวะเศรษฐกิจ ความเส่ียงด าเนินการเมือง การปกครอง ความเส่ียงด าเนิน การ
แข่งขัน ความเส่ียงด าเนินการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ความเส่ียงด าเนินสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความ
เส่ียงด าเนินกฎหมาย และความเส่ียงด าเนินส่ิงแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2 แนวทางการบรหิารความสีย่ง 

2.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเส่ียงให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ท้ังนี้เพื่อให้การบริหารความเส่ียงเป็นไปในแนวทางเดียวกันท่ัวท้ังองค์กร และเกิดเป็น
วัฒนธรรมในการบริหารความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารความเส่ียงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่าง
ยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารความเส่ียงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมี
สาระส าคัญ ดังนี้  
  1. ให้ด าเนินการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO : ERM (The Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission : Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิด
ในการบริหารความเส่ียงแบบท้ังองค์กร  
  2. ให้กระบวนการบริหารความเส่ียง มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  3. ให้มีการติดตามปัจจัยท่ีเป็นเหตุแห่งความเส่ียง ทบทวน รวมท้ังจัดท ารายงาน  
ผลการบริหารความเส่ียงอย่างสม่ าเสมอ  
  4. ให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการท่ีดีมาใช้ในการบริหารความเส่ียง  
  5. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึง
ความรู้รับผิดชอบท่ีจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  
ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน  
  วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการองค์กรท่ีดีคือ การติดตาม ก ากับ ควบคุม และดูแลให้มี
การจัดกระบวนการเพื่อใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย ๓ หลักการที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้  
  ๑. การบริหารความเส่ียง  
  ๒. การควบคุมภายใน  
  3. การตรวจสอบภายใน  

๒.2 การบรหิารความเสีย่ง (Risk Management)  
  หมายถึง การก าหนดนโยบาย โครงสร้าง และกระบวนการเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและ
บุคลากรขององค์กร น าไปปฏิบัติในการก าหนดกลยุทธ์ ปฏิบัติงานบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร โดยกระบวนการ
บริหารความเส่ียงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้อง สามารถบ่งช้ีเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น ประเมินผล กระทบต่อ
องค์กร และก าหนดวิธีจัดการท่ีเหมาะสมให้ความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นในระดับ
หนึ่งว่าผลการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ โดยวัตถุประสงค์ในการ
บริหารความเส่ียงนั้นเป็นไปเพื่อให้ผลการด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ 
รวมถึงเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเส่ียงด้านต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับองค์กร ก าหนดวิธีจัดการท่ี
เหมาะสมในการลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ รวมท้ังการสร้างกรอบแนวทางในการด าเนินงาน
ให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กร
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
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การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)  
  หมายถึง การบริหารความเส่ียงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรม ตามภารกิจ 
และวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะท่ีส าคัญ ได้แก่  
  1. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเส่ียงควรสอดคล้องกับภารกิจ
และพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การตัดสินใจ และสามารถนาไปใช้กับองค์ประกอบอื่นๆ 
ในการบริหารองค์กร  
  ๒. การพิจารณาความเส่ียงท้ังหมด โดยครอบคลุมความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กร ท้ังระดับ โครงการ  
ระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเส่ียงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเส่ียงเกี่ยวกับกลยุทธ์ การด าเนินงาน 
การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเส่ียงเหล่านี้อาจท าให้เกิด ความเสียหาย ความไม่แน่นอน และ
โอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  ๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งช้ีความเส่ียงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้าง และหาก  
เกิดขึ้นจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเส่ียง  
  ๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรต้ังแต่ระดับคณะกรรมการผู้บริหาร
ระดับสูงและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง  พื้นฐานของการบริหารความเส่ียงท่ีดีขององค์กร
ควรมีองค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงครบถ้วน โดยจะเป็นกระบวนการท่ีด าเนินการอย่างต่อเนื่องและควร
ถูกปลูกฝังรวมกับกิจกรรมปกติขององค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ท่ีก าหนด และบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีองค์กรต้องการได้  

๒.3 การควบคมุภายใน (Internal Control)  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 62 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัย
การเงินการคลังเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการด าเนินการคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่าย ท้ังเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ดังนั้นจึงได้ก าหนด พระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบมาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มี
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตาม
ภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัดและช่วยป้องกัน หรือลดความเส่ียงจากการผิดพลาด ความเสียหาย 
ความส้ินเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริตกระทรวงการคลังโดย
กรมบัญชีกลางได้ก าหนด “มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ” (Internal Control Standard 
for Government Agency) ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission : COSO ๒๐๑๓ ซึ่งได้มีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนด  
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ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานและการบริหารงาน
ของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
  “การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้  
  ๑. วัตถุประสงค์ด าเนินการด าเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ  
ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน 
ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริต ในหน่วยงานของรัฐ  
  ๒. วัตถุประสงค์ด าเนินการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการ
รายงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินท่ีใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานท่ีเช่ือถือได้ 
ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อก าหนดอื่นของทางราชการ  
  ๓. วัตถุประสงค์ด าเนินการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) 
เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
รวมท้ังข้อก าหนดอื่นของทางราชการ  

๒.4 แนวทางการดาเนนิการบรหิารความเสีย่ง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ได้แต่งต้ังคณะท างานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเส่ียง
องค์การองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร และด าเนินการโดยมีขั้นตอนการด าเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 
ประเมินและจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน  COSO 
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) มาตรฐานท่ีจะน ามาใช้ในการ
ก าหนดแนวทางการบริหารความเส่ียง เป็นกรอบแนวคิดใน การบริหารความเส่ียงแบบท่ัวท้ังองค์กร (Enterprise 
Risk Management : ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา และความเส่ียงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมี
การก าหนดบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ ด าเนินการบริหารความเส่ียงท่ีชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-8- 
  

 
 
