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ค าน า 
 

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวม
ทั้งหมดขององค์กร โดยค านึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่า รวมของ
องค์กร แล้วก าหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ
และจัดการได้ เพ่ือการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

คณะท างานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน ได้จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยง
และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงาน ที่จะให้
ความร่วมมือในการน าไปด าเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต่อไป 
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บทที ่1  บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วย
ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม 
และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลด
การสูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 

ภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น
อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของ
องค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
ก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม 

นอกจากนี้ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562    ในมติิที่ 4 มิติด้านการก ากับดูแลกิจการและการ
พัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับการพัฒนาด้านการก ากับดูและกิจการและการพัฒนาองค์การ ได้
ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์วัดผลตัวชี้วัดดังกล่าวด้วย 

ดังนั้นคณะท างานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน   จึงได้จัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น ส าหรับใช้เป็น
แนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของ
แต่ละโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ใน
ระดับท่ีสามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  

 
2. วัตถุประสงค์อองแผนบริหารความเสี่ยง 

1) เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  

2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง  

3) เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

4) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  

5) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง
กับกลยุทธ์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  

6) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์กร 
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3. เป้าหมาย 
1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้ในการ

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 
และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3) สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
4) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง

องค์กร 
6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  

 
4. ประโยชน์อองการบริหารความเสี่ยง 

การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและท าให้
องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจท า
ให้องค์กรเกิดความเสียหาย  

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี ้
1) เป็นส่วนหนึ่งอองหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วย

คณะท างานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ  และสามารถท า
หน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2) สร้างลานอ้อมาลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความ
เสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่
บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมอองความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทัืงหมด การบริหารความเสี่ยง
จะท าให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความ
เสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 

4) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา  รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ 
การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร 

5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน  เช่น การตัดสินใจโดยที่
ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
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6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การจดัสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม 
และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ า
และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร
แตกต่างกัน เป็นต้น 

 
5. นิยามความเสี่ยง 

5.1  ความเสี่ยง (Risk)  
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่

แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด
ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การ
ปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ 
(Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์  

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้  
1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง  
2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือ นโยบาย  
3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง 

5.2  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม 
รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ
ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

5.3  ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) 
ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง

กระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของ
ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความ
เสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
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บทที่ 2  อ้อมาลพืืนลานออง องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  

สภาพทั่วไปและอ้อมาลพืืนลานอององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.  สภาพทั่วไป 
 ๑.๑ลักษณะท่ีตัืงและอาณาเอต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน อ าเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหนึ่งใน ๑๔ ต าบลของ
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองร้อยเอ็ดไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๕กิโลเมตร 
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน หมู่ที่ ๔บ้านดงลาน ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง  
จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน มีพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ  ๒๒ ตารางกิโลเมตร  )

๑๓,๗๕๐ กิโลเมตร )และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับ ต าบลขอนแก่น  อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลในเมือง    อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลปอภาร    อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ๑.๒ภามิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของต าบลดงลาน ส่วนใหญ่มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบถึงค่อนข้างเรียบ
และเป็นลูกคลื่นลอนลาด การใช้ประโยชน์จากที่ดินของต าบลดงลาน กว่าร้อยละ ๘๑เป็นพ้ืนที่ท า
การเกษตร เช่น ท านา และปลูกพืชอ่ืนเพียงเล็กน้อย เช่น การปลูกยาสูบ พืชผัก นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าที่
ส าคัญที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น หนองน้ า 
 ๑.๓จ านวนหมา่บ้าน  
  ต าบลดงลานมีจ านวนหมู่บ้านเต็มทั้งหมู่บ้าน ๑๔หมู่บ้าน ดังนี้ 
  หมู่ที่  ๑บ้านสนามม้า 
  หมู่ที่  ๒บ้านเหล่าใหญ่ 
  หมู่ที่  ๓บ้านอ้น 
  หมู่ที่  ๔บ้านดงลาน 
  หมู่ที่  ๕บ้านหนองจิก 
  หมู่ที่  ๖บ้านโคกสูง 
  หมู่ที่  ๗บ้านเหล่าสมบูรณ์ 
  หมู่ที่  ๘บ้านเกษตรส าราญ 
  หมู่ที่  ๙บ้านหนองจิกน้อย 
  หมู่ที่  ๑๐บ้านสันติสุข 
  หมู่ที่  ๑๑บ้านต าแย 
  หมู่ที่  ๑๒บ้านหนองจิก 
  หมู่ที่  ๑๓บ้านโคกสูง 
  หมู่ที่  ๑๔บ้านหนองจิก 
 ๑.๔ประชากร 
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 จ านวนประชากร ใน พ.ศ. ๒๕62ต าบลดงลาน  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้นจ านวน  ๘,628คน  
แยกเป็นชาย  4,165  คน  หญิง  ๔,๔63คน  จ านวนครอบครัวทั้งต าบล  ๓,๕๑8  ครอบครัว  มีความ
หนาเฉลี่ย 
 
