
ค ำน ำ 
   การบริหารความเสี่ยง นับเป็นเครื่องมือส าคัญและมีประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การให้
สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการบริหารปัจจัย
และควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการ การด าเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุ ของแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ในด้านการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร ท าให้องค์กรสามารถ ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคง   

   องค์การบริหารส่วนต าบลประศุกเล็งเห็นว่าการบริหารความเสี่ยง เป็นเรื่องที่ส าคัญและมี ประโยชน์
อย่างมากในการที่แต่ละองค์กรจะน าหลักการของการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการวางแผน ควบคู่กับการบริหารงาน 
บริหารโครงการ หรือบริหารองค์กร ได้อย่างเหมาะสมและบรรลุผล ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ขององค์กรที่วางไว้ ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงานและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 

 

คณะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 
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บทที่ 1 บทน ำ 
1. หลักกำรและเหตุผล  
   การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ที่จะช่วย 
ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึน้ และลด การสูญเสียและโอกาสที่
ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร  
   ภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะ 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเป็น
ระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างท่ีกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของ องค์กร วิเคราะห์
ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ก าหนดแนวทางในการจัดการความ
เสี่ยง และต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่าง เหมาะสม  
   ดังนั้นคณะท างานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลประศุก จึงได้จัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น ส าหรับใช้ เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม 
รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุ ของแต่ละโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความ
เสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมี
ระบบ   
  
2. วัตถุประสงค์ของแผนบริหำรควำมเสี่ยง  
    1) เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
   2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง   
   3) เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
   4) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง  
   5) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง กับ
กลยุทธ์ 

6) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร 
 
3. เป้ำหมำย  
   1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อน าไปใช้ในการ 
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
   2) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

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

องค์กร  
   6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร   
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4. ประโยชน์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
   การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และท าให้ 
องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ท่ีอาจท าให้องค์กร
เกิดความเสียหาย   
   ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้  
   1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วย คณะท างาน
บริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ และสามารถท าหน้าที่ในการก ากับดูแล
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
   2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะ
เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่ บนสมมุติฐานใน
การตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
   3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง จะท า
ให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความ เสี่ยงส าคัญที่
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล  
   4) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ ส าคัญของผู้บริหาร
ในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ 
รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร  
   5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการ 
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ ผู้บริหารมีความ
เข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
   6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ า และกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
สูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร แตกต่างกัน เป็นต้น  
  
5. นิยำมควำมเสี่ยง  
   5.1  ความเสี่ยง (Risk)  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนภายใน
สถานการณ์ที่ไม่ แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือ
ก่อให้เกิด 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 ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดข้ึนจาก 
เหตุการณ์เสี่ยง    
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5.2  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ 
ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้   
   5.3  ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง 
ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่
องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของ ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ
ได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการ
บริหารความ เสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
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บทที่ 2 ข้อมูลพืน้ฐำน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประศุก อ ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

-------------------------------------  
   
   องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก จัดตั้งขึ้น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง โดยมี 
อ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537 ปรากฏในมาตรา 22         
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ก าหนดให้สภาต าบลมีหน้าที่ในการพัฒนา
ต าบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณของสภาต าบล เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนา
ต าบล ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต าบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่
กฎหมายก าหนด 
            นอกจากนี้ สภาต าบลอาจด าเนินกิจการดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 23 คือ 

                    1) จัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
                    2) จัดให้มีน้ าและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
                    3) จัดให้มีน้ าและรักษาทางระบายน้ า และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่
สาธารณะ รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
                    4) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                    5) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
                    6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 

วิสัยทัศน์ 
 

“ต าบลประศุกมุ่งมั่นพัฒนาคน สู่ชุมชนเข้มแข็ง” 
 

ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประศุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาแหล่งน้ า 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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เป้ำประสงค์ 

1) พัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ 
3) พัฒนาการให้บริการประชาชน และเน้นการมีส่วนร่วม 
4) ประชาชนในต าบลประศุกสุขภาพดีถ้วนหน้า 

 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประศุก 

 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

  
 รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หน่วยตรวจสอบภายใน 

   
     

ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง 
หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง 