 
รปูภาพ 1 องค์ประกอบในการบรหิารความเสีย่งตามมาตรฐาน COSO ERM Integrated Framework  
 
  กรอบหลักการบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated 
Framework) ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลัก จ้านวน 8 องค์ประกอบ เพื่อเป็นกรอบการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน ดังนี้  
  1) สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Internal Environment) ได้แก่วัฒนธรรมขององค์กร  
นโยบาย ในการบริหารความเส่ียง และมุมมองของผู้บริหาร เป็นต้น  
  2) การก าหนดวัตถปุระสงค ์(Objective Setting) เป็นกระบวนการการก าหนดวัตถุประสงค์ ใน
การบริหารความเส่ียงขององค์กร โดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร  
  3) การบง่ชี้เหตกุารณ ์(Event Identification) เป็นการระบุปัจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นทั้ง
จากภายนอก และภายในองค์กร โดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเส่ียงนั้นๆ  
  4) การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์ พิจารณาจากโอกาส  
ในการเกิดขึ้นของความเส่ียง และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเส่ียง  
  5) การตอบสนองความเสีย่ง (Risk Response) เป็นการก าหนดมาตรการที่จะรองรับและ  
ตอบสนองต่อความเส่ียง ได้แก่ การลดโอกาสในการเกิดความเส่ียง การถา่ยโอนความเส่ียงการลดผลกระทบท่ีเกิด
จากความเส่ียง และการยอมรับความเส่ียง เป็นต้น  
  6) กจิกรรมควบคมุ (Control Activities) เป็นการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อให้  
มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการตามมาตรการตอบสนองความเส่ียงท่ีได้ก าหนดไว้  
  7) สารสนเทศและการสือ่สาร (Information and Communication) ได้แก่การเก็บรวบรวม 
การบันทึกข้อมูล รูปแบบของเอกสาร วิธีในการส่ือสาร เพื่อให้บุคลากรต่างๆ ได้รับรู้ถึงข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องใน
การบริหารความเส่ียง  
  8) การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลในการบริหารความเส่ียงว่าเมื่อด าเนินการ
บริหารความเส่ียงตามมาตรฐานการก าหนดแล้วได้ผลอย่างไรมีความเส่ียงตกค้างหลงเหลืออยู่หรือไม่  
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2.5 โครงสรา้งการบรหิารความเสีย่ง  
  โครงสร้างการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
  1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ท าหน้าท่ีในการก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการบริหารความเส่ียง  
  2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายและแต่งต้ังคณะท างานการ
บริหารความเส่ียง และก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  
  3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้  
   1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนการบริหารความเส่ียงองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
   2) น าเสนอแผนการบริหารความเส่ียงองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ต่อนายกองค์การ 
  บริหารส่วนต าบลโสธรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
   3) ประสานและก ากับการด าเนินงาน รวมท้ังติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
  การบริหารความเส่ียงองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
   4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  
  4. หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง ท าหน้าท่ีศึกษา ท าความความใจกับการบริหารความ
เส่ียง ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารความเส่ียงในหน่วยงานรวมท้ังติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
  5. บุคลากรในหน่วยงาน ท าหน้าท่ีท าความเข้าใจและด าเนินการตามแผนการบริหารความเส่ียง  
 

กลไกการบรหิารความเสีย่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-10- 
 

โครงสรา้งการบรหิารความเสีย่ง 
 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง  
  โครงสร้างการบริหารจัดการความเส่ียง ประกอบด้วย การก ากับดูแล การตัดสินใจ การจัดท าแผน 
การด าเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอ านาจหน้าท่ีดังนี้  
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  1. ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานบริหารจัดการความเส่ียงองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
  2. ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเส่ียง  
  3. รับทราบผลการบริหารความเส่ียงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา  
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน  
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับองค์กร  
  2. รับทราบผลการบริหารความเส่ียงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
  3. ก ากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเส่ียง  
ผู้บริหารท้องถิ่น  
  1. แต่งต้ังคณะท างานบริหารจัดการความเส่ียง  
  2. ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
  3. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเส่ียง  
  4. พิจารณาผลการบริหารความเส่ียงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา  
หน่วยตรวจสอบภายใน  
  1. สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง  
  2. น าเสนอผลการบริหารความเส่ียงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบให้
ข้อเสนอแนะ 
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คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  1. จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันท้ังองค์กร  
  2. ด าเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง และการปฏิบัติตามมาตรการลด และ
ควบคุมความเส่ียง  
  3. รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีส าคัญเสนอต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ ส านัก/กอง  
  1. สนับสนุนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้กับคณะท างานบริหารจัดการความเส่ียง  
  2. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง  
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโสธรได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงตามค าส่ัง
องค์การบริหารส่วนต าบลโสธรท่ี 205/2563 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  
องค์ประกอบ  
  1. พันจ่าเอกองอาจ  สง่าผาสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ประธานกรรมการ  
  2. นางสุพิษณ์  ยังให้ผล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร กรรมการ 
  3. นางบุศรา  ญาณวโร  หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ  
  4. นางสาวอรอุมา  วงค์ค าเขียว ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ  
  5. นายบุญชู  นาคช่างทอง ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ  
  6. นายทิติพงษ์  ปานหงษา  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  กรรมการ 
  7. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
  8. ว่าท่ีร้อยตรีจุตติ คนธรัตน์กุล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 
  9. นางสุมาลี ยอดแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ  
  10. นางณัฐมน  น้อยลี นิติกร ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 5 ดังนี้  
  (1) จัดท าแผนการบริหารจัดการความเส่ียง  
  (2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง  
  (3) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง  
  (4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเส่ียง  

2.6 ปัจจยัส าคญัตอ่ความส าเรจ็ในการผลกัดนัการบรหิารความเสีย่ง  
  ปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบบริหารความเส่ียงขององค์กรประสบความส าเร็จ มี 8 ประการ  
  1. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง  
  การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเส่ียงขององค์กร จะประสบความส าเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับ
เจตนารมณ์ การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้น าของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ผู้บริหารระดับสูงต้อง
ให้ความส าคัญและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจความส าคัญในคุณค่าของการบริหารความเส่ียงต่อองค์กร  
มิฉะนั้นแล้วการบริหารความเส่ียงไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้  
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  2. ความเข้าใจความหมายความเสี่ยงตรงกัน  
  การใช้ค้านิยามเกี่ยวกับความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงแบบเดียวกันจะท าให้เกิดประสิทธิภาพใน
การก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการเพื่อใช้ในการบ่งช้ีและประเมินความเส่ียง และก าหนดวิธีการจัดการความ
เส่ียงท่ีเหมาะสม ท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีทุกระดับมีจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเส่ียง  
  3. กระบวนการการบริหารความเสี่ยง ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
  องค์กรท่ัวไปจะประสบความส าเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงได้นั้น จะต้อง
น ากระบวนการบริหารความเส่ียงมาปฏิบัติอย่างท่ัวถึงท้ังองค์กรและต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ  
  4. การบริหารการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการชี้แจง  
  การน ากระบวนการบริหารความเส่ียงมาปฏิบัติ องค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความ
เส่ียงขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับขององค์กร และต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึง การเปล่ียนแปลง
ของผลท่ีองค์กร และแต่ละบุคคลจะได้รับจากการเปล่ียนแปลง  
  5. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
  การส่ือสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเส่ียง และวิธีปฏิบัติมีความส าคัญอย่างมากเพราะการ
ส่ือสารจะเน้นให้เห็นถึงการเช่ือมโยงระหว่างการบริหารความเส่ียงกับกลยุทธ์องค์กร  การช้ีแจง ท าความเข้าใจต่อ
พนักงานทุกคนถึงความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเส่ียง จะช่วยให้เกิดการยอมรับใน
กระบวนการและน ามาซึ่งความส าเร็จในการพัฒนาการบริหารความเส่ียง  
  6. การวัดผลการบริหารความเสี่ยง  
  การวัดความเส่ียงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น จะท าให้ผู้บริหารสามารถประเมิน
ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นและด าเนินการให้กระบวนการ ท้ังหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น  
  7. การให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง  
  ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร ควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจกรอบการบริหาร
ความเส่ียง และความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเส่ียง  เพื่อบรรลุความส าเร็จขององค์กร การ
ส่ือสารข้อมูลเกี่ยวกับความเส่ียง  
  8. การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
  ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยส าคัญความส าเร็จของการบริหารความเส่ียง  คือการก าหนดวิธีท่ี
เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเส่ียง การติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง ควรพิจารณาประเด็น
ต่อไปนี้  
  - การรายงาน และสอบทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียง  
  - ความชัดเจนและสม่ าเสมอของการมีส่วนร่วม และความมุ่งมันของผู้บริหารระดับสูง  
  - บทบาทของผู้น าในการสนับสนุน และติดตามการบริหารความเส่ียง  
  - การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง  
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2.7 กรอบการบรหิารความเสีย่ง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ด าเนินการเรื่องการบริหารความเส่ียง  โดยยึดกรอบการบริหาร
ความเส่ียงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Commission ) โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ  
  1. วัฒนธรรมองค์กร โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายการด าเนินงาน และความ
เส่ียงท่ียอมรับได้  
  2. โครงสร้างการบริหารความเส่ียง มีคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลโสธรในการก ากับ
การบริหารความเส่ียง และมีการแต่งต้ังคณะท างานการบริหารความเส่ียงองค์การบริหารส่วนต าบลโสธรท าหน้าท่ี
วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเส่ียงโดยผู้บริหารระดับส านัก/กลุ่มงาน ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และ
สม่ าเสมอ  
  3. กระบวนการบริหารความเส่ียง มีองค์ประกอบต้ังแต่การก าหนดวัตถุประสงค์ค้นหา และระบุ
ความเส่ียง การวิเคราะห์ความเส่ียง การจัดล าดับความเส่ียง การประเมินการควบคุมท่ีมีอยู่ การจัดการความเส่ียง 
การติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานตามแผนดังกล่าว  
  4. ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างและระบบบริหารความเส่ียง วิธีการด าเนินงาน/เครื่องมือท่ีใช้
ในการระบุความเส่ียง รวมถึงข้อมูลและการส่ือสารภายในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่3 กระบวนการบรหิารความเสีย่ง 

