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การบริหารความเสี่ยงเปนหนาท่ีของทุกคนในองคกรตั้งแตผูบริหารจนถึงเจาหนาท่ีทุกระดับเพราะการบริหารความ
เสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ ตองเริ่มตั้งแตการกําหนดกลยุทธดวยการมองภาพรวมท้ังหมดขององคกร โดยคํานึงถึง
เหตุการณหรือปจจัยเสี่ยงท่ีสามารถสงผลกระทบตอมูลคารวมขององคกรแลวกําหนดแผนการจัดการความเสี่ยง
เพ่ือใหความเสี่ยงองคกรอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับและจัดการได เพ่ือการสรางหลักประกันท่ีองคกรจะสามารถ
บรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวคณะทํางานบริหารความเสียงองคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรคไดจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๓ข้ึน เพ่ือใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกฝายมีความเขาใจถึง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีได
กําหนดไวในแผน ซึ่งเปนการลดมูลเหตุและโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย ใหระดับความเสี่ยงและขนาดของความ
เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับไดประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบแผน
บริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงคตามความคาดหวังไดก็ตอเม่ือไดมีการนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมของผูบริหารและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทุกฝายท่ีจะใหความรวมมือในการนําไปดําเนินการตอ และหวังเปน
อยางยิ่งวาแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเปนประโยชนแกการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเก่ียวของทุกระดับ
รวมท้ังเปนประโยชนตอการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรคตอไปคณะทํางานบริหารความ
เสี่ยงองคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค
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1.หลักการและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธท่ีสําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีจะชวยใหการ
บริหารงานและการตัดสินใจดานตางๆ อาทิการวางแผน การกําหนดกลยุทธ การติดตามควบคุมและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชทรัพยากรตางๆ อยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากข้ึนและลดการ
สูญเสียและโอกาสท่ีทําใหเกิดความเสียหายแกองคกร
ภายใตสภาวะการดําเนินงานของทุกๆ องคกรลวนแตมีความเสี่ยง ซึ่งเปนความไมแนนอนท่ีอาจจะสงผล
กระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมายขององคกร จึงจําเปนตองมีการจัดการความเสี่ยงเหลานั้นอยางเปน
ระบบ โดยการระบุความเสี่ยงวามีปจจัยเสี่ยงใดบางท่ีกระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมายขององคกร
วิเคราะหความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงกําหนดแนวทางใน
การจัดการความเสี่ยง และตองคํานึงถึงความคุมคาในการจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม
นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 “ไดกําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด”และหนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค0409.4/ว23 ลง
วันท่ี 1 9มีนาคม 2562
ดังนั้นคณะทํางานบริหารความเสี่ยง องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรคจึงไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563ข้ึน สําหรับใชเปนแนวทางในการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ัง
กระบวนการดําเนินการตางๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหาย ใหระดับของความ
เสี่ยงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได
อยางมีระบบ
2.วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง
1) เพ่ือใหผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เขาใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหาร
สวนตําบลอุทัยสวรรค
2) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบข้ันตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
3) เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่อง
4) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค
5) เพ่ือเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ
ขององคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค
6) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับองคกร
3.เปาหมาย
1) ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือนําไปใชในการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานประจําปใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว
2) ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความ
เสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได
3) สามารถนําแผนบริหารความเสี่ยงไปใชในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบ
4) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดําเนินงานภายในองคกรอยางตอเนื่อง

5) ความรับผิดชอบตอความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกําหนดข้ึนอยางเหมาะสมท่ัวท้ังองคกร
6) การบริหารความเสี่ยงไดรับการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร
4.ประโยชนของการบริหารความเสี่ยง
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การดําเนินการบริหารความเสี่ยงจะชวยใหผูบริหารมีขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจไดดียิ่งข้ึนและทําใหองคกร
สามารถจัดการกับปญหาอุปสรรคและอยูรอดไดในสถานการณท่ีไมคาดคิดหรือสถานการณท่ีอาจทําใหองคกร
เกิดความเสียหาย
ประโยชนท่ีคาดหวังวาจะไดรับจากการดําเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
1) เปนสวนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี การบริหารความเสี่ยงจะชวยคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยงและผูบริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักท่ีสําคัญ และสามารถทําหนาท่ีในการกํากับดูแล
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน
2) สรางฐานขอมูลท่ีมีประโยชนตอการบริหารและการปฏิบัติงานในองคกร การบริหารความเสี่ยงจะเปน
แหลงขอมูลสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจดานตางๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยูบนสมมุติฐาน
ในการตอบสนองตอเปาหมายและภารกิจหลักขององคกรรวมถึงระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได
3) ชวยสะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงตางๆ ท่ีสําคัญไดท้ังหมด การบริหารความเสี่ยงจะทําให
บุคลากรภายในองคกรมีความเขาใจถึงเปาหมายและภารกิจหลักขององคกร และตระหนักถึงความเสี่ยงสําคัญ
ท่ีสงผลกระทบในเชิงลบตอองคกรไดอยางครบถวน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล
4) เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือท่ีชวยใหผูบริหารสามารถ
ม่ันใจไดวาความเสี่ยงไดรับการจัดการอยางเหมาะสมและทันเวลา รวมท้ังเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของผูบริหารใน
การบริหารงานและการตัดสินใจในดานตางๆ เชน การวางแผนการกําหนดกลยุทธการติดตามควบคุมและ
วัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และสามารถปกปอง
ผลประโยชนรวมท้ังเพ่ิมมูลคาแกองคกร
5) ชวยใหการพัฒนาองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทําใหรูปแบบการตัดสินใจใน
ระดับการปฏิบัติงานขององคกรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เชน การตัดสินใจโดยท่ีผูบริหารมีความ
เขาใจในกลยุทธวัตถุประสงคขององคกร และระดับความเสี่ยงอยางชัดเจนแผนบริหารความเสี่ยงองคการ
บริหารสวนตําบลอุทัยสวรรคประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
6) ชวยใหการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
จัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแตละกิจกรรมและการเลือกใช
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เชน การใชทรัพยากรสําหรับกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต่ําและกิจกรรมท่ีมี
ความเสี่ยงสูงยอมแตกตางกัน หรือการเลือกใชมาตรการแตละประเภทยอมใชทรัพยากรแตกตางกัน เปนตน