1.งานบริหารงานทั่วไป 
2.งานพัฒนาชุมชน 
3.งานนโยบายและแผน 
4.งานการศึกษา วัฒนธรรมฯ 
5.งานป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัย 

 
 
 

1.งานการเงินและบัญชี 
2.งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

1.งานออกแบบและผังเมือง 
2.งานประสานสาธารณูปโภค 
3.งานก่อสร้าง 

 
 

 

6.งานการเกษตร 
7.งานสาธารณสุข 
8.งานบริหารงานบุคคล 
9.งานนิติการ 
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บทที่ 3  
กำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประศุก 

  องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก ได้ประยุกต์หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
(Enterprise Risk Management : ERM) เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ ร่วมกับ ระบบมาตรฐาน ISO 31000 และระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 
(Risk and Opportunities) ครอบคลุมการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลประศุกให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่ก าหนด ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งเน้นให้เกิด Risk 
Awareness Culture ด้วยการด าเนินการตามขั้นตอน การบริหารจัดการความเสี่ยงตั้งแต่การระบุปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ
ความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยง ตลอดจนจัดท า
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามแผนการด าเนินงาน ภายใต้ 8 องค์ประกอบ ได้แก่        1) บริบทภายในและ
ภายนอกองค์กร 2) การก าหนดวัตถุประสงค์ 3) การชี้บ่ งเหตุการณ์  4) การประเมินความเสี่ยง 5) การตอบสนอง
ความเสี่ยง 6) กิจกรรมการควบคุม 7) สารสนเทศและการสื่อสาร  และ 8) การติดตามประเมินผล 

 
1. ขอบเขตบริบทภำยในและภำยนอกองค์กร (INTERNAL & EXTERNAL CONTEXT) 

 
1.1 บริบทภำยในองค์กร (Internal Context)   
  1) ระบบ (System) องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก มีระบบการบริหารงานที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน และมี
ความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
   2) บุคลากร (Staff) บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามต าแหน่งงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
มีการส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากร โดยการ สนับสนุนการฝึกอบรม และให้มีการรายงานผล
การการฝึกอบรม ตลอดจนการน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือจัดท าเป็นองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) เพ่ือ
เผยแพร่ ให้พนักงานได้น าไปใช้ประโยชน์ 
 3) ทักษะ (Skill) บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานได้หลากหลายและสามารถท างานได้เฉพาะทาง ตรงตาม
ภาระงาน (Job Description) และมีประสบการณ์ในการท างานที่สามารถพัฒนาต่อยอด ในการท างานภารกิจอ่ืนๆ 
ได้อีก 
 4) โครงสร้าง (Structure) องค์การบริหารส่วนต าบลประศุกมีโครงสร้างองค์กรที่ มีการก าหนดบทบาทหน้าที่
และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานและก าหนดบทบาท หน้าที่แต่ละส านัก/กอง รวมถึง
ได้มีการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
  5) กลยุทธ์ (Strategy) มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น และทบทวนตามรอบการทบทวน
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นความต้องการจากประชาชน เพ่ือน น ามาปรับกลยุทธ์ การด าเนินงาน 
ภายใต้การเชื่อมโยงกับนโยบายระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ฯลฯ 
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1.2 บริบทภำยนอก (External Context) 
 1) การเมือง (Politic) องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก ด าเนินการภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
 2) กฎระเบียบ/กฎหมาย (Law) องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก ปฏิบัติตามพระราชก าหนด พระราช
กฤษฎีกา พระราชบัญญัติ ตลอดตลอดระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 
1.3 กำรวิเครำะห์  SWOT Analysis2 
จากข้อมูลสภาพทั่วไปรวมทั้งข้อมูลเฉพาะแต่ละด้าน ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ก าลังเผชิญอยู่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลประศุก ได้มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอกและ
ก าหนดเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1.พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่         
ปลูกข้าว ปลูกถ่ัวสิลง 
 

2.มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่าน เป็นแหล่งประมง มีปลาหลากหลายสาย
พันธุ์  
 

3. มีแหล่งน้ าธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นท่ีกักเก็บน้ าและ
เพาะพันธ์ุปลาน้ าจดื เช่น หนองสาหร่าย หนองหลวง ล าอ้ายด้วย 
หนองชะโด และล าไกล่้าน เป็นต้น 
 

4. มีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนดา้นการเกษตร  
 

5. มีผลผลติทางการเกษตรที่มีคณุภาพ 
 

6. มีแหล่งโบราณสถานท่ีส าคญั เช่น โบสถ์เก่า 300 ปี วัดดอกไม้ , 
โบสถ์ทรงจีน วัดสว่างอารมณ ์
 

7.มีงานเทศกาลประจ าปี ได้แก่ งานถั่วลิสงไร้น้ า 
 

8.ที่ตั้งอยู่ใกล้ทั้งจังหวัดสิงห์บุรี (25 กิโลเมตร) และจังหวัดชัยนาท    
(32 กิโลเมตร) และมเีส้นทางคมนาคมที่สะดวก 
สบาย ท้ังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 (สิงห์บุรี – ชัยนาทสายเกา่) 
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32(สายเอเชีย)   

9.เป็นต าบลหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุร ีท่ีถือได้ว่าเป็นเมืองแห่งความสุข
อันดับที่ 1  ของไทยสองปีซ้อน (พ.ศ.2557 – 2558) ข้อมูลจาก ผลการ
ส ารวจความสุขของคนไทย ส านักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ) 
 

10.มีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมทั้งต าบล จ านวน 3 แห่ง ท าให้
ประชาชนไดร้ับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
 

11.มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลประศุก ในพ้ืนท่ี ในการดูแล
รักษาสุขภาพของประชาชนในเบื้องต้น 

1.เกษตรกรขาดอ านาจการต่อรองในเชิงธุรกิจ 
โดยเฉพาะการจัดหาวัตถุดิบ และการท าการตลาด 
 
2.เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาต้นทุนสูง และไม่มี
ที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
 
3.กระบวนการช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาของภาครัฐ  
ยังไม่สามารถตอบสนองประชาชนได้ทันท่วงที 
 
4.ขาดการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งจากภาคประชาชนใน
พ้ืนที ่
 
5.เส้นทางคมนาคมภายในพ้ืนที่โดยเฉพาะพ้ืนที่ทาง
การเกษตร ยังไม่ได้มาตรฐาน 
 
6.ประชากรผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส    
ยังขาดการเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
7.ไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมปลายในพ้ืนที่ 
 
8.ขาดการบริหารจัดการน้ าเชิงบูรณาการอย่าง       
มีประสิทธิภาพ 
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โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1.แนวโน้มรั ฐบาลและแนวโน้มผู้ บริ โภคทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตอาหาร
ปลอดภัย เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตรในต าบลประศุก 
 
2.ต าบลประศุก เป็นพ้ืนที่อยู่ ในบริเวณใกล้จุดตัดของ
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ และระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
และตะวันตก  ซึ่งสามารถท าให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจได้ 
 
3.นโยบายการปฏิรูประบบราชการที่ เน้นการบริหาร
ราชการแบบบูรณาการ และนโยบายประชารัฐ ท าให้การ
ขับเคลื่อนพัฒนาของราชการมีประสิทธิภาพและคล่องตัว 
 
4.รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวกับการจัดการ
พ้ืนที่ เกษตรกรรม (Zoning) พัฒนาเกษตรกรให้ เป็น 
Smart Farmer การเกษตรแปลงใหญ่ การส่งเสริม
การเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจฐานราก 
 
5.การเติบโตของเครือข่ายและการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต
และอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการใช้สื่อ Social Media เป็น
โอกาสทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
ของจังหวัดสิงห์บุรี 

1.การเปลี่ยนแปลงของระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่ไม่
ตรงตามบริบทการบริหารงานในพ้ืนที่ เช่น การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  
2.ภัยธรรมชาติ (อุทกภัย , ภัยแล้ง , วาตภัย , การแพร่
ระบาดของศัตรูพืช และโรคระบาดของสัตว์ปีก) 
 
3 .ปั ญหาการ เมื อ งท า ให้ น โ ยบาย รั ฐบ าลมี ก า ร
เปลี่ยนแปลงขาดความต่อเนื่อง 

 
 