3.1 ขั้นตอนบริหารความเสี่ยง 
   ในการพัฒนาและทบทวนกระบวนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสธร จะน าหลักการของมาตรฐาน COSO ซึ่งมีการด าเนินงานท่ีส าคัญประกอบไปด้วย 8 ขั้นตอน  
  1. ทบทวนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร (Establishing the Context) เป็น
การทบทวนทิศทาง และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment) ภารกิจ และกิจกรรมภายใน 
ทบทวนนโยบาย (Policy) และเป้าหมาย (Objective) ในการบริหารความเส่ียงของ องค์กร  
  2. การระบุประเด็นความเส่ียง (Risk Identifcation) เป็นการก าหนดประเด็นความเส่ียงท่ีมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
คือ ความเส่ียงด้านนโยบาย (Strategic Risk) ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operationat Risk) ความเส่ียงด้าน
การเงิน (Financial Risk) และความเส่ียงด้านการออกกฎระเบียบ (Compliance Risk) พร้อมก าหนดเจ้าภาพใน
การบริหารความเส่ียง (Risk Owner) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเบี่ยงเบนท่ี
ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของแต่ละประเด็นความเส่ียง  
  3. การวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียง (Risk Analysis) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงท่ีมี (Risk Factor) และ
การค้นหาสาเหตุของความเส่ียง (Risk Cause / Root Cause) ท่ีมีความสัมพันธ์กับแต่ละปัจจัยเส่ียง รวมถึงการ
ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินโอกาสในการเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบของความเส่ียง (Impact) 
พร้อมก าหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite)  
  4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเส่ียง (Risk Evaluation) เป็นการระบุระดับของ
โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในแต่ละสาเหตุความเส่ียง (Risk Cause/ Root Cause) 
ท้ังระดับในปัจจุบัน และระดับท่ีต้องการ  
  5. การก าหนดมาตรการในการตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) เป็นการก าหนดค่าระดับ
ความรุนแรงของความเส่ียง (Likelihood x Impact : LI ) ท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการวางแผนในการตอบสนองความ
เส่ียง โดยจะก าหนดมาตรการในการรองรับความเส่ียง ส าหรับปัจจัยเส่ียงท่ีมีค่าระดับความรุนแรงของความเส่ียงใน
ระดับสูงมาก (Very High) และระดับสูง (High) ซึ่งจะประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมในการตอบสนองความเส่ียง 
ได้แก่ การยอมรับความเส่ียง (Take) การลดโอกาสในการเกิดและผลกระทบของแต่ละความเส่ียง  (Treat) การ
หลีกเล่ียงความเส่ียง (Terminate) และการถ่ายโอนความเส่ียง (Transfer)  
  6. การจัดท าแผนท่ีความเส่ียง (Risk Map) เป็นการเช่ือมโยงสาเหตุและปัจจัยความเส่ียงเข้ากับ
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร  
  7. การทบทวนและสอบทานตัวชี้วัดความเส่ียง (Key Risk Indicator : KRI) เป็นการก าหนดดัชนี
ช้ีวัดของความเส่ียงหลัก เพื่อเป็นปัจจัยในการพิจารณาทิศทางของความเส่ียงว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง  และ
เป็นสัญญาณเตือนให้องค์กรสามารถรับรู้ และสามารถบริหารจัดการความเส่ียงได้ทัน ต่อเหตุการณ์รวมท้ังช่วย
สนับสนุนกิจกรรมควบคุมภายใน  
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  8. การจัดท าคู่มือและแผนในการบริหารความเส่ียง (Risk Management Plan and Manual) แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) คู่มือการบริหารความเส่ียง ประกอบไปด้วยหลักการและแนวทาง ในการบริหารความเส่ียง  
ในการบริหารความเส่ียง ประเด็นความเส่ียงหลัก ปัจจัยเส่ียง สาเหตุหลักของความเส่ียงเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการ
ประเมินระดับของโอกาสในการเกิดความเส่ียง และระดับผลกระทบท่ีเกิดจากความเส่ียง การจัดท าแผนท่ีความ
เส่ียง การทบทวนและสอบทานตัวชี้วัดความเส่ียง และ (2) แผนการบริหารความเส่ียง ประกอบไปด้วยมาตรการท่ี
จะตอบสนองต่อความเส่ียงในแต่ละปัจจัยเส่ียง แผนในการด าเนินการตามมาตรการและแผนการติดตามควบคุม
ความเส่ียง  

3.2 กระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ง  
  กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและ
จัดล าดับความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมท้ังการจัดท าแผน
บริหารจัดการความเส่ียง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้  
  1.ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ท้ังท่ีมีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร  
  2.ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเส่ียง และจัดล าดับความเส่ียง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียง  โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานท่ีได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเส่ียงเป็นไปอย่างเหมาะสม  
  3.จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม
ความเส่ียงท่ีสูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และ
ควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนท่ีต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การนั้นกับประโยชน์ท่ีจะได้รับด้วย  
  4.รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เส่ียงท่ีได้ด าเนินการท้ังหมดตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผนบริหาร
จัดการความเส่ียง  
  5.ประเมนิผลการบรหิารจดัการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงประจ าปีเพื่อให้
มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการหรือ
กลไกการควบคุมความเส่ียง (Control Activety) ท่ีด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นได้จริง
และอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเส่ียง ท่ียังเหลืออยู่หลัง
มีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง  
  6.ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เส่ียงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น  
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3.3 ประเภทความเสีย่ง แบง่เปน็ 4 ประเภท ไดแ้ก ่ 
  1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategec Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ท่ีอาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร  
  2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติท่ีองค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ความเส่ียงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน หรือไม่มีการ
มอบหมายอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
  3) ความเสีย่งดา้นการเงนิ (Financial Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุม
ทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  ผลกระทบการเงินท่ีเกิดจากปัจจัย
ภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงบประมาณ รวมท้ัง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม  
  4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความ
เส่ียง ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียการป้องกัน
ข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ  