5. นิยามความเสี่ยง
5.1 ความเสี่ยง (Risk)ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายในสถานการณ
ท่ีไมแนนอน และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิด
ความลมเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ท้ังในดานยุทธศาสตร การ
ปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเปนผลกระทบทางบวกดวยก็ได โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ท่ี
ไดรับ และโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ
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ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบงออกไดเปน 3 สวน ดังนี้
1) ปจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุท่ีจะทําใหเกิดความเสี่ยง
2) เหตุการณเสี่ยง คือ เหตุการณท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงาน หรือ นโยบาย
3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายท่ีนาจะเกิดข้ึนจากเหตุการณเสี่ยง



5.2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการท่ีใชในการ
บริหารจัดการปจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมท้ังกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพ่ือใหโอกาสท่ีจะเกิด
เหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับท่ี
องคกรยอมรับได
5.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการ
บริหารปจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ี
องคกรจะเกิดความเสียหาย ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ีองคกร
ยอมรับไดประเมินไดควบคุมไดและตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมาย ท้ังในดานกล
ยุทธ การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน และชื่อเสียงขององคกรเปนสําคัญ โดยไดรับการสนับสนุนและการมี
สวนรวมในการบริหารความเสี่ยงจากหนวยงานทุกระดับท่ัวท้ังองคกรแผนบริหารความเสี่ยง องคการบริหาร
สวนตําบลอุทัยสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
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2.1 ประวัติและความเปนมา
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค  ไดรับการยกฐานะจากสภาตําบลเปนองคการบริหาร

สวนตําบล เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2540 ปจจุบันท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรคตั้งอยู
เลขท่ี 82 หมูท่ี 6บานหวยนาหลวง ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู ตั้งอยูทิศตะวันตกของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีระยะทางหางจากท่ีวาการอําเภอนากลาง 15 กิโลเมตร และมีระยะทางหางจาก
จังหวัดหนองบัวลําภู 40 กิโลเมตร

2.๑.๑ เนื้อท่ี ตําบลอุทัยสวรรค มีเนื้อท่ีท้ังหมด 53.59 ตร.กม. หรือ 33,445.50 ไร
2.1.๒ ภูมิประเทศ พ้ืนท่ีของตําบลสวนใหญเปนดินรวนปนทรายสลับกับดินลูกรัง และเปนท่ีราบสูงบาง

พ้ืนท่ีมีภูเขาแตไมสูงชัน และโดยท่ัวไปพ้ืนท่ีไมสามารถเก็บกักน้ําไดดีเทาท่ีควร
ทิศเหนือ ติดตอกับ   ต.ดานชาง     อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู
ทิศใต ติดตอกับ   ต.โนนเมือง    อ.นากลาง     จ.หนองบัวลําภู
ทิศตะวันออก ติดตอกับ   ต.ฝงแดง       อ.นากลาง     จ.หนองบัวลําภู
ทิศตะวันตก ติดตอกับ   ต.นาเหลา      อ.นาวัง        จ.หนองบัวลําภู

แผนท่ีพอสังเขปตําบลอุทัยสวรรค

บ้ านให ม่ ส ามพ ลั ง

ภูค ร่าว

ส นามกีฬ า
โรงเรียน บ้ านหิน ต ังบั งพ ระจันทร

บ้ านซํา ขอน แก่น

โรงเรียนซํา ขอน แก่น

สํา นักสงฆ์ ซํา ขอนแก่น

บ้ านมอเลิ ยว

สํา นักสงฆ์ เกษมสุข
โรงเรียนภูพ ระ ( ส าข าบ้ านมอเลี ยว )

ภู ป่ า เป้ า

สํา นักสงฆ์ ภูสวรรค์

โรงเรียน บ้ านภูพ ระโน นผั กหวาน
สํา นักสงฆ์ ภูพ ระวนาราม

บ้ านภูพ ระ
สํา นักสงฆ์ ประชามงคล

บ้ านโนน ผักห วาน

บ้ าน นารุ่ ง เรือง

วัด โน นส วรรค์
ส ถานีอน ามัย โน นส วรรค์ชัยมงคล

โรงเรียน บ้ านโนน สวรร ค์ชัยมงคล

ส นามกีฬ า

บ้ าน โนน สวรรค์

บ้ าน ชัยมงคล

สํา นักสงฆ์ชั ยม งคล บ้ านห นองกุ งศรี

วัด ราษฎ ร์ส ามัคคี
บ้ าน โพ ธิศ รีสมพ ร

โรงเรียน บ้ านห นองกุ งศรี โพ ธิศรีสมพ ร

ภู ป่ าไผ่

ภูคราว

สํา นักสงฆ์ บ้ าน หน องหินต ั ง บ้ านห นองไพ บูล ย์
สํา นักสงฆ์ นาหล วงนามมงคล

บ้ าน ห้ วยน าหลวง
ส นามกีฬ า

บ้ านห นองด้ วง

บ้ าน วังประทุม
สํา นักสงฆ์ ให ญ่ ไตรคาม

วัดมงคลวาปี
โรงเรียน บ้ านห นองด้ ว งวั งประทุม

ว ัด ป่ าสัน ติธรรม

ว ัด เท พ ม งค ลพ ิชัย

บ้ าน กุดผึ ง

โรงเรียน บ้ านห นองด่าน
บ้ าน หนอ งด่าน
บ้ านแ ก้วมุ งค ุณว ัดศรี สํา ราญ ราษฎ ร์มุงค ุณ