2.วัตถุประสงค์กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  1)  เพ่ือด าเนินการตามหลักการบริหารความเสี่ยงในการชี้บ่ง ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง ภายใต้
บริบทภายในและภายนอกอย่างครอบคลุมครบถ้วน   
  2)  เพ่ือบริหารจัดการให้ความเสี่ยงขององค์การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

3)  เพ่ือก าหนดมาตรการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง  

4)  เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลประศุก มีส่วนร่วมในการรับรู้ ตระหนัก และด าเนินการ 
ตลอดจนให้ความส าคัญ ของการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk Awareness 
Culture) 
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3.นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
   

1) การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรผ่านการจัดการองค์ความรู้  
  2) ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง  
  3) สนับสนุนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดและจัดการความ
เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  
 4) น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุน ให้ 
เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าถึงสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยง  
  5) ติดตามทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  

6) ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการตระหนักถึงความเสี่ยงและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
7) น าองค์ความรู้ขององค์กรสร้างมูลค่าตอบแทนสู่สังคม  
 

4.โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานคณะท างานฯ 

 

 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

คณะท างานฯ 
 

หัวหน้าส านักปลัด 
คณะท างานฯ 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
คณะท างานฯ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
คณะท างานฯ 

  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เลขานุการ 
 

คณะผู้รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประศุก 
 

1.นายสุรศักดิ์  เพ็งภาค   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 
2.นายอนุกานต์  ขอบท าดี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 
3.นางสุพา  สุภาวิตา   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประศุก 
4.นางจันทภรณ์  โสจะ   ผู้อ านวยการกองคลัง 
5.นายเกชา  เอ่ียมเกิด  ผู้อ านวยการกองช่าง 
6.นางสาวณภัช  สิงห์เมือง  หัวหน้าส านักปลัด 
7.นายแทนไท  บุญเลิศ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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บทที่ 4  
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

    กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับ 
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประศุก มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง  ขั้นตอนหลัก ดังนี้  

   1. ระบุควำมเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งท่ีมีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดย
ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร  

   2. ประเมินควำมเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก การ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม  

   3. จัดกำรควำมเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม ความ
เสี่ยงที่สูง(High) และสูงมาก(Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้อง
พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับ
ประโยชน์ที่จะได้รับด้วย  

   4. รำยงำนและติดตำมผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ 
เสี่ยง ที่ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผน บริหารความ
เสี่ยง   

   5. ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไกการ
ควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือให้ความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ 
(Residual Risk) อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  

   6. ทบทวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยง ใน
ทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
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กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประศุก 
 

 
                 
 
 

    
 
 
 
 
    
 
 
 
 

1. กำรระบุควำมเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
โดยต้อง ค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัย เสี่ยงจะต้อง
พิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกัน รักษา ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเข้าใจ
ในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะด าเนินการ
ระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 

1.1 ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
และจะส่งผล กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 

1.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม   

ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ ควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความ
เสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้  

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

  2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการความรู้/ความสามารถของ บุคลากร  
กระบวนการท างาน  ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

1.ระบุ 
ควำมเสี่ยง 

2.ประเมิน
ควำมเสี่ยง 

3.จัดกำรควำม
เสี่ยง 

4.รำยงำนและ
ติดตำมผล 

5.ประเมินผล
กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

7.ทบทวนกำร
บริหำรควำม

เสี่ยง 
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  1.3  ประเภทควำมเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
   1) ควำมเสี่ยงเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Risk) หรือ S เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผล ตามเป้าหมายในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร  
   2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) หรือ O เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มี
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น  
   3) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) หรือ F เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหาร และ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่ เกิดจากปัจจัย
ภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณ ไม่เหมาะสม เป็นต้น  
   4) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) หรือ C      
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน ได้เสีย การ
ป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ 
  การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ 
ก าหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ท าให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย 
และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการหามาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได้   
   ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการท างาน 
การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุม เชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับ
องค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น 
 
  2. กำรประเมินควำมเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การ
ประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงาน
หรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้   

  2.1 กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน  
   เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  โดยคณะ
ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก ดังนี้ 
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หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงและควำมรุนแรงของผลกระทบ 