3.4 การประเมนิความเสีย่ง  
  ในการประเมินระดับความรุนแรงของความเส่ียง เป็นการวิเคราะห์เพื่อวัดระดับโอกาสหรือความถี่
ท่ีจะเกิดความเส่ียงและวัดระดับผลกระทบของความเส่ียงนั้นๆ โดยน าเหตุการณ์ความเส่ียง และปัจจัยเส่ียงท่ีมีการ
ค้นพบหรือระบุได้มาท าการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรง กับความถี่หรือโอกาสท่ีจะเป็นไปได้ เพื่อระบุระดับ
ความส าคัญของความเส่ียง ซึ่งมีองค์ประกอบหลักในการพิจารณาอยู่ 2 ประการคือโอกาส (Likelihood) ท่ีจะเกิด
และผลกระทบ (Impact) ท่ีเกิดขึ้น โดยโอกาสท่ีจะเกิด คือความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง
และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นคือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อองค์กร หากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง ท้ังนี้ 
จะต้องมีการก าหนดระดับของโอกาสท่ีจะเกิด และระดับของผลกระทบท่ีจะเกิด เพื่อให้สามารถก าหนดหรือ
จัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงได้ พิจารณาโอกาสในการเกิดความเส่ียง จากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต 
ปัจจุบัน หรือ การคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสท่ีจะเกิดในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเส่ียงเป็น         
5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แทนด้วยตัวเลข 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ ใช้หลักเกณฑ์
การวิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิดซึ่งก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ  
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ   
 
  1. โอกาสที่จะเกดิ (Likelihood : L ) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
ซึ่งจ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถงึขนาดความรนุแรงของความเสยีหายที่จะเกดิขึน้หากเกดิ
เหตกุารณค์วามเสีย่ง จ าแนกเปน็ 5 ระดบั คอื  
  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดจากความเส่ียงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเส่ียง  
ท่ีคาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง การจัดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดจากความเส่ียงเป็น   
5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก แทนด้วยตัวเลข 5 4 3 2 1 ตามล าดับ ซึ่งการก าหนดระดับ
ของผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณาถึงความเสียหาย หากความเส่ียงนั้น เกิดขึ้นโดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็น
ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สินการด าเนินงาน ช่ือเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ เป็นต้น การวิเคราะห์
ผลกระทบซึ่งก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ  
 
การวเิคราะห์ผลกระทบของปจัจัยเสี่ยงหรอืสาเหตุของความเสีย่ง 
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 3. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึงสถานะของความเส่ียงท่ีได้จากการ ประเมินโอกาสท่ี
จะเกิดและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเส่ียงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูงปานกลาง ต่ า และต่ ามาก ในรูปแบบ
ของแผนภูมิความเส่ียง (Risk profile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ง  
  เป็นการน าความเส่ียงและปัจจัยเส่ียงแต่ละปัจจัยท่ีระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ท่ี จะ
เกิดเหตุการณ์ความเส่ียงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย  (Impact) 
จากความเส่ียง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเส่ียงท่ีแตกต่างกัน ท้าให้สามารถก าหนดการควบคุม ความเส่ียงได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคนหรือ
เวลาท่ีมีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้  
  1) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ท่ีจะ 
เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด  
  2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ท่ีมีผลต่อหน่วยงานว่ามี ระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด การวิเคราะห์ความเส่ียง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสธร ได้พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และ ระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละ
ปัจจัยแล้วน าผลท่ีได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิด ความเส่ียงและผลกระทบว่าจะเกิดความ
เส่ียงในระดับใด (ระดับความเส่ียง = โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบท่ีจะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 
4 ระดับความเส่ียง คือ  
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  1) ระดับความเส่ียงต่ า (Low) คะแนนระดับความเส่ียง 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับความเส่ียง 
ท่ียอมรับได้ไม่ต้องควบคุมความเส่ียง  
  2) ระดับความเส่ียงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเส่ียง 3-9 คะแนน หมายถึง ระดับความ
เส่ียงท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเส่ียงเพิ่ม มากขึ้นไปอยู่ในระดับ ท่ีไม่สามารถยอมรับ  
  3) ระดับความเส่ียงสูง (high) คะแนนระดับความเส่ียงเท่ากับ 10-15 คะแนน หมายถึง ระดับ
ความเส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเส่ียงเพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
  4) ระดับความเส่ียงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเส่ียง 16-25 คะแนน หมายถึง ระดับ
ความเส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ประเภทความเสีย่ง  
Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์  
Operational Risk : O = ด้านการด าเนินงาน  
Financial Risk : F = ด้านการเงิน  
Compliance Risk : C = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ  
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การควบคุม (Control)  
  หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท าเพื่อลดความเส่ียง และท าให้การ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้  
  1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ียงและข้อผิดพลาดต้ังแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าท่ี 
การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น  
  2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อค้นพบ
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นแล้ว  เช่น การสอบทาน การวิเคราะห ์การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น  
  3. การควบคุมโดยการช้ีแนะ ( Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น การให้รางวัล แก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น  
  4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้ เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต  
 
การจัดการความเสี่ยง  
  แนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง แต่อย่างไรก็ตามแนวทาง การบริหารจัดการความ
เส่ียงนั้น ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเส่ียงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเส่ียง โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร มีวิธีการบริหาร/จัดการเส่ียง 4 แนวคิดหลัก (4T’s) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

วิธีบริหารจัดการความเส่ียง ศัพท์ท่ีนิยมใช้ท่ัวไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 
4T 

1.การยอมรับความเส่ียง หมายถึง การ
ตกลงกันท่ีจะยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่า
ในการจัดการหรือป้องกันแต่การเลือก
บริหารความเส่ียงด้วยวิธีนี้ต้องมีการ
ติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ  

Risk Acceptance (Accept)  Take  

2.การลด/การควบคุมความเส่ียง 
หมายถึง การปรับปรุงระบบการท างาน 
หรือออกแบบวิธีการท างานใหม ่เพื่อลด
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียหาย หรือลด
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากความ
เส่ียง ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ เช่น 
การจัดอบรมพนักงาน การจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน  

Risk Reduction (Control)  Treat  
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วิธีบริหารจัดการความเส่ียง ศัพท์ท่ีนิยมใช้ท่ัวไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 
4T 

3. กระจายความเส่ียง หรือโอน
ความเส่ียง หมายถึง กระจายหรือ
ถ่ายโอนความเส่ียงให้ หน่วยงานอืน่
ช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น 
การท าประกันภัยกับบริษัทภายนอก 
หรือการจ้างบุคคลภายนอก
ด าเนินการแทน (Outsource)  

Risk Sharing (Transfer)  Transfer  

4. การหลีกเล่ียงความเส่ียง  
หมายถึง การจัดการกับความเส่ียงท่ี
อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจ
ยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิก
โครงการ/กิจกรรมท่ีจะก่อให้เกิด
ความเส่ียงนั้นไป  