ว ัดศรีส วาท

บ้ าน โนน สวาท

โรงเรียน บ้ าน โนนสวาท หนอ งไพ บูล ย์

โรง เรียน บ้ านภู เขาวงษ์  ( ร้าง )
บ้ านภู เขาวงษ์

สํา นั กสงฆ์ ว ัด ป่ าภู เข าวงษ์

สถานีอน ามัย บ้ าน ท่ าอุทัย
บ้ าน ท่ าอ ุทัย

โรงเรียน บ้ าน ท่ าอ ุทัย

บ้ าน ด่ าน ค้า

ห มู่ ที

ห มู่ ที

ห มู่ ที

ห มู่ ที

ห มู่ ที

ห มู่ ที

ห มู่ ที

ห มู่ ที

ห มู่ ที

ห มู่ ที

ห มู่ ที

ห มู่ ที

บ้ าน ท่ าอ ุทัย เหนือ

ภูกระโจม ศ าลาท างเข้ า  อ บต .เก่า

ทีตังสํา นักงาน  อบต .อุทัยสวรรค์  ( เด ิม  )

ทีทํา ก ารองค์ การบ ริห ารส่ วนตาํ บ ลอ ุทั ยสวรรค์

โรงโม่ ศ ิล าต้อยติง

ผ าจํา นํา

น ายอ รรค

แ น น่
 ม .

 ม .

น า ง

ให ม ่ส าระพ นิ ิจ

ว ัดศ รีอ ุทัย

สํา นั กสงฆ์

ร ้า นค ้า ช มุช นบ ้า นท ่า อ ทุ ัย ม.

ผ .ท.

/  ม.

 ม.
น าย
ไพบ ลู ย ์

โ ส ภา
ผ .ท.

/  ม.
น าย กอ งศ ิล ป ์  ช ืน ชม

ผ .ท.

 ม.

ร ้าน
ส หก ารบ ้านห น อ ง
ไพบ ลู ย ์

ย ศ
ว ฒุ ิ

ผ .ท.

/  ม.

 ม.
น า งว นัทอง

น า งม ขุพ รมข รย าง

/ ม. ผ .ท.

ผ .ท.
น าย ส ุพ จน ์
บ ําเ พญ็
ศ ลิ ป ์

/  ม.

 ม.น ายบ ญุส งค ์

ห น อง

อ่ างเก็ บนํา ห้ วยนาหลวง เขือนดิน

นํ า มอ

ห้วยบอน

นํ า มอ

นํ า มอ เหนือ

ห้ วยอาฮิน

ห้วยอาฮิน

คูนํ า

ห้ วยกาน น้อย

ห้ วยกาน ให ญ่

ห้ วยกาน ให ญ่

ห้ วยพะเน ียง

ห้ วยเตย

ห้ วยนํ

า จาน

๐ ๑๐ .๕ ๒

ม าตราส่ วน   ๑  : ๓๐๐๐๐

แนวเขต  อบ ต .อุ ทั ยสวรรค์

ถนน สายห ลัก ,ถน นคอน ก รีต

ถนน สายรอง,ถนน ลูก รัง  ,ทางเกวียน

ท างรถไฟ

ลํา นํา  ,แ ม่ นํา  ,ท างนํา ไหล  ,คลองนํา

ห นองนํา  , บึ ง  ,คลอง

วัด

โรงเรียน

สํา นั กสงฆ์

สถาน ที ราชการ

สถานี อน ามัย
ห มุดห ลัก เขต

ที ตั งห มู่ บ้ าน
ภู เขา

เค รืองหมาย , สัญ ลักษ ณ์ แผน ที ภ าษี  ( แผน ที แ ม่ บทขั น ที  ๑  )
องค์ก ารบ ริห ารส่ วน ตํา บล อุ ทัยสวรรค์
อํา เภ อนากลาง  จั งหวัดหน องบั วลํา ภู

ม าตราส่ วน    ๑  : ๓๐๐๐๐
**************************************

                         จัดทํา โดย
    ห้ างหุ้ น ส่ วนจํา กั ด  เค  เอส  จี  เซอ ร์ เว ย์  กรุ๊ ป

/  ม .  ต .ใน เมือ ง  อ .เมือง จ .ขอนแก่น
   โท ร. -  , -  , -

ผ .ท.

ผ .ท.

 ม.
น ายธ รร มน ญู

ป ัน
ผ .ท.

 ม.
น าย สม ชา ย  อ น ศุร ีผ .ท.

ผ .ท.

 ม.
ก อ งท นุ ช มุ ช น ส า ธ ติบ ้านโนนสวาท

ผ .ท.

 ม .แ ส วงเ ค ้า
โ พธ ิ

ผ .ท.

ร ้า นค ้า ช มุช น ม.

ก อ งท นุพ ฒันาห ม ู่บ ้านบ ้านห น อ งด ้วงม .

ผ .ท.

ผ .ท.

 ม.
น า ย ส ม ศ กั ด ิ  ส ีทอง

ผ .ท.

/   ม.
น าย วา สน า  ภ ูโ คก ยาง

ผ .ท.

ร ้า นค ้า ช มุช นบ ้า นห นอ งก ุงศร ี ม.
ผ .ท.

ผ .ท.
เ อก สา รส ิทธ ิ

/  ม.
น างสก าว   จ ติธ มิลผ .ท.