ประเด็นที่พิจำรณำ 
ระดับคะแนน 

1 = น้อยมำก 2 = น้อย 3 =         
ปำนกลำง 

4 = สูง 5=สูงมำก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง  (Likelihood) 
ความถี่ที่อาจเกิดเหตุการณ์ 
หรื อข้อผิ ดพลาดในการ 
ปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : เดือน/
ครั้ง , ปี/ครั้ง) 

5 ปี /ครั้ง 
 

2-3 ปี/ครั้ง 
 

1 ปี/ครั้ง 1-6       
เดือน/ครั้ง 
หรือ ไม่เกิน   
1 ครั้ง/ปี 

1 เดือน/ครั้ง 
หรือ มากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยมาก น้อย  ปานกลาง  สูง  สูงมาก 
ควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
มูลค่าความเสียหาย 
(บาท) 

น้อยกว่า 1 
หมื่น 

1 หมื่น – 5 
หมื่น 

5 หมื่น – 2 
แสน  

2 แสน – 1 
ล้าน 

มากกว่า 1 
ล้าน 

ผลกระทบต่อชีวิต เดือดร้อน
ร าคาญ 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ       
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหัส ถึงแก่ชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ 
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

น้อยมาก น้อย  ปานกลาง  สูง  สูงมาก 

ผลกระทบต่อคุณธรรม
จริยธรรมของพนักงาน   
ส่วนต าบล 

น้อยมาก น้อย  ปานกลาง  สูง  สูงมาก 

ผลกระทบด้านเวลาความ
ล่าช้าของงาน 

ไม่เกิน 3 วัน ไม่เกิน 7 วัน ไม่เกิน 1 
เดือน 

ไม่เกิน 3 
เดือน 

ไม่เกิน 6 
เดือน 

 
    ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะ เกิด
ความเสี่ยง และ ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้ ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 
ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ า 
                     

5      

4      

 3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
                                          โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
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บ                    สูงมำก 

                       
                   สูง 
 
                   ปำนกลำง 
                    

                   ต่ ำ 
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  2.2  กำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง  
  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย ( Impact) จากความเสี่ยง 
เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการ ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดย
อาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอน ด าเนินการ ดังนี้   

   1) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ ที่จะเกิดนั้น
มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด   
   2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ( Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี ระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

  2.3  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง   
  เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด  

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

 1) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน โดยทั่วไปความ เสี่ยงในระดับนี้ให้ถือ
ว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถ ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆเพ่ิมเติม  

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

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

  4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน ต้อง มีแผนลดความเสี่ยง
และประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
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แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Profile) 
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 2.4 กำรประเมินควำมเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

ที ่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความ

เสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ไม่มีเจ้าหน้าที่มาอยู่เวร
รักษาการณ์  พักเท่ียง  
วันหยุดราชการ 
วันหยุด นักขัตฤกษ์ 
และเวลากลางคืน   

1.ประชาชนไม่ได้รับ
บริการช่วงเวลาพักและ
ช่วงวันหยุดราชการ  
ตามนโยบายผู้บริหาร 
2.ทรัพย์สิน อบต.         
อาจเสียหาย ช ารุด         
หรือ สูญหาย  

1.ผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่ลงชื่อในสมุด
ลงรายชื่อปฏิบัตหิน้าที่เวร
รักษาการณ์ 
2.ผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่มาปฏบิัติ
หน้าที่อยู่เวรรักษาการณ์ตามค าสั่งฯ 
3.ประชาชนเสียโอกาสในการรับ
บริการตามนโยบายของผู้บริหาร 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน หรือ O 

5 3 15 สูง ส านักปลัด 

2 การด าเนินโครงการ
ตามข้อบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันใน
รอบปีงบประมาณ 

ประชาชนเสียประโยชน์
จากการไม่ได้ด าเนิน
โครงการ 

เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบโครงการ 
ไม่ด าเนินการโครงการตาม
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายฯ ท าให้ด าเนินการไม่
ทันปีงบประมาณ ท าให้
ประชาชนเสียประโยชน ์

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน หรือ O 

3 2 6 ปานกลาง ทุกส านัก/
กอง 

3 การใช้รถยนต์
ส่วนกลางไม่เป็นไป
ตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1.การใช้รถยนต์
ส่วนกลางอาจไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 
2.สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดย
ไม่มีเหตุอันควร 