Risk Ad voidance (Ad void)  Terminate  

 
การรายงานและตดิตามผล  
  หลังจากจัดท าแผนบริหารความเส่ียงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ
ติดตามผลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยมีเป้าหมายในการติดตามผล 
คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเส่ียง  รวมท้ังติดตามผลการจัดการความ
เส่ียงท่ีได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้อง
สอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเส่ียงได้มีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการ
ความเส่ียงใดควรปรับเปล่ียน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานท่ีได้กล่าวไว้
ข้างต้น ท้ังนี้กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลท่ีต้องติดตาม หรืออาจท า Check List การติดตาม พร้อมท้ัง
ก าหนดความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ 
  1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาท่ี
ก าหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกส้ินป ีเป็นต้น  
  2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามท่ีรวมอยู่ใน
การด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน  
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การประเมนิผลการบรหิารความเสีย่ง  
  คณะท างานบริหารความเส่ียง จะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเส่ียง
ประจ าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร มีการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่าง
เหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกควบคุมความเส่ียงท่ีด าเนินการ สามารถลดและ
ควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม 
เพื่อให้ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเส่ียงอย่าง
ต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการด าเนินงาน  
 
การทบทวนการบริหารความเสี่ยง  
  การทบทวนแผนบริหารความเส่ียง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเส่ียง
ในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเส่ียงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่4 แผนบรหิารจดัการความเสีย่ง 

4.1 ขัน้ตอนการจดัท าแผนบรหิารจดัการความเสีย่ง  
  1. การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเส่ียง ได้น าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จุดอ่อนและ/หรือ ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการวิเคราะห์ความเส่ียงและปัจจัยเส่ียงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ร่วมพิจารณาในท่ีประชุมโดยวิเคราะห์จากปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง 4 ด้าน ได้ดังนี้ 
 

  1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  
  2. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)  
  3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk)  
  4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)  
 

  ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้ด าเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเส่ียงจัดล าดับความเส่ียงท่ีได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 
ยุทธศาสตร์ 

(1) 
ขั้นตอน (กลยุทธ์) 

(2) 
วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) 

(3) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

1. ก่อสร้าง บ ารุงรักษา ถนน 
สะพานและระบบสาธารณูปโภค 
2. การก่อสร้าง ดูแล บ ารุง รักษา
แหล่งน้ า 
 

พัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อ
รองรับการขยายตัวของท่ีอยู่อาศัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

1. การรักษาความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

1. เพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารจัดการ และ
เสริมสร้างเครือข่ายในด้านความ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1. การส่งเสริมการสร้างจิตส านึก
และตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2. การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูล 
 

1. บูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ 
2. เสริมสร้างจิตส านึกของ
ประชาชน และสนับสนุนให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการรักษา
ส่ิงแวดล้อม 
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การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 
ยุทธศาสตร์ 

(1) 
ขั้นตอน (กลยุทธ์) 

(2) 
วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) 

(3) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

1. การส่งเสริมการด าเนินงานโดย
ยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงแก้ไข
ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ 
2. งานสวัสดิการสังคม 
3. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
4. ส่งเสริมการศึกษา 
5. ส่งเสริมและบ ารุงรักษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
6. การสาธารณสุข 

พัฒนาความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว/หมู่บ้าน ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต รวมท้ังสร้างและขยายโอกาสให้
ประชาชนเข้าถึงระบบการศึกษา 
ความรู้ คุณธรรม อาชีพ สุขภาพ และ
รักษาสืบทอด องค์ความรู้ภูมิปัญญา
และอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อการด ารงชีวิต
ท่ีดี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การ
ท่องเท่ียว และการขนส่ง 

1. การส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรม และการขนส่ง 
2. ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การเกษตร 

1. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้
ได้มาตรฐานโดยใช้นวัตกรรมใหม่ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้าง
ความมั่นคงด้านการผลิตสินค้าเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความ
เสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 
3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน 
5. การก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานท่ี
ปฏิบัติงานและบ ารุงรักษา/จัดหา
วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
ภาคส่วนในการพัฒนาประชาธิปไตย
และการสร้างความสมานฉันท์ 
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4.2 การระบคุวามเสีย่งและปจัจยัเสีย่ง 
ยุทธศาสตร์ 

(1) 
กลยุทธ์ 

(2) 
ความเส่ียง 

(3) 
ปัจจัยเส่ียง 

(4) 
ประเภทความเส่ียง 

(5) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ 

1. ก่อสร้าง บ ารุงรักษา 
ถนน สะพานและระบบ
สาธารณูปโภค 
2. การก่อสร้าง ดูแล 
บ ารุง รักษาแหล่งน้ า 
 

1. งานก่อสร้างล่าช้า ปัจจยัภายใน 
- ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้
ท่ีมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม)  
- บุคลากรท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงาน 
- งบประมาณมีจ ากัด 
ปัจจยัภายนอก 
- สถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรง 
 เป็นเหตุให้มีประกาศงดจัด
กิจกรรมบางอย่างท าให้การ
ด าเนินงานล่าช้า 

ด้านการปฏิบัติงาน 
ด้านการเงิน 
ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
 

  2. แหล่งน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคไม่
เพียงพอต่อความ
ต้องการในฤดูแล้ง 

ปัจจยัภายใน 
- บุคลากร และเครื่องมือ
เครื่องจักรไม่เพียงพอ 
ปัจจยัภายนอก 
- ภาวะภัยแล้ง  

ด้านการเงิน 
ด้านการปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน 
สังคม และรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

1. การรักษาความสงบ
เรียบร้อยความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
2. การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1. ปัญหายาเสพติด
และการลักทรัพย์ 

ปัจจยัภายนอก 
- มีการแพร่ระบาดของ 
ยาเสพติด 
- ขาดความร่วมมือจากคนใน
ชุมชนในการสอดส่องดูแลแจ้ง
เบาะแส 
- มีประชากรแฝงเพิ่มข้ึนยากต่อ
การควบคุม 
- ปัญหาการตกงาน ว่างงาน 

ด้านการปฏิบัติงาน 
 

  2. การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ปัจจยัภายใน 
- เครื่องมือยังไม่เพียงพอ 
ปัจจยัภายนอก 
- ประชาชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจการป้องกันสาธารณภัย  

ด้านการปฏิบัติงาน 
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ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ์ 
(2) 

ความเส่ียง 
(3) 

ปัจจัยเส่ียง 
(4) 

ประเภทความเส่ียง 
(5) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

1. การส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกและตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  
2. การจัดการระบบบ าบัดน้ า
เสีย ขยะมูลฝอย และส่ิง
ปฏิกูล 

1. การส่งเสริม 
การดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. การควบคุมดูแล
รักษาความสะอาดใน
พื้นท่ีสาธารณะ 

ปัจจยัภายนอก 
- คนในชุมชนยังขาด
จิตส านึกในการรักษา
ส่ิงแวดล้อม 
- ยังขาดความร่วมมือใน
การดูแลรักษาความ
สะอาดพื้นท่ีสาธารณะ 

ด้านการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และ
เทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบัน ชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย ์

1. การส่งเสริมการด าเนินงาน
โดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงแก้ไขปัญหาความ
ยากจนเชิงบูรณาการ 
2. งานสวัสดิการสังคม 
3. การส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ  
4. ส่งเสริมการศึกษา 
5. ส่งเสริมและบ ารุงรักษา 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
6. การสาธารณสุข 