ผ .ท.
เ อก สา รส ิทธ ิ

แผน ทีแสดงขอบ เขตตาํ บ ล อุทัยสวรรค์  อํา เภอนากลาง จังหวัดหน องบัวลํา ภู
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2.2วิสัยทัศน
“ชุมชนเข็มแข็ง  การศึกษากวางไกล  สุขภาพอนามัยดี  มีคมนาคม”

2.3 พันธกิจ(mission)
1. พัฒนาดานเศรษฐกิจ เพ่ิมรายได จากลุมอาชีพในชุมชน
2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาแหลงน้ําอุปโภคบริโภค อยางเพียงพอและ

ท่ัวถึง
3. พัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน และรวมกัน

อนุรักษ ฟนฟู ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสรางแหลงเรียนรูในชุมชน ควบคูกับการสงเสริมศาสนา วัฒนธรรม

และประเพณีของชุมชน รวมถึงเพ่ิมชองทางในการเขาถึงการศึกษาใหเสมอภาคและเทาเทียมกัน
5. พัฒนาดานการเมืองระดับทองถ่ินและเสริมสรางประสิทธิภาพของ อปท. ทํางานรวมกันอยาง

บูรณาการพรอมแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชน
6. พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาสใหมีความเปนอยูท่ีดี สราง

ความและเขมแข็งทางดานครอบครัวใหกับชุมชน
7. พัฒนาแหลงทองเท่ียวในชุมชน  สงเสริมสนับสนุนการออกกําลังกาย  และการเลนกีฬาของ

ประชาชน ใหมีรางกายท่ีแข็งแรง

2.4 วัตถุประสงค(Objectives)
1. เพ่ือใหประชาชนมีรายไดจากกลุมอาชีพตาง ๆ
2. เพ่ือปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค  มีการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย
3. เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน รวมท้ังบุคลากรมีความสามารถในการชวยเหลือ

ประชาชน และประชาชนใหความสนใจ ใสใจ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน การเรียนรูในชุมชน และประชาชนใหความสําคัญกับ

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามของทองถ่ิน
5. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองระดับทองถ่ิน และ เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของ

องคการบริหารสวนตําบล
6. เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน รวมท้ังบุคลากรมีความสามารถในการชวยเหลือ

ประชาชน และประชาชนใหความสนใจ ใสใจ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. เพ่ือใหประชาชนมีแหลงทองเท่ียว เพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว และประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

2.5 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
1. ทองถ่ินมีการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย
2. ทองถ่ินมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและท่ัวถึง
3. สงเสริมและพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและสามารถพ่ึงตนเองไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. ดูแลรักษา ฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน
6. การบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ ใหประชาชนไดรับการบริการท่ีดี และมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถ่ิน
7. สงเสริมทางดานการศึกษาอยางมีคุณภาพ
8. สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ปลอดจากโรคภัยไขเจ็บ และดําเนินการใหประชาชนมีสวัสดิการ

ทางสังคมและท่ัวถึง
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9. การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมท้ังปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

2.6 ตัวช้ีวัด (Key Performance indicators : KPIs)
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และ สาธารณูปโภค
2. ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ิมข้ึน
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค
4. ประชาชนมีความพึงพอใจในแหลงทองเท่ียวและรายไดจากการทองเท่ียว และรอยละของประชาชนท่ี

มีสุขภาพท่ีแข็งแรง
5. รอยละของประชาชนท่ีสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร และผูปกครองมีความพึงพอใจในการใหบริการ

ดานการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลอุทัยสวรรค
6. รายไดของประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน

2.7 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา  ประกอบดวย 7 ประเด็นยุทธศาสตร    คือ
ยุทธศาสตร  ท่ี 1การพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายไดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปาประสงคระดับยุทธศาสตร
1. เพ่ือเพ่ิมรายไดและลดรายจายใหประชาชนในทองถ่ินสามารถพ่ึงพาตนเองได
2. เพ่ือพัฒนากลุมอาชีพตาง ๆ
3. เพ่ือใหประชาชนผลิตสินคาทางการเกษตรแบบปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาสงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
2. พัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตผลทางการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร
1. รายไดท่ีเพ่ิมข้ึนของครัวเรือน
2. มีการพัฒนาสินคาการเกษตรแบบปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร ท่ี 2การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
เปาประสงคระดับยุทธศาสตร
1. เพ่ือสรางรากฐานความม่ันคงทางโครงสรางพ้ืนฐานในทองถ่ินใหมีความพรอมตอการพัฒนา
2. เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
3. เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหพอเพียงตอความตองการของประชาชน
4. เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําสาธารณะใหสามารถกักเก็บน้ําไวใชในชวงฤดูแลง
แนวทางการพัฒนา
1. กอสราง  พัฒนา ปรับปรุง  โครงสรางพ้ืนฐาน
2. กอสราง  พัฒนา  ปรับปรุง  ระบบสาธารณูปโภค
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร
1. จํานวนของแหลงน้ําท่ีไดรับการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมข้ึน
2. จํานวนของถนนท่ีไดรับการกอสราง/บูรณะ/ปรุงปรุงเพ่ิมข้ึน
3. ระบบสาธารณูปโภคไดรับการพัฒนาใหท่ีดีข้ึน
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ยุทธศาสตร ท่ี 3 การพัฒนาดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