1.ผู้ขับรถยนต์ ไม่มีการกรอก
ข้อมูลบันทึกการใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 
2.เมื่อออกนอกเขตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการ 
ขออนุญาตผู้บริหารท้องถิ่น  

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือ C 

5 2 10 ปานกลาง ทุกส านัก/
กอง 
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การประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

 

ที ่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย

ที่อาจเกิดข้ึน 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

4 การใช้พลังงานไฟฟ้า
ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร
ส านักงาน 

สิ้นเปลืองงบประมาณโดย
เปล่าประโยชน์ 

1.พนักงานส่วนต าบล         
ยังไม่ตอบสนองตาม
มาตรการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าเท่าที่ควร
เช่น ลืมปิดเครื่องปรับ 
อากาศช่วงพักกลางวัน ลืม
ปิดไฟห้องน้ า เป็นต้น 
2.ไม่สามารถลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าในแต่ละ
เดือนได้ 

ความเสี่ยง           
ด้านการเงิน หรือ F 

5 1 5 ต่ า ทุกส านัก/
กอง 

5 การเปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 

การปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย 

1.ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 
2.ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องไม่มีความชัดเจน 
3.ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องไม่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร์ หรือ S 

2 5 10 ปานกลาง ทุกส านัก/
กอง 



-18- 

การประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

 

ที ่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหาย

ที่อาจเกิดข้ึน 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

6 การด าเนินงาน     
ตามโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานไม่
เป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชน 

ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนได้อย่าง
ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่    
ในรอบ 1 ปีงบประมาณ 

1.งบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการด าเนินโครงการ 
2.ติดระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ 
3.เป็นอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานอื่น 

ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือ C 

3 1 3 ต่ า กองช่าง 

7 ความเสี่ยงที่เกิดจาก     
สาธารณภัย เช่น 
อัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย ฯลฯ 

บ้านเรือนได้รับความ
เสียหาย ,ประชาชน 
เดือดร้อน ขาดแคลนน้ า
อุปโภคบริโภค พ้ืนที่ 
การเกษตรเสียหาย      
ขาดรายได้ 

1.ภัยธรรมชาต ิ
2.ความประมาทของ
มนุษย์ 

ความเสี่ยง           
ด้านการเงิน หรือ F 

4 5 20 สูงมาก ทุกส านัก/
กอง 
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3. กำรตอบสนองควำมเสี่ยง   

   เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 
กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลด ระดับ
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ   

   1) การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ 
ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น  

   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 และ
ต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุด
หรือยกเลิกการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น   

   4) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การท า
ประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอก มาจัดการในงาน
บางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น  

   เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดท าแผน 
บริหารความเสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูง
มาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ ต้นทุนที่ต้องใช้
ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
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กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประศุก อ ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
ที ่ ความเสี่ยง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกท่ีเหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 
1 เจ้าหน้าทีไ่ม่มาอยู่เวร

รักษาการณ์  พักเท่ียง
วันหยุดราชการ วันหยุด 
นักขัตฤกษ์ และเวลา
กลางคืน   

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม         
ความเสี่ยง 

งานบริหารงานบุคคล 
ส านักปลดั การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ควรออกมาตรการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ มี

จิตส านึกในการบริการสาธารณะ เช่น ประกาศ 
อบต.ประศุก เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมฯ ,ข้อบังคับ อบต.ประศุก ว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ หรือ ก าหนดบทลงโทษผู้ทิ้งเวรฯ 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลักเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

2 การด าเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันในรอบ
ปีงบประมาณ 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม        
ความเสี่ยง 

ทุกส านัก/กอง 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1) เห็นควรมีการตรวจสอบภายใน รายงานผลให้

ผู้บริหารทราบ 
2) เห็นควรมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลักเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

3 การใช้รถยนต์ส่วนกลาง    
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม       
ความเสี่ยง 

ทุกส านัก/กอง 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1.ถือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนตข์ององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2548 
2.ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที ่มท 0808.2/ว 3018 ลง
วันที ่25 ก.ย. 2561 เรื่อง ซกัซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการใช้และรักษารถฯ พ.ศ.2548 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลักเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