1. บุคลากรท่ี
รับผิดชอบด้าน
การศึกษามีไม่เพียงพอ
กับภารกิจท่ีเพิ่มข้ึน 
2. การช่วยเหลือด้าน
สวัสดิการสังคมยังไม่
ท่ัวถึง 
3. การจัดกิจกรรมด้าน
การกีฬาและ
นันทนาการยังมี
เพียงพอ 
4. กิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา  
5. การส่งเสริมและ
บ ารุงรักษาศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ปัจจยัภายใน 
- บุคลากรมีจ านวนไม่
เพียงพอกับภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย 
- การประชาสัมพันธ์ยังไม่
ท่ัวถึง 
ปัจจยัภายนอก 
- ประชากรแฝงยากต่อ
การควบคุมดูแล 
- การย้ายถ่ินฐานของคน
ในชุมชนท าให้ขาด 
ความร่วมมือในการ 
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี  
- คนในชุมชนยังมีความ
แตกแยกทางความคิด 
- การส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ 

ด้านการปฏิบัติงาน 

  6. การด าเนินการด้าน
สาธารณสุข 

ปัจจยัภายใน 
- บุคลากรไม่เพียงพอ 
ปัจจยัภายนอก 
- มีการลักลอบน าขยะมา
ท้ิงในท่ีสาธารณะ 

ด้านการปฏิบัติงาน 
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ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ์ 
(2) 

ความเส่ียง 
(3) 

ปัจจัยเส่ียง 
(4) 

ประเภทความเส่ียง 
(5) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านส่งเสริม
การลงทุน 
พาณิชยกรรม  
การท่องเท่ียว และ
การขนส่ง 

1. การส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรม และการ
ขนส่ง 
2. ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การเกษตร 

1. ขาดการส่งเสริมการ
ลงทุน 
2. การส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการเกษตร  

ปัจจัยภายใน 
- บุคลากรท่ีรับผิดชอบ
ยังมีไม่เพียงพอ 
- งบประมาณในการ
บริหารยังไม่เพียงพอ 
ปัจจยัภายนอก 
- ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี 

ด้านการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองและสังคม
ท่ีดี 

1. การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
2. การส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอ
ภาค สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 
3. การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร 
4. การพัฒนาประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน 
5. การก่อสร้าง/ปรับปรุง
สถานท่ีปฏิบัติงานและ
บ ารุงรักษา/จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร 

1. กิจกรรมด้านการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
2. การส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
3. การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 
4. การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน 
5. การก่อสร้างปรับปรุง
อาคารสถานท่ีปฏิบัติงาน 
6. การบริหารจัดการ
องค์กร 

ปัจจัยภายใน 
- งบประมาณในการ
บริหารยังไม่เพียงพอ 
- อาคารสถานท่ี 
เครื่องมือ อุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานยังไม่
เหมาะสมเพียงพอ 
- เจ้าหน้าท่ียังขาด
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
ปัจจยัภายนอก 
- ประชาชนบางส่วน
เข้าใจบทบาทหน้าท่ี
ของ อบต.ฯ ไม่ชัดเจน 
- ขาดความมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน 
- ข้อจ ากัดทางด้าน
ระเบียบ กฎหมาย ซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการ
บริหารงาน 

ด้านการปฏิบัติงาน 
ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
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4.3 การวเิคราะหร์ะดบัความเสีย่ง 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
(1) 

 
 

กลยุทธ์ 
(2) 

 
 

ความเส่ียง 
(3) 

 
 

ปัจจัยเส่ียง 
(4) 

 
ประเภท

ความเส่ียง 
(5) 

การประเมินความเส่ียง 
โอ 

กาส 
(6) 

ผล 
กระ
ทบ 
(7) 

ระดับ 
ความ
เส่ียง 
(8) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

1. ก่อสร้าง 
บ ารุงรักษา ถนน 
สะพานและระบบ
สาธารณูปโภค 
2. การก่อสร้าง 
ดูแล บ ารุง รักษา
แหล่งน้ า 
 

1. งานก่อสร้าง
ล่าช้า 

ปัจจยัภายใน 
- ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้
ท่ีมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม)  
- บุคลากรท่ีมีอยู่ 
ไม่เพียงพอกับ 
ปริมาณงาน 
- งบประมาณมีจ ากัด 
ปัจจยัภายนอก 
- สถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรง 
เป็นเหตุให้มีประกาศงดจัด
กิจกรรมบางอย่างท าให้ 
การด าเนินงานล่าช้า 

- ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
- ด้าน
การเงิน 
- ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
 

  1   3    3 

  2. แหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 
ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ในฤดูแล้ง 

ปัจจยัภายใน 
- บุคลากร และเครื่องมือ
เครื่องจักร 
ไม่เพียงพอ 
ปัจจยัภายนอก 
- ภาวะภัยแล้ง  

- ด้าน
การเงิน 
- ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
 

  1   3    3 
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ยุทธศาสตร์ 
(1) 

 
 

กลยุทธ์ 
(2) 

 
 

ความเส่ียง 
(3) 

 
 

ปัจจัยเส่ียง 
(4) 

 
ประเภท

ความเส่ียง 
(5) 

การประเมินความเส่ียง 
โอ 

กาส 
(6) 

ผล 
กระ
ทบ 
(7) 

ระดับ 
ความ
เส่ียง 
(8) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม 
และรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

1. การรักษาความ
สงบเรียบร้อยความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
2. การป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

1. ปัญหายา
เสพติดและ 
การลักทรัพย์ 

ปัจจยัภายนอก 
- มีการแพร่ระบาดของ 
ยาเสพติด 
- ขาดความร่วมมือจากคน
ในชุมชนในการสอดส่อง
ดูแลแจ้งเบาะแส 
- มีประชากรแฝงเพิ่มข้ึน
ยากต่อการควบคุม 
- ปัญหาการตกงาน 
ว่างงาน 

- ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
 

 3   3    9 

  2. การป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

ปัจจยัภายใน 
- เครื่องมือยัง 
ไม่เพียงพอ 
ปัจจยัภายนอก 
- ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจการป้องกันสา
ธารณภัย  

- ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

  2  5    10 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

1. การส่งเสริมการ
สร้างจิตส านึกและ
ตระหนักในการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  
2. การจัดการระบบ
บ าบัดน้ าเสีย ขยะมูล
ฝอย และส่ิงปฏิกูล 

1. การส่งเสริม 
การดูแล
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
2. การ
ควบคุมดูแล
รักษาความ
สะอาดในพื้นท่ี
สาธารณะ 

ปัจจยัภายนอก 
- ขาดการมีส่วนร่วม 
ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติของ
คนในชุมชน 
- ยังขาดจิตส านึกในการ
ดูแลรักษาความสะอาดใน
พื้นท่ีสาธารณะของคน 
ในชุมชน 

- ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

 2  3    6 
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ยุทธศาสตร์ 
(1) 

 
 

กลยุทธ์ 
(2) 

 
 

ความเส่ียง 
(3) 

 
 

ปัจจัยเส่ียง 
(4) 

 
ประเภท

ความเส่ียง 
(5) 

การประเมินความเส่ียง 
โอ 

กาส 
(6) 

ผล 
กระ
ทบ 
(7) 

ระดับ 
ความ
เส่ียง 
(8) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณี  
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ
เทิดทูนพิทักษ์
รักษาสถาบัน 
ชาติ ศาสนา
และ
พระมหากษัตริย ์

1. การส่งเสริม
การด าเนินงาน
โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจแบบ
พอเพียงแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจนเชิง 
บูรณาการ 
2. งานสวัสดิการ
สังคม 
3. การส่งเสริม
กีฬาและ
นันทนาการ  
4. ส่งเสริม
การศึกษา 
5. ส่งเสริมและ
บ ารุงรักษา 
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
6. การ
สาธารณสุข 