เปาประสงคระดับยุทธศาสตร
1. เพ่ือสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติและผูดอยโอกาสทางสังคมในทองถ่ิน
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรและสถานท่ีปฏิบัติงาน
3. เพ่ือจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี
แนวทางการพฒันา
1. พัฒนาการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการพัฒนาบุคลากร
2. สงเสริม พัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร
1. รอยละผูประสบภัยไดรับการสงเคราะหชวยเหลือ/ไดรับสวัสดิการสังคม
2. รอยละของเจาหนาท่ีไดรับการฝกอบรม
3. โครงการ/แผนงานการในการจัดอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร ท่ี 4การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงคระดับยุทธศาสตร
1. เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินสามารถเขาถึงการบริหารจัดการทางการศึกษาไดอยางท่ัวถึง
2. เพ่ือพัฒนาการศึกษาใหเปนสากลในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558
3. เพ่ือสรางสังคมใหนาอยู ควบคูกับการทํานุบํารุงศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาดานการศึกษา
2. สงเสริม สนับสนุนทํานุบํารุง  ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร
1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการเขาถึงการบริการทางการศึกษา
2. จํานวนแผนงาน/โครงการในสวนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร ท่ี 5การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีและการใหบริการสาธารณะแกประชาชน
เปาประสงคระดับยุทธศาสตร
1. เพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย
2. เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความรับผิดชอบตอทองถ่ินและประเทศชาติโดยสวนรวม
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสามารถทํางานใหบรรลุวตัถุประสงคท่ีวางไว
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการบานเมืองและสังคมท่ีดี และการใหบริการสาธารณะแก

ประชาชน
2. การพัฒนา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร
1. สามารถลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการและงานบริการสาธารณะไดจัดทํามาตรฐาน
2. บุคลากรไดรับการพัฒนาเพ่ิมระดับขีดความรูความสามารถ/รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินผานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
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ยุทธศาสตร ท่ี 6การพัฒนาดานคน  สังคม คุณภาพชีวิต  และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน



เปาประสงคระดับยุทธศาสตร
1. เพ่ือให ผูพิการ ผูสูงอายุ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง
2. เพ่ือสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558
3. เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับครอบครัว และชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูพิการ ผูสูงอายุ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส
2. การพัฒนา และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
3. สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน สนับสนุนการปองกันและควบคุมโรคติดตอ
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร
1. รายไดท่ีเพ่ิมข้ึนของครวัเรือนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. กลุมและเครือขายตางๆ ท่ีไดรับการสงเสริม/สนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพ/ประสิทธิภาพ
3. รอยละของครอบครัว/ชุมชนมีความเขมแข็ง และมีสุขภาพท่ีดีเพ่ิมข้ึน
4. ผูดอยโอกาสทางสังคมท่ีไดรับการสงเคราะหชวยเหลือ/ไดรับสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร  ท่ี 7การพัฒนาดานสงเสริมการทองเท่ียว  และการกีฬา
เปาประสงคระดับยุทธศาสตร
1. เพ่ือใหตําบลอุทัยสวรรคมีสถานท่ีทองเท่ียว และจุดบริการนักทองเท่ียว
2. เพ่ือสรางความรัก สามัคคี ดวยการแขงขันกีฬา
3. เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  มีสถานท่ีออกกําลังกายและมีอุปกรณกีฬา
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนา  สงเสริมการปรับปรุงแหลงทองเท่ียว
2. พัฒนา  สงเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร
1. โครงการ/แผนงาน ในการปรับปรุงแหลงทองเท่ียว จุดบริการนักทองเท่ียว

จํานวนแผนงาน/โครงการกิจกรรม กีฬา และนันทนาการ
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2.8 โครงสรางของหนวยงาน
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2.8 โครงสรางของหนวยงาน
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2.8 โครงสรางของหนวยงาน
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1.แนวทางดําเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง
1.1 แนวทางดําเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค แบงเปน 2

ระยะ ดังนี้
ระยะท่ี 1 การเริ่มตนและพัฒนา

1) กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวน
ตําบลอุทัยสวรรค

2) ระบุปจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปจจัยเสี่ยง
3) วิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงจากการดําเนินงาน
4) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงท่ีอยูในระดับสูง (High) และสูงมาก
(Extreme) รวมท้ังปจจัยเสี่ยงท่ีอยูในระดับปานกลาง (Medium) ท่ีมีนัยสําคัญ
5) สื่อสารทําความเขาใจเก่ียวกับแผนบริหารความเสี่ยงใหผูปฏิบัติงานของ

องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรครับทราบและสามารถนําไปปฏิบัติได
6) รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

7) รายงานสรุปการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง
ระยะท่ี 2 การพัฒนาสูความยั่งยืน
1) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปท่ีผานมา
2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงแตละประเภท

3) ผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร
4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดําเนินงานตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง

1.2 กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย
1) นายกองคหารบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค มีหนาท่ีแตงตั้งคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง สงเสริมใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม รวมท้ังพิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือนําไปปฏิบัติตอไป

๒)คณะทํางานบริหารความเสี่ยง มีหนาท่ีดําเนินการใหมีระบบการบริหารความ
เสี่ยงจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง รวมท้ังทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานตอไปในอนาคต

บทที่ 3แนวทางการบริหารความเสี่ยง
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3) ผูปฏิบัติงาน หรือเจาหนาท่ีและลูกจางองคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค มี
หนาท่ีสนับสนุนขอมูลท่ีเก่ียวของใหกับคณะทํางานบริหารความเสี่ยง และใหความ
รวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองคการบริหารสวนตําบลอุทัย
สวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

กลไกบริหารความเสี่ยง

2. โครงสรางการบริหารความเสี่ยง

นายก อบต.
อุทัยสวรรค

คณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง

1 ระบปุจจัยเสี่ยง
ประเมนิโอกาสและ
ผลกระทบ
2.วิเคราะหและจัด
ลําดับความสําคัญ
3.จัดทําแผนบรหิาร
ความเสี่ยง