 

http://www.palaew.go.th/images/userfiles/File/3018.pdf
http://www.palaew.go.th/images/userfiles/File/3018.pdf
http://www.palaew.go.th/images/userfiles/File/3018.pdf
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กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประศุก อ ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
ที ่ ความเสี่ยง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกท่ีเหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 
4 การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้ง

ภายในและภายนอกอาคาร
ส านักงาน 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม         
ความเสี่ยง 

กองคลัง 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน แจงทุกส านัก/

กองทราบและถือปฏิบัติ 
การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลักเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

5 การเปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่น 

การยอมรับความเสี่ยง ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง และ
ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

การยอมรับความเสี่ยง ทุกส านัก/กอง 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ไม่ควรลดหรือควบคุมความเสี่ยงนี้ 
การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลักเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 

6 การด าเนินงานตามโครงการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่
เป็น ไปตามความต้องการ
ของประชาชน 

การยอมรับความเสี่ยง อธิบายข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆให้
ประชาชนทราบถึงเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนิน
โครงการตามความต้องการในอันดับแรกได้ 

การยอมรับความเสี่ยง กองช่าง 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ไม่ควรลดหรือควบคุมความเสี่ยงนี้ 
การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลักเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 
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กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประศุก อ ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
ที ่ ความเสี่ยง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกท่ีเหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 
7 ความเสี่ยงที่เกิดจากสาธารณ

ภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย ฯลฯ 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงนี้ การลดหรือควบคุม 
ความเสี่ยง 

ส านักปลัด 
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1.ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ การป้องกัน        

สาธารณภัยต่างๆ 
2.ของงบประมาณด าเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง   
ที่สามารถป้องกันสาธารณภัยต่างๆได้ เช่น เขื่อน          
เรียงหิน ฯลฯ 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง 

ไม่ควรหยุดหรือหลักเลี่ยงความเสี่ยงนี้ 

การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงนี้ 
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4. กำรรำยงำนและติดตำมผล   
   หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ 
ติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี เป้าหมายใน
การติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงหรือไม่      
โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไป รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่
ได้กล่าวไว้ข้างต้น  

   ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจก าหนด ข้อมูลที่ต้องติดตาม หรือาจท า Check List การติดตาม 
พร้อมทั้งก าหนดความถ่ีในการติดตามผล  โดยสามารถติดตามผลได้ ใน 2 ลักษณะ คือ   
   1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลา       
ที่ก าหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น   
   2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ใน 
การด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน   
  
5. กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
   คณะท างานบริหารความเสี่ยง จะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผล การบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้บริหารท้องถิ่น มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือ ตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่
ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็น
วัฒนธรรมในการด าเนินงาน   
  
6. กำรทบทวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
   การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงใน 
ทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงาน
จริงเป็นประจ าทุกปี 
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บทที่ 5 
แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

 
   ในปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลประศุก ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง เพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  โดยพิจารณาทบทวนจากรายงานผล
การด าเนินงาน บริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2552 คัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความ
เสี่ยงในระดับสูงมาก เพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก 
(Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้  
   ส าหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม เพ่ือป้องกัน ไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการด าเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าใน ด้านค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนที่ต้องใช้ กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี งบประมาณ 2563 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลประศุก มีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้  
   1) วิธีการด าเนินงาน (กิจกรรมการควบคุมจัดการความเสี่ยง)   
   2) ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง   

3) งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ  
4) ก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแผนงานนั้น  
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แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประศุก อ ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

ไม่มีเจ้าหน้าที่มาอยู่เวร
รักษาการณ์  พักเท่ียง
วันหยุดราชการ 
วันหยุด นักขัตฤกษ์ 
และเวลากลางคืน   

15 ควรออกมาตรการให้
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ   
มีจิตส านึกในการบริการ
สาธารณะ เช่น ประกาศ 
อบต.ประศุก เรื่อง 
นโยบายมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมฯ ,
ข้อบังคับ อบต.ประศุก 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
หรือ ก าหนดบทลงโทษ       
ผู้ทิ้งเวรฯ 

เพื่อให้มีผู้ดูแล
อาคารสถานท่ี 

ปีงบ    
ประมาณ 
พ.ศ.2563 

อาคารสถานท่ี
ราชการ มีผูดู้แล 
และสามารถ
บริการ
ประชาชนได้
ตลอด 24 ชม. 