1. บุคลากรท่ี
รับผิดชอบด้าน
การศึกษามีไม่
เพียงพอกับ
ภารกิจท่ีเพิ่มข้ึน 
2. การ
ช่วยเหลือด้าน
สวัสดิการสังคม
ยังไม่ท่ัวถึง 
3. การจัด
กิจกรรมด้าน
การกีฬาและ
นันทนาการยังมี
เพียงพอ 
4. กิจกรรมด้าน
การส่งเสริม
การศึกษา  
5. การส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ปัจจยัภายใน 
- บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอ
กับภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
- การประชาสัมพันธ์ยังไม่ท่ัวถึง 
ปัจจยัภายนอก 
- ประชากรแฝงยากต่อการ
ควบคุมดูแล 
- การย้ายถ่ินฐานของคนใน
ชุมชนท าให้ขาด 
ความร่วมมือในการ 
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี  
- คนในชุมชนยังมีความ
แตกแยกทางความคิด 
- การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยังไม่เพียงพอ 

- ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

  1   3    3 

  6. การ
ด าเนินการด้าน
สาธารณสุข 

ปัจจยัภายใน 
- บุคลากรไม่เพียงพอ 
ปัจจยัภายนอก 
- มีการแอบน าขยะมาท้ิงในเขต
สาธารณะ 
- ประกอบกิจการโดยไม่ขอ
อนุญาต 

- ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

  3   3   9 
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ยุทธศาสตร์ 
(1) 

กลยุทธ์ 
(2) 

ความเส่ียง 
(3) 

ปัจจัยเส่ียง 
(4) 

ประเภท
ความเส่ียง 

(5) 

การประเมินความเส่ียง 
โอ 

กาส 
(6) 

ผล 
กระ
ทบ 
(7) 

ระดับ 
ความ
เส่ียง 
(8) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมการ
ลงทุน 
พาณิชยกรรม  
การท่องเท่ียว 
และการขนส่ง 

1. การส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรม และการ
ขนส่ง 
2. ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การเกษตร 

1. ขาดการ
ส่งเสริมการ
ลงทุน 
2. การส่งเสริม
และพัฒนาด้าน
การเกษตร  

ปัจจัยภายใน 
- บุคลากรท่ีรับผิดชอบยัง
มีไม่เพียงพอ 
- งบประมาณในการ
บริหารยังไม่เพียงพอ 
ปัจจยัภายนอก 
- ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี 

- ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

  1  3    3 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

1. การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
2. การส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอ
ภาค สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 
3. การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 
4. การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน 
5. การก่อสร้าง/ปรับปรุง
สถานท่ีปฏิบัติงานและ
บ ารุงรักษา/จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
6. การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กร 

1. กิจกรรมด้าน
การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
2. การส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
3. การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร 
4. การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การให้บริการ
ประชาชน 
5. การก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี
ปฏิบัติงาน 
6. การบริหาร
จัดการองค์กร 

ปัจจัยภายใน 
- ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร
บริหารยังไม่เพียงพอ 
- อาคารสถานท่ี เครื่องมือ 
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ยังไม่เหมาะสมเพียงพอ 
- เจ้าหน้าท่ียังขาดความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ปัจจยัภายนอก 
- ประชาชนบางส่วนเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีของ อบต.ฯ 
ไม่ชัดเจน 
- ขาดความมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน 
- ข้อจ ากัดทางด้าน
ระเบียบ กฎหมาย ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการ
บริหารงาน 

- ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
- ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

  3   5    15 
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4.4 แผนบรหิารจดัการความเสีย่ง 
 

แผนบรหิารจดัการความเสีย่ง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโสธร อ าเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

 
ความเส่ียง 

(1) 
ปัจจัยเส่ียง 

(2) 
ระดับ 
ความ
เส่ียง 
(3) 

ประเภทความ
เส่ียง 
(4) 

มาตรการด าเนินการจัดการ
ความเส่ียง/แนวทางแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

1.  ด้านพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ 
- งานก่อสร้าง
ล่าช้า 

ปัจจยัภายใน 
- ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถด้าน
วิศวกรรม (ผู้ท่ีมีใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม)  
- บุคลากรท่ีมีอยู่ 
ไม่เพียงพอกับ 
ปริมาณงาน 
- งบประมาณมีจ ากัด 
ปัจจยัภายนอก 
- สถานการณ์โรคติดต่อ
ร้ายแรงเป็นเหตุให้การ
ด าเนินงานล่าช้า 

  3 - ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
- ด้านการเงิน 
- ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
 

- ขอความอนุเคราะห์ผู้มี
ความรู้ด้านวิศวกร จาก
หน่วยงานอื่น  
- สรรหาบุคลากรให้เพียงพอ
กับปริมาณงาน 
- จัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้
กับโครงการท่ีจ าเป็นเร่งด่วน
ก่อน 

- ภายใน 
30 ก.ย. 64 

- กองช่าง 

- แหล่งน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 
ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ในฤดูแล้ง 

ปัจจยัภายใน 
- บุคลากร และเครื่องมือ
เครื่องจักร 
ไม่เพียงพอ 
ปัจจยัภายนอก 
- ภาวะภัยแล้ง  

   3 - ด้านการเงิน 
- ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
 

- จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร
ให้เพียงพอ  
-  วางแผนการบริหารจัดการ
น้ าให้เพียงพอและเหมาะสม 
- ขุดลอกคูคลองเพื่อเปิดทาง
น้ าและเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วง
หน้าแล้ง 
- ขยายเขตประปา 
- ก่อสร้างทดน้ า 

- ภายใน 
30 ก.ย. 64 

- กองช่าง 
- ส านักงาน 
ปลัด 
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ความเส่ียง 
(1) 

ปัจจัยเส่ียง 
(2) 

ระดับ 
ความ
เส่ียง 
(3) 

ประเภท
ความเส่ียง 

(4) 

มาตรการด าเนินการจัดการ
ความเส่ียง/แนวทางแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

2. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
การส่งเสริม 
การดูแลทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
-  ปัญหายาเสพติด
และการลักทรัพย์ 

ปัจจยัภายนอก 
- มีการแพร่ระบาดของ 
ยาเสพติด 
- ขาดความร่วมมือจาก
คนในชุมชนในการ
สอดส่องดูแลแจ้งเบาะแส 
- มีประชากรแฝงเพิ่มข้ึน
ยากต่อการควบคุม 
- ปัญหาการตกงาน 
ว่างงาน 

  9 - ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

- จัดกิจกรรมเฝ้าระวังเพื่อ
ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดฯ 
- ส่งเสริมกิจกรรมท่ีใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์แก่คนใน
ชุมชน  
- ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงาน
ว่างและโครงการส่งเสริม
อาชีพให้คนในชุมชนทราบ
อย่างสม่ าเสมอ 
- จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม 
- เพิ่มจุดติดต้ังกล้องวงจรปิด
ในจุดเส่ียง 
 

- ภายใน 
30 ก.ย. 
64 

- กอง
สวัสดิการฯ 

-  การป้องกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

ปัจจยัภายใน 
- เครื่องมือยัง 
ไม่เพียงพอ 
ปัจจยัภายนอก 
- ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจการป้องกัน 
สาธารณภัย  