แตงตั้งคณะทํางานบรหิารความเสี่ยง พิจารณาใหความเหน็ชอบ/อนุมตัิ

6.ทบทวนแผนการบรหิาร
ความเสี่ยง

5.รายงาน ประเมนิผลการ
บรหิารความเสี่ยง

4.สื่อสารทําความเขาใจกับ
ผูปฏบิตัิ

พิจารณา/
เสนอแนะ

ปฏบิตัิงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงสนบัสนนุขอมูลที่เกี่ยวของผูปฏบิตัิงาน

นายกองคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง

ผู้ปฏิบตัิงานขององค์การบริหารสว่นตําบลอทุยัสวรรค์
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หนาท่ีความรับผิดชอบตามโครงสราง

โครงสรางการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปดวย การกํากับดูแล การตัดสินใจ การจัดทําแผนการดําเนินการ การ
ติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแตละองคประกอบมีอํานาจหนาท่ีดังนี้
2.๑นายกองคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค
1) แตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค

2) สงเสริมและติดตามใหมีการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
3) พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง
4) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการ
2.2คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
1) จัดใหมีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเปนระบบมาตรฐานเดียวกัน

ท้ังองคกร
2) ดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลด

และควบคุมความเสี่ยง
3) รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญ
เสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรคเพ่ือพิจารณา

2.3ผูปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค
1) สนับสนุนขอมูลท่ีเก่ียวของใหกับคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
2) ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงแผนบริหาร

ความเสี่ยง องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
256๓

3. คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ตามคําสั่งองคการ

บริหารสวนตําบลอุทัย ท่ี 310/2563ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2563โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปนี้
องคประกอบ

1. นายธนาธร กระดานราช ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวคณะทํางาน
2. นางสาวชวนพิศ แกวทอง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
3. นายธเนศพงศ ทับแกว ผูอํานวยการกองชาง คณะทํางาน
4. นางสาวสลักจิต ศรีวงษา ผูอํานวยการกองคลัง คณะทํางาน
5. นางพวงเพชร อรบุตร ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม คณะทํางาน
๖. นายนิพนธ ศรีหริ่ง หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป คณะทํางาน
๗. นายดอกดิน พรจําศิล หัวหนาสํานักปลัด คณะทํางานและเลขานุการ
๘. นางสาวกวินธิดา สุวรรณพรหม นิติกรปฏิบัติการคณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
๙. นายวิเศษ วงษพรหม             นักวิเคราะหฯปฏิบัติการคณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
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อํานาจหนาท่ี
1) จัดใหมีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเปนระบบมาตรฐานเดียวกัน
2) ปฏิบัติตามข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง ไดแก การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง

การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง
3) ติดตามและรายงานผลการเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงตอองคการบริหารสวน
ตําบลอุทัยสวรรค
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- การดําเนินงานตามนโยบายตางๆ ของรัฐบาลมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน  ความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน

ประกอบกับปญหาในพ้ืนท่ีและความตองการประชาชนมีมาก แตไมสามารถปฏิบัติไดครบถวน เนื่องจากจํากัด
ดวยอํานาจหนาท่ีและจํานวนงบประมาณท่ีมีจํากัด

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ

ดาน สถานการณภาพ
แวดลอม

ภายนอกท่ีเกี่ยวของ

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญหา/

ความตองการ

พ้ืนท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

๑. ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจอาชีพและ
รายไดตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.ประชาชนไมมีภาระหน้ีสิน
วางแผนในการดําเนินงาน
2.ขาดแหลงเงินลงทุนในการ
ทํากิจการและประกอบอาชีพ
3.ประชาชนขาดสถานท่ี
จําหนายสินคา
4.ผลผลิตทางการกษตรราคา
ตกตํ่า

1.การวางแผน
2.การลงทุน
3.การพาณิชยกรรม

1.ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบล
2.ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบล
3.รานคาแผงลอย
4.เกษตกรในพ้ืนท่ี

1.ประชาชนสามารถวาง
แผนการดําเนินงานไดเอง
2.มีแหลงเงินทุนในการ
ทํากิจการและประกอบ
อาชีพ
3.รานคาแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จําหนายสินคา
4.ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น

๒. ดานการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค

1.ประชาชนตองการเสนทาง
ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากขึ้น
และถนนในตําบลชํารุดไดรับ
ความเสียหาย
2.ขาดแคลนแหลงนํ้าใน
การเกษตรและนํ้าประปา
สําหรับอุปโภค-บริโภคยังไม
เพียงพอ
3.ไฟฟาสองสวางทางและท่ี
สาธารณะยังไมสามารถดําเนิน
การครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด
4.ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายนํ้ายังไมเพียงพอ

1.เสนทางคมนาคม
2.แหลงนํ้าและนํ้าประปาใน
การอุปโภค-บริโภค
3.ไฟฟา
4.ราง/ทอระบายนํ้า

1.เสนทางคมนาคมท่ี
เปนสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ตองการให
ดําเนินการ
2.ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล
3.ทางและท่ีสาธารณะ
ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล
4.พ้ืนท่ีในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล

1.มีเสนทางในการคมนาคม
เพียงพอและประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการสัญจรไป
มา
2.ประชาชนมีแหลงนํ้าและมี
นํ้าประปาใชอยางเพียงพอมี
คุณภาพมาตรฐานมากขึ้น
3.ทางและท่ีสาธารณะมีแสง
สวางเพียงพอประชาชน
ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและปองกันการ
เกิดอาชญากรรมได
4.มีรางระบายนํ้าสามารถ
ระบายนํ้าไดสะดวก ไมอุด
ตัน

3.ดานการพัฒนาดาน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย
และการจัดการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