๒.   สภาพทางเศรษลกิจ 
 ๒.๑อาชีพ 

ลักษณะอาชีพอองประชากรในต าบลดงลาน 
 ๒.๑.๑อาชีพเกษตรกรรม  ประชากรในต าบลดงลาน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
ประมาณร้อยละ  ๙๕ของประชากรทั้งหมด  ซึ่งมีพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งสิ้น   10,999   ไร่  โดยมีข้าวเป็นพืช
เศรษฐกิจหลักที่ส าคัญ  รองลงมาคือ  ยาสูบ  นอกจากนั้นยังปลูกพืชอ่ืนๆ เช่น ข้าวโพด  ถั่วฟักยาว  
แตงกวา  พริก  และผักต่างๆ  ส่วนการเลี้ยงสัตว์จะเลี้ยงไว้เพ่ือจ าหน่ายและใช้บริโภค เช่น  วัว ควาย หมู 
เป็ด ไก่ ปลา ฯลฯ 
 ๒.๑.๒อาชีพอุตสาหกรรม   ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยมีโรงสี
ข้าวกระจายอยู่ทุกชุมชน  นอกจากนั้นยังมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่น  จักรสาน เย็บผ้า เป็นต้น 
 
๓.  สภาพทางสังคม 
 -  โรงเรียนประถมศึกษา    ๒  แห่ง 
 -  โรงเรียนมัธยมศึกษา    -     แห่ง 
 -  โรงเรียนอาชีวศึกษา    -  แห่ง 
 -  โรงเรียน /สถาบันชั้นสูง     -     แห่ง 
 -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน          ๑๔ แห่ง 
 -  ห้องสมุดประชาชน    -     แห่ง 
 - ศานย์การค้า                                            ๑    แห่ง 

๑.  สถาบันและองค์กรศาสนา 
 -  วัดและส านักสงฆ์    ๑๐ แห่ง 
 -  มัสยิด       -     แห่ง 
 -  ศาลเจ้า     -     แห่ง 
 -  โบสถ ์     -     แห่ง 
 -  มูลนิธิ                                                     ๑    แห่ง 
 ๒. สาธารณสุอ 
 -  โรงพยาบาลของรัฐ    -     แห่ง 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  2  แห่ง 
 -  สถานพยาบาลเอกชน    -     แห่ง 
 -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    -     แห่ง 
 -  อัตราการมีและการใช้ส้วม   ๑๐๐  % 
  

๓. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 -  สถานีต ารวจ     - แห่ง 
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 -  สถานีดับเพลิง     -    แห่ง 
๔.  การบริการพืืนลาน 
 ๑.  การคมนาคม 
    การคมนาคมประเภททางบกในต าบลดงลาน  มีทั้งถนนในพ้ืนที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านและ
ท้องถิ่นอ่ืน 
 ๒.  การไฟฟ้า 
 -ไฟฟ้าเข้าถึง  ๑๔หมู่บ้านและประชากรได้ใช้ไฟฟ้า  จ านวน  ๘,628คน  ๓,686ครัวเรือน 
 ๓.  แหล่งนื าธรรมชาติ 
 -  ล าน้ า,ล าห้วย     ๑แห่ง  
 -  บึง,หนอง     ๔  แห่ง 
 ๔.  แหล่งนื าที่สร้างอืึน 
 -  ฝาย      ๔ แห่ง 
 -  บ่อน้ าตื้น             ๑๐  แห่ง  
 -  บ่อโยก    -     แห่ง 
 -  ประปา     ๕ แห่ง  
 
ศักยภาพในต าบล 

ก.  ศักยภาพอององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

)๑  (จ านวนบุคลากร  จ านวน   83  คน 
 

ส่วนส านักปลัด 
 

      ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ๑ คน 
ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด     ๑   คน 
      ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    ๑ คน 
ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            ๑ คน 
      ต าแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล    ๑ คน 
      ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา           ๑ คน 
      ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    ๑ คน 
      ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป                                      ๑   คน 
      ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข    ๑   คน  
      ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ     ๒ คน 
      ต าแหน่งนิติกร      ๑   คน  
      ต าแหน่งทรัพยากรบุคคล     ๑   คน     
ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ     ๑   คน      
      ต าแหน่งครู คศ  .๑       7 คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก     5 คน 



แผนบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

10 

10 

      ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก      5 คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ    ๑ คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ๑ คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์   ๑ คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร    ๑  คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน   ๑ คน 
ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       ๑ คน 
      ต าแหน่งคนงานทั่วไป             ๑๑  คน 
      ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์     ๓ คน 
      ต าแหน่งคนครัว                   ๑ คน 
       ต าแหน่งนักการภารโรง     ๑ คน 
 

กองคลัง 
      ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง     ๑ คน 
    ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี    ๑ คน 
      ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้    ๑ คน 
      ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ     ๑   คน 
      ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    ๒ คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้   2 คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยพนักงานพัสดุ     2 คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง          ๑   คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                 ๑   คน 
      ต าแหน่งคนงานทั่วไป     3 คน 
ต าแหน่งพนักงานจดมาตรน้ า     ๑ คน 
 

กองช่าง 
      ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง     ๑  คน 
      ต าแหน่งนายช่างโยธา     ๑ คน 
      ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ     ๑ คน 
ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้า      ๑ คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา     ๒ คน 
ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า     ๑ คน 
ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา    ๑  คน 
ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล     ๑ คน 
      ต าแหน่งคนงานทั่วไป                                                ๑   คน 
 
 

ส่วนสวัสดิการ 
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      ต าแหน่งหัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม                                    ๑   คน 
      ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน                                                  ๑  คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                                ๑   คน 
      ต าแหน่งคนงานทั่วไป                                                     ๑   คน 
 

)๒  (ระดับการศึกษาของบุคลากร  
 มัธยมศึกษา  /อาชีวศึกษา       30 คน 
 ปริญญาตรี                ๔๑   คน 
 สูงกว่าปริญญาตรี              ๑๒  คน 
 

)๓  (รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕ 61จ านวนทั้งสิ้น              58,488,774.27 บาท   แยกเป็น 
    ๓.๑หมวดภาษีอากร      
 ก.  ภาษีจัดเก็บเอง                                  รวม     8,138,540.74 บาทแยกเป็น 
 -  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                   6,694,197.67 บาท 
 -  ภาษีบ ารุงท้องที่                                          23,814.48      บาท 
 -  ภาษีป้าย                                                1,418,687.00   บาท 
 ข.  ภาษีท่ีรัฐบาลจัดสรรให้       รวม   24,962,231.03 บาทแยกเป็น 
 -  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน               336,223.55  บาท 
 -  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามกฎหมายท้องถิ่น )๑ใน๙            ( 3,365,449.40  บาท 
 -  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ                9,573,470.93   บาท 
 -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                62,393.53  บาท 
 -  ภาษีสุรา                                                                   0.00 บาท 

-  ภาษีสรรพสามิต                                             6,899,981.81 บาท 
-  ค่าภาคหลวงไม ้     1,522.00 บาท 
-  ค่าภาคหลวงแร่                                               56,318.48 บาท 
-  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                     53,838.33    บาท 
-  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล    25,700.00   บาท 
-  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

              ตามประมวลกฎหมายที่ดิน                   4,587,333.00 บาท 
3.2  หมวดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตและค่าปรับ          รวม  535,080.67    บาท    แยกเป็น 
 -  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา                6,227.40         บาท 
 -  ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย                           312,550.00  บาท 

-  ค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ 7,290.00 บาท 
-  ค่าปรับผิดสัญญา                                            92,402.00   บาท 

 -  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่ 
             เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                       61,602.00 บาท 
 -  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร                     55,009.27บาท 
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3.3  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                     รวม   200,994.75  บาท     แยกเป็น 
-  รายได้จากขายทอดตลาดในทรัพย์สิน                         9,832.00     บาท 
-  รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น  191,162.75    บาท 

3.4  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์           รวม 495,524.00       บาท     แยกเป็น 
 -  เงินช่วยเหลือจากการประปา                                         -                 บาท 

-  รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์อื่นๆ  
   นอกเหนือจากรายการข้างต้น                                495,524.00    บาท 