 10 - ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

- จัดเตรียมเครื่องมือและ
บุคลากรให้พร้อมและเพียงพอ
เมื่อเกิดสาธารณภัย 
- จัดฝึกอบรม อปพร. 
- จัดฝึกอบรมความรู้แก่คนใน
ชุมชนในการป้องกันภัย 

- ภายใน 
30 ก.ย. 
64 

- ส านัก 
งานปลัด 

3. ด้านการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
- การส่งเสริม 
การดูแลทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
- การควบคุมดูแล
รักษาความสะอาด
ในพื้นท่ีสาธารณะ 

ปัจจยัภายนอก 
- ขาดการมีส่วนร่วม 
ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติของ
คนในชุมชน 
- ยังขาดจิตส านึกในการ
ดูแลรักษาความสะอาดใน
พื้นท่ีสาธารณะของคน 
ในชุมชน 

  6 - ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

- จัดกิจกรรมให้คนในชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
- จัดกิจกรรมรณรงค์สร้าง
จิตส านึกในการรักษา
ส่ิงแวดล้อม 
- ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ 
- จัดซื้อถังรองรับขยะเพิ่ม 
- อบรม และรณรงค์การคัด
แยกขยะ และบริหารจัดการ
ขยะเปียกในชุมชน 

- ภายใน 
30 ก.ย. 
64 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
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ความเส่ียง 
(1) 

ปัจจัยเส่ียง 
(2) 

ระดับ 
ความ
เส่ียง 
(3) 

ประเภท
ความเส่ียง 

(4) 

มาตรการด าเนินการจัดการ
ความเส่ียง/แนวทางแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

4. คุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สถาบัน ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ 
- บุคลากรท่ีรับผิดชอบ
ด้านการศึกษามีไม่
เพียงพอกับภารกิจท่ี
เพิ่มข้ึน 
- การช่วยเหลือด้าน
สวัสดิการสังคมยังไม่
ท่ัวถึง 
- การจัดกิจกรรมด้าน
การกีฬายังมีไม่
เพียงพอ  
- กิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา  
- การส่งเสริมและ
บ ารุงรักษาศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ปัจจยัภายใน 
- บุคลากรมีจ านวนไม่
เพียงพอกับภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย 
- การประชาสัมพันธ์ยังไม่
ท่ัวถึง 
ปัจจยัภายนอก 
- ประชากรแฝงยากต่อ
การควบคุมดูแล 
- การย้ายถ่ินฐานของคน
ในชุมชนท าให้ขาด 
ความร่วมมือในการ 
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี  
- คนในชุมชนยังมีความ
แตกแยกทางความคิด 
- การส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ 

   3 - ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

- สรรหาบุคลากรให้เพียงพอ 
- แต่งต้ังมอบหมายบุคลากร
ท าหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้าน
การศึกษา 
- เพิ่มช่องทาง
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ 
มาตรการช่วยเหลือใหม่ ๆ 
ของรัฐอย่างสม่ าเสมอ 
- ลงพื้นท่ีส ารวจตรวจสอบ
ความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชน 
- ปลุกจิตส านึกของคนใน
ชุมชนให้มีความรักสามัคคี 
โดยการจัดกิจกรรมท่ีได้ให้
ทุกคนได้มีส่วนร่วม  
- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- จัดโครงการสนับสนุน
สถาบันของชาติ 
 - ส่งเสริมวัฒนธรรม
เอกลักษณ์ไทย ค่านิยมและ
หน้าท่ีพลเมืองส าหรับเด็ก
และเยาวชน 

- ภายใน 
30 ก.ย. 
64 

- ส านักงาน 
ปลัด 
- กอง
สวัสดิการฯ 
- กอง
การศึกษาฯ 
 

-  การด าเนินการด้าน
สาธารณสุข 
- การควบคุมการ
ประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายฯ 

ปัจจยัภายใน 
- บุคลากรไม่เพียงพอ 
ปัจจยัภายนอก 
- มีการแอบน าขยะมาท้ิง
ในเขตสาธารณะ 
- การประกอบกิจการโดย
ไม่ขออนุญาต 

  9 - ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

- ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
- รณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้
ภาชนะโฟม บรรจุอาหาร 
- ให้ค าแนะน าเรื่องการขอ
อนุญาต แก่ผู้ประกอบการ
ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข 
- ขอความร่วมมือคนใน
ชุมชนช่วยสอดส่องดูแล 
 

- ภายใน 
30 ก.ย. 
64 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
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ความเส่ียง 
(1) 

ปัจจัยเส่ียง 
(2) 

ระดับ 
ความ
เส่ียง 
(3) 

ประเภท
ความเส่ียง 

(4) 

มาตรการด าเนินการจัดการ
ความเส่ียง/แนวทางแก้ไข 

(5) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(6) 

ผู้รับผิดชอบ 
(7) 

5. ด้านส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม  
การท่องเท่ียว และการ
ขนส่ง 
- ขาดการส่งเสริมการ
ลงทุน 
- การส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการเกษตร 

ปัจจัยภายใน 
- บุคลากรท่ีรับผิดชอบ
ยังมีไม่เพียงพอ 
- งบประมาณในการ
บริหารยังไม่เพียงพอ 
ปัจจยัภายนอก 
- ภาวะเศรษฐกิจ 

  3 - ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

- มอบหมายผู้รับผิดชอบด้าน
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
- ประชาสัมพันธ์ แหล่งเงินทุน
ให้คนในชุมชนทราบ 
- จัดสรรงบประมาณด้านการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวและ
การเกษตร 
- โครงการเกษตรผสมผสาน 
เพิ่มพื้นท่ี 
สีเขียว ตามแนวพระราชด าริ 
- ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว
และพืชสมุนไพร 

- ภายใน 
30 ก.ย. 
64 

- กองช่าง 
- กอง
สวัสดิการฯ 
 

6. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 
- การมีส่วนร่วม 
ส่งเสริมประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพของประชาชน 
- การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 
- การให้บริการ
ประชาชน 
- การปรับปรุงสถานท่ี
ปฏิบัติงาน จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ 
- การบริหารจัดการ
องค์กร 

ปัจจัยภายใน 
- งบประมาณในการ
บริหารยังไม่เพียงพอ 
- อาคารสถานท่ี 
เครื่องมือ อุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานยังไม่
เหมาะสมเพียงพอ 
- เจ้าหน้าท่ียังขาด
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
ปัจจยัภายนอก 
- ประชาชนบางส่วน
เข้าใจบทบาทหน้าท่ี
ของ อบต.ฯ ไม่ชัดเจน 
- ขาดความมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน 
- ข้อจ ากัดทางด้าน
ระเบียบ กฎหมาย ซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการ
บริหารงาน 

  15 - ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
- ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

- จัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอ 
- ปรับปรุงอาคารสถานท่ี  
บ ารุงรักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอ 
- จัดให้มีการอบรมบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 
- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
- ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่
คนในชุมชนให้เข้าใจบทบาท
ของ อบต. 
- สร้างแรงจูงใจคนในชุมชนให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม 
- ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย
และการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน 
- ลดขั้นตอนปฏิบัติงานการ
ให้บริการประชาชน 
 

- ภายใน 
30 ก.ย. 
64 

-ส านักงาน
ปลัด 
- กองช่าง 
- กองคลัง 



 
 
 
 
 
 