N/A ส านักปลัด 1 1 1 

การด าเนินโครงการ
ตามข้อบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันในรอบ
ปีงบประมาณ 

6 1) ควรมีการตรวจสอบ
ภายใน รายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ 
2) ควรมีการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนได้
อย่างครอบคลุม
ทุกแผนงาน 

ปีงบ    
ประมาณ 
พ.ศ.2563 

มีการด าเนิน
โครงการตาม
ข้อบัญญัติฯได้
ครบถ้วนและทัน
ในปีงบประมาณ 

N/A ทุกส านัก/
กอง 

1 1 1 
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แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประศุก อ ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

การใช้รถยนต์ส่วนกลาง    
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

10 1.ถือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการใช้และรักษา
รถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 
2.ปฏิบัติตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 3018 
ลงวันท่ี 25 ก.ย. 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การปฏิบัตติามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการใช้และรักษารถ
ฯ พ.ศ.2548 

เพื่อให้การใช้
รถยนต์ส่วนกลาง
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ.
2563 

การใช้รถยนต์
ส่วนกลางเป็นไป
ตามวัตถุ 
ประสงค ์

N/A ทุกส านัก/
กอง 

1 1 1 

 
 
 
 
 

http://www.palaew.go.th/images/userfiles/File/3018.pdf
http://www.palaew.go.th/images/userfiles/File/3018.pdf
http://www.palaew.go.th/images/userfiles/File/3018.pdf
http://www.palaew.go.th/images/userfiles/File/3018.pdf
http://www.palaew.go.th/images/userfiles/File/3018.pdf
http://www.palaew.go.th/images/userfiles/File/3018.pdf
http://www.palaew.go.th/images/userfiles/File/3018.pdf
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แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประศุก อ ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

การใช้พลังงานไฟฟ้า  
ทั้งภายในและภายนอก
อาคารส านักงาน 

5 ก าหนดมาตรการ
ประหยัดพลังงาน แจง
ทุกส านัก/กองทราบ
และถือปฏิบัติ 

เพ่ือรณรงค์ให้มี
การประหยัด
พลังงาน 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ.
2563 

ประหยัดค่า
ไฟฟ้า 

N/A กองคลัง 1 1 1 

การเปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 

10 1.ศึกษาระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ            
ที่เก่ียวข้อง และถือ
ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 
2.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมฯ 

เพ่ือให้การ
ด าเนินการต่างๆ
ของอบต.เป็นไป
ตามระเบียบ 
กฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ.
2563 

การ
ด าเนินการ
ต่างๆของ
อบต.เป็นไป
ตามระเบียบ 
กฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆ
ที่เก่ียวข้อง 

N/A ทุกส านัก/
กอง 

1 1 1 

การด าเนินงานตาม
โครงการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานไม่เป็น ไปตาม
ความต้องการของ
ประชาชน 

3 อธิบายข้อกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับตา่งๆ
ให้ประชาชนทราบถึง
เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการตาม
ความต้องการในอันดับ
แรกได้ 

เพื่อให้การ
ด าเนินการดา้น
โครงสร้าง
พื้นฐานของ 
อบต.เป็นไปตาม
ความต้องการ
ของประชาชน 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ.
2563 

เพ่ือให้
โครงการที่
ด าเนินการ
เป็นไปตาม
ความต้องการ
ของประชาชน 

N/A กองช่าง 1 1 1 
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แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประศุก อ ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

 

ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเสี่ยงที่เกิดจากสา
ธารณภัย เช่น อัคคีภัย 
วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ 

20 1.ประชาสัมพันธ์แนวทาง
การปฏิบัติ การป้องกัน        
สาธารณภัยต่างๆ 
2.ของงบประมาณ
ด าเนินการก่อสร้างสิ่งปลูก
สร้างที่สามารถป้องกัน    
สาธารณภัยต่างๆได้           
เช่น เขื่อนเรียงหิน ถัง
ดับเพลิง ฯลฯ 

เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยต่างๆในต าบล 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ.
2563 

ประชาชนไดร้ับ
ผลกระทบจาก
สาธารณภัยน้อย
ที่สุด 

N/A ส านักปลดั 1 3 3 

 