3.5  หมวดรายได-้เบ็ดเตล็ด              รวม   23,881.00       บาท     แยกเป็น 
 -  ค่าเขียนแบบแปลน                                         22 ,000.00        บาท 
          -  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  นอกเหนือจากรายการข้างต้น       1,881.00        บาท 
3.6 รายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป                   รวม    22,649,341.00      บาท     แยก
เป็น 
 -  เงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
              และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า                         22,649,341.00     บาท 
3.7 รายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ        รวม  1 ,483,181.08      บาท     แยกเป็น 
 -  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น565,131.00   บาท 
 -  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น  918,050.08   บาท 
      

อ.ศักยภาพอองชุมชนและพืืนที่ 
 (๑   (การรวมกลุ่มของประชาชน  จ านวนกลุ่มทุกประเภท  ๔๔    กลุ่ม 
  แยกประเภทกลุ่ม 
   -  กลุ่มอาชีพ                      ๔๐     กลุ่ม 
   -  กลุ่มออมทรัพย์                  ๔      กลุ่ม 
 (๒  (จุดเด่นของพ้ืนที่ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเหมาะส าหรับท าการเกษตร 
 
 
********************************************************************************************* 
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บทที่ 3  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. แนวทางด าเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง 

1.1  แนวทางด าเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน แบ่งเป็น 2 
ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา  
1) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนต าบล

ดงลาน  
2) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง  
3) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
4) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก 

(Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยส าคัญ  
5) สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของ องค์การ

บริหารส่วนต าบลดงลาน รับทราบ และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
6) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
7) รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ระยะที่ 2 การพัฒนาสา่ความย่ังยืน  
1) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา 
2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
3) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

1.2  กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
1) ผา้อ านวยการ มีหน้าที่แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหาร

จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไป 

2) คณะท างานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ด าเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง 
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงการ
ด าเนินงานต่อไปในอนาคต 

3) ผา้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน มีหน้าที่
สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับคณะท างานบริหารความเสี่ยง และให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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1. ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมิน
โอกาสและผลกระทบ

2. วิเคราะห์และจัดล าดับ
ความส าคัญ 

3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง

                           

         
       

                                

4. สื่อสารท าความ
เข้าใจกับผู้ปฏิบัติ

5. รายงาน/ประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง

6. ทบทวนแผนการ
บริหารความเสี่ยง

 
 
 

2. โครงสรา้งการบริหารความเสี่ยง 
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การก ากับดูแล การตัดสินใจ การจัดท าแผน การ
ด าเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

2.1  คณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  
1) ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนต าบลดง

ลาน  
2) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

2.2  คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานเพ่ือ

เพ่ิมมูลค่าให้กับองค์การ 
2) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร

ความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  
3) ก ากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง 

2.3  ผา้อ านวยการ 
1) แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  
2) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
3) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง  
4) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

2.4  หน่วยตรวจสอบภายใน 
1) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  
2) น าเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบ

และให้ข้อเสนอแนะ 

2.5  คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
1) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้ง

องค์กร 
2) ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและ

ควบคุมความเสี่ยง 
3) รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ เสนอต่อ

ผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณา 

2.6  ผา้ปฏิบัติงานออง องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  
1) สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับคณะท างานบริหารความเสี่ยง 
2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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3. คณะท างานบริหารความเสีย่ง 

 องค์ประกอบ 

1) ปลัด อบต. หัวหน้าคณะท างาน 

2) หัวหน้าส านักปลัด  คณะท างาน 

3) ผู้อ านวยการกองคลัง คณะท างาน 

4) ผู้อ านวยการกองช่าง คณะท างาน 

5) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ  คณะท างาน 

6) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะท างาน 

7) หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ คณะท างาน 

8) หัวหน้าฝ่ายป้องกัน คณะท างานและเลขานุการ 

9) นักจัดการงานทั่วไป                                               คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่ 

1) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 

2) ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุม
ความเสี่ยง 

3) รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ เสนอต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
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บทที่ 4  กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอน
หลัก ดังนี้ 

1. ระบุความเสีย่ง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 

2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัย
เกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

3. จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม
ความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้
จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 

4. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง  

5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้
มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ
หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความ
เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยง
ในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
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1. การระบุความเสี่ยง 

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้อง
ค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัย
เสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด
ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกัน
รักษา ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)”  “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” 
และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะด าเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 

1.1  ความเสี่ยง (Risk)  
หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผล

กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 
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1.2  ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  
หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ ก าหนดไว้ โดย

ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความ
เสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้
อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้ 

1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น 
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  กฎหมาย  คู่แข่ง  เทคโนโลยี  ภัยธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ 
ข้อบังคับภายในองค์กร  วัฒนธรรมองค์กร  นโยบายการบริหารและการจัดการ  ความรู้/ความสามารถของ
บุคลากร  กระบวนการท างาน  ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ  เครื่องมือ/อุปกรณ ์

1.3  ประเภทความเสี่ยง 
แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 
กลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผล
ตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร 

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
และควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กรมบัญชีกลาง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณ 
ไม่เหมาะสม เป็นต้น 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ อ้อบังคับ (Compliance Risk) 
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน  
ได้เสีย การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอ่ืนๆ 

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ท าให้เกิดความผิดพลาด 
ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้  ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถด าเนินการได้หลายวิธี 
เช่น  จากการวิเคราะห์กระบวนการท างาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น 
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2. การประเมินความเสีย่ง 
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด

ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือของ
องค์กร ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  

2.1  การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรลาน 
เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
โดยคณะท างานบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง 
(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง 
สูง และ สูงมาก ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงอองผลกระทบ 

ประเด็นที่พิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 =  สาง 5 = สางมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
หรือข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน  )เฉลีย่  : ปี /ครั้ง(  

5 ปี/ครั้ง  2- 3 ปี/ครั้ง  1 ปี/ครั้ง  1- 6 เดือน/ครั้ง  
ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี  

1 เดือน/ครั้ง  
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ความรุนแรงอองผลกระทบ 

มูลค่าความเสียหาย  <1 หมื่นบาท 1 –  5 หมื่น
บาท 

5 หมื่น บาท –  
2 แสนบาท 

2 แสนบาท –  
1 ล้านบาท  

> 1 ล้านบาท 

อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อน 
ร าคาญ 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ 
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหสั อันตรายถึงชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ/์
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง และ ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้
ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต ่า  
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 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบอองความเสี่ยง 
เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะ

เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย 
(Impact) จากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการ
ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง
ภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้  

1) พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่
ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  

2.3  การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่ง
พ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้  

     � 

    

   �    
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1) ระดับความเสี่ยงต ่า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน โดยทั่วไปความ
เสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถ
ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆเพ่ิมเติม 

2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 – 10 คะแนน 
ยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 – 16 คะแนน ต้องมีแผนลด
ความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน ต้อง
มีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 

 

         แผนภามิความเสี่ยง (Risk Profile) 
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การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ 

ความเสียหายท่ีอาจ
เกิดอึืน 

ปัจจัยเสี่ยง /สาเหตุ  
ประเภทความ

เสี่ยง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ผา้รับผิดชอบ 

การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ทุจริตในหน่วยงาน เนื่องจากความ
ละเลยไม่ปฏิบตัิตามขั้นตอน 

1.เกิดปญัหาการร้องเรยีน 
2.ท าให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องอื่นๆไดร้ับ
ผลกระทบ 

1.เกิดการละเลยไม่ปฏิบตัิงานตาม
ขั้นตอน 
2.บุคลากรไม่เข้าใจเรื่องการเกดิผล
ประโยชน์ทับซ้อนว่าจะเกิดผลกระทบ
อย่างไร 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน 

3 3 9 ปานกลาง กองช่าง 

การจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ให้กับผู้ทีเ่สียชีวิตบาง 

1.ท าให้ราชการเสียหาย 
2.เกิดความยุ่งยากเมื่อ
ต้องเรียกเงินคืน 

1.ขาดความร่วมมือการแจ้งการ
เสียชีวิตจากญาตผิู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส ์
2.ขาดความร่วมมือในการแจ้ง
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ 

          ด   
              

3 3 9 ปานกลาง งานพัฒนาชุมชน 

การจัดท าเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน  

1.ท าให้ราชการเสียหาย 1.มีการเร่งรดัการเบิกจ่ายเงินโดยไม่
ผ่านการตรวจสอบก่อน 

          ด   
              

3 3 9 ปานกลาง กองคลัง 
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3. การจัดการความเสี่ยง  

เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลด
ระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง  ประกอบด้วย 4 
แนวทางหลัก คือ  

1) การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มี
อยู่ ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีท่ีมีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใดๆ ให้
ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับ
ผลที่จะเกิดข้ึน 

2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความ
เสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการท างานให้กับพนักงาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ
และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ 
เช่น การหยุดหรือยกเลิกการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น  

4) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น 
การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอก
มาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) 
และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถ
ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนที่ตอ้งใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
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การจัดการความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผา้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
)Operational Risk) 

    

การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ทุจริตในหน่วยงาน เนื่องจากความ
ละเลยไม่ปฏิบตัิตามขั้นตอน 

1.ก ากับติดตามตรวจสอบการ
ท างานของบุคลากร 
2.มีการติดตามตรวจสอบให้
บุคลากรท างานตามขั้นตอน 

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการก ากับติดตามตรวจสอบการท างานของ
บุคลากรใหท้ างานตามขั้นตอน 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง กองช่าง 

การจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ให้กับผู้ทีเ่สียชีวิตบางราย 

ตรวจสอบข้อมู ลกับระบบ
สารสนเทศที่สามารถเช่ือมโยง
กับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 

ขอความร่วมมือนายทะเบียนในการรายงานข้อมลูผูเ้สียชีวิตใหเ้ทศบาล
ทราบ 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง งานพัฒนาชุมชน 

การจัดท าเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน  

ก าชับ ก ากับ ดูแล เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบเอกสารโดยผู้อ านวยการกองคลัง หรือเจ้าหนา้ที่ตรวจสอบ
ภายใน ท้ังก่อนขออนุมัติเบิกจ่ายและหลังการเบิกจา่ย และลงช่ือก ากับ
กับเมื่อตรวจสอบแล้วว่าเบิกจ่ายถกูต้อง ก่อนจัดเก็บเข้าแฟ้ม 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง กองคลัง 
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4. การรายงานและติดตามผล  

หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี
เป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง 
รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการ
บริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพ
ดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไป
รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจก าหนด
ข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจท า Check List การติดตาม พร้อมทั้งก าหนดความถี่ในการติดตามผล โดย
สามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ  

1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น  

2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ใน
การด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน  

 
5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  

คณะท างานบริหารความเสี่ยง จะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน เพ่ือให้มั่นใจว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงลาน มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ
หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมี
การจัดการ                 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจน
เป็นวัฒนธรรมในการด าเนินงาน  

 
6. การทบทวนการบริหารความเสีย่ง  

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงใน
ทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 
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บทที่ 5  แผนบริหารความเสี่ยง 

ในปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจาก
รายงานผลการด าเนินการควบคุมภายใน ปี 2562 รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร องค์การ
บริหารส่วนต าบลดงลาน และคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก 
เพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง 
(High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส าหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มี
มาตรการควบคุม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการด าเนินการตามมาตรการลดความ
เสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผน
บริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2563 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน มีองค์ประกอบที่
ส าคัญดังนี้ 

1) วิธีการด าเนินงาน (กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง)  

2) ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง  

3) งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ 

4) ก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแผนงานนั้น 

โดยมีรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน ตามแบบ RM3 
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แผนบริหารความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ความเสี่ยง 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 
วัตถุประสงค์ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผา้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk) 

       
   

การเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและทุจรติใน
หน่วยงาน เนื่องจาก
ความละเลยไม่ปฏิบัติ
ตามขั้นตอน 

ปาน
กลาง 

1.ก ากับตดิตามตรวจสอบการ
ท างานของบุคลากร 
2.มีการติดตามตรวจสอบให้
บุคลากรท างานตามขั้นตอน 

ป้องกันการเกิดการ
ทุจริตในหน่วยงาน 

 ต.ค.62 
-ก.ย 
63 

หน่วยงานปลอด
จากการทุจรติ 

0 กองช่าง 3 3 9 

การจ่ายเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ให้กับผู้ที่เสยีชีวิต
บางราย 

 

ปาน
กลาง 

ตรวจสอบข้อมลูกับระบบ
สารสนเทศท่ีสามารถเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลทะเบียนราษฎร ์
 

ป้องกันการเกิดการ
ผิดพลาดในการ
เบิกจ่าย 

ต.ค.62 
-ก.ย 
63 

หน่วยงานปลอด
จากการทุจรติ 

0 ส านักปลดั 3 3 9 

การจัดท าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน 

ปาน
กลาง 

ก าชับ ก ากับ ดูแล เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร 

ป้องกันการเกิดการ
ทุจริตในหน่วยงาน 

ต.ค.62 
-ก.ย 
63 

หน่วยงานปลอด
จากการทุจรติ 

0 กองคลัง 3 3 9 

 
 