1.ปญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะ
การลักลอบตัดไม นํ้าใชใน
การเกษตรไมเพียงพอ
2.มีปญหาเรื่องขยะ

1.รักษาปา และตองการนํ้าใน
การทําการเกษตร
2.ส่ิงแวดลอม

1.พ้ืนท่ีในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล
2.ผูประกอบการและ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวน
ตําบล

1.มีการอนุรักษปาไมอยาง
ยั่งยืน จัดหาแหลงนํ้าใน
การเกษตรเพ่ิมมากขึ้น
2.ปญหาขยะและนํ้าเสีย
ลดลง ผูประกอบการ
สามารถกําจัดขยะและนํ้า
เสียเองไดโดยไมสงผล
กระทบตอชุมชน



ดาน สถานการณภาพ
แวดลอม

ภายนอกท่ีเกี่ยวของ

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญหา/

ความตองการ

พ้ืนท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

4.ดานการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลยัง
ขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีดี
และทันสมัย
2.ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ถูกลืมเลือนไปมาก
3.ประชาชนไมไดรับการศึกษา
ตามอัธยาศัยอยางท่ัวถึง

1.การศึกษา
2.ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น ถูกลืมไปมาก

1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลอุทัยสวรรค
2.ทุกหมูบาน
3.ประชาชนในเขตตําบล

1.จัดหาอุปกรณส่ือการเรียน
การสอนใหไดคุณภาพ และมี
ความทันสมัย
2.ยกยอง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญชาวบานในโอกาส
ตางๆ เพ่ือเปนตัวอยางแก
เยาวชนและประชาชน ศิลปะ
วัฒนาธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่นไมถูก
ลืมและคงอยูสืบไป
3.ประชาชนจะตองรับ
การศึกษาในทุกเรื่องท่ี
ตองการศึกษา

5.ดานการพัฒนา
การเมืองการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี
และการใหบริการ
สาธารณะแก
ประชาชน

1.เจาหนาท่ีตองปรับปรุง
กระบวนการทํางานให
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนได
2.ประชาชนไมเขาใจระบบ
บริหารงานของ อบต. ทําให
เกิดความเขาใจผิดในการติดตอ
ประสานงาน

1.การติดตอประสานงาน
2.การบริการประชาชน

1.เจาหนาท่ีทุกคน
2.ทุกหมูบาน

1.การบริการท่ีดีขององคกร
เปนส่ิงท่ีพ่ึงปรารถนาของ
ผูรับบริการ ดังน้ันตองมี
จิตสํานึกในการใหบริการท่ีดี
2.อบต. เปนหนวยงานท่ี
ใกลชิดกับประชาชน รับใช
ประชาชน การสรางความ
เขาใจกับประชาชนจึงเปนส่ิง
สําคัญ

6.ดานการพัฒนาคน
สังคม คุณภาพชีวิต
และเสรมิสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน

1.ผูสูงอายุ ผูปวยเอดส และ
ผูดอยโอกาส ยังไมไดรับการ
ชวยเหลืออยางท่ัวถึง
2.ขาดผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
เกิดโรคระบาดในพ้ืนท่ี

1.การสงเคราะห
2.การสาธารณสุข

1.ทุกหมูบาน 1.อบต. เปนหนวยงานท่ี
ใกลชิดกับประชาชนรับใช
ประชาชน การสรางความ
เขาใจกับประชาชนจึงเปนส่ิง
สําคัญ
2.ในชวงฤดูฝนของทุกปมี
การระบาดของโรค
ไขเลือดออกซ่ึงในพ้ืนท่ีไดเฝา
ระวังและปองกันชวยกัน
กําจัดพาหนะของโรค คือ
ยุงลาย

7.การพัฒนาดานการ
สงเสริมการทองเท่ียว
และการกีฬา

1.พ้ืนท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลอุทัยสวรรค ยังไมมีแหลง
ทองเท่ียวอยางเปนทางการ

1.การทองเท่ียว 1.วัด และอางเก็บนํ้าใน
พ้ืนท่ี ตําบล

1.ในพ้ืนท่ีมีวัดและอางเก็บนํ้า
ท่ีพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว
และเปนท่ีรูจัก
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการท่ีใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยงท่ี
มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงานขององคกร รวมท้ังการจัดทําแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซึ่งองคการ
บริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ข้ัน ๖ ตอนหลัก ดังนี้
1. ระบุความเสี่ยง เปนการระบุเหตุการณใดๆ ท้ังท่ีมีผลดี และผลเสียตอการบรรลุวัตถุประสงคโดยตองระบุได
ดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนไดอยางไร
2. ประเมินความเสี่ยง เปนการวิเคราะหความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมิน
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑมาตรฐาน
ท่ีไดกําหนดไว ทําใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม
3. จัดการความเสี่ยง เปนการกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงท่ีสูง
(High) และสูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลง ใหอยูในระดับท่ียอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง และควรตอง
พิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจายและตนทุนท่ีตองใชลงทุนในการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ
นั้นกับประโยชนท่ีจะไดรับดวย
4. รายงานและติดตามผล เปนการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีได

ดําเนินการท้ังหมดตามลําดับใหฝายบริหารรับทราบและใหความเห็นชอบดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจําป เพ่ือใหม่ันใจวาองคกรมี
การบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการ
ควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ท่ีดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนไดจริงและอยู
ในระดับท่ียอมรับได หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือใหความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูหลังมี
การจัดการ (Residual Risk) อยูในระดับท่ียอมรับได และใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร เสี่ยงในทุกข้ันตอน เพ่ือ
พัฒนาระบบใหดียิ่งข้ึน

บทที่ 4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
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กระบวนการจัดการความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค

4.1 การระบุความเสี่ยง
เปนกระบวนการท่ีผูบริหารและผูปฏิบัติงาน รวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง โดยตองคํานึงถึงความเสี่ยง
ท่ีมีสาเหตุมาจากปจจัยท้ังภายในและภายนอก ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายของ
องคกร หรือผลการปฏิบัติงานท้ังในระดับองคกรและระดับกิจกรรม ในการระบุปจจัยเสี่ยงจะตองพิจารณาวามี
เหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนด รวมท้ังมีทรัพยสินใดท่ีจําเปนตองไดรับการดูแลปองกันรักษาดังนั้นจึงจําเปนตองเขาใจ
ในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)”และ“ประเภทความเสี่ยง” กอนท่ีจะ
ดําเนินการระบุความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม
4.1.1 ความเสี่ยง (Risk)
หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณท่ีไมแนนอนและจะสงผลกระทบหรือ
สรางความเสียหาย (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุ
เปาหมายตามภารกิจหลักขององคกร และเปาหมายตามแผนปฏิบัติงานแผนบริหารความเสี่ยงขององคการ
บริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
4.1.2 ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)
หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ท่ีจะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยตองระบุได
ดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนไดอยางไร และทําไม ท้ังนี้สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุควร

1.ระบุความเสี่ยง

2.ประเมินความ
เสี่ยง

6.ทบทวนบริหาร
ความเสียง

5.การประเมินผล
และบริหารความ

เสี่ยง

3.จัดการความ
เสี่ยง

4.รายงานและ
ติดตามผล



เปนสาเหตุท่ีแทจริง เพ่ือจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตองโดยปจจัย
เสี่ยงแบงได2 ดาน ดังนี้
1) ปจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงท่ีไมสามารถควบคุมการเกิดไดโดยองคกร อาทิเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง กฎหมาย คูแขง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติสิ่งแวดลอม
2) ปจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงท่ีสามารถควบคุมไดโดยองคกร อาทิกฎระเบียบขอบังคับภายในองคกร

วัฒนธรรมองคกร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู/ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทํางาน
ขอมูล/ ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/ อุปกรณ
4.1.3 ประเภทความเสี่ยง
แบงเปน 4 ประเภท ไดแก
1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร(Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับกลยุทธ เปาหมาย พันธกิจ ใน
ภาพรวมขององคกร ท่ีอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไมบรรลุผลตามเปาหมายในแตละประเด็น
ยุทธศาสตรขององคกร
2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหาการ

ปฏิบัติงานประจําวัน หรือการดําเนินงานปกติท่ีองคกรตองเผชิญเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ความ
เสี่ยงดานนี้ อาทิการปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไมมีผังการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน หรือไมมีการ
มอบหมายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) เปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการบริหารและควบคุมทางการเงิน

และการงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก อาทิ
ขอบังคับเก่ียวกับรายงานทางการเงินของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กรมบัญชีกลางสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน สํานักงบประมาณ รวมท้ัง การจัดสรรงบประมาณไมเหมาะสม
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance Risk) เปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของ
กับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ การปกปองคุมครองผูรับบริการหรือผูมีสวนไดเสีย การปองกันขอมูลรวมถึง
ประเด็นทางดานกฎระเบียบอ่ืนๆการระบุความเสี่ยงควรเริ่มดวยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานท่ีจะทําให
บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว แลวจึงระบุปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทําใหเกิด
ความผิดพลาดความเสียหาย และเสียโอกาสปจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเปนตนเหตุท่ีแทจริงเพ่ือท่ีจะสามารถนําไปใช
ประโยชนในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได ท้ังนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดําเนินการไดหลาย
วิธีอาทิจากการวิเคราะหกระบวนการทํางาน การวิเคราะหทบทวนผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืน การสัมภาษณแบบสอบถาม
4.2การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการท่ีประกอบดวย การวิเคราะห การประเมิน และการจัดระดับความ
เสี่ยง ท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานหรือหนวยงาน
4.2.1 การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน
การกําหนดเกณฑท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
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โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยงไดกําหนดหลักเกณฑในการใหคะแนน ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood)ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)ไว 5ระดับ ไดแกนอยมาก นอย ปานกลาง สูงและสูง
มาก ดังนี้
หลักเกณฑการใหคะแนนท่ีจะเกิดความรุนแรงของผลกระทบ
1.โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง(Likelihood:L)หมายถึงความถี่หรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงซ่ึง
จําแนกเปน 5 ระดับ

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย
5 สูงมาก 1 เดือน/เกิดข้ึนบอยครั้ง
4 สูง 1-6 เดือน/เกิดข้ึนคอนขางบอย
3 ปานกลาง 1 ป ตอครั้ง/เกิดข้ึนเปนบางครั้ง
2 นอย 2-3ป ตอครั้ง/เกิดข้ึนนานๆครั้ง
1 นอยท่ีสุด 5 ป ตอครั้ง/เกิดข้ึนไดในกรณียกเวน

2.โอกาสท่ีจะเกิดความรุนแรงของผลกระทบ (Impact:I)หมายถึงความถี่หรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ
ความเสี่ยงซ่ึงจําแนกเปน 5 ระดับ

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย
5 รุนแรงท่ีสุด เกิดความเสียหาย รอยละ 25 ของงบประมาณการดําเนินงานใน

แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/ผลกระทบ ชื่อเสียง ทรัพยสินอยาง
มหันต/การบาดเจ็บถึงชีวิต

4 รุนแรงมาก เกิดความเสียหาย รอยละ 2๐ ของงบประมาณการดําเนินงานใน
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/ผลกระทบ ชื่อเสียง ทรัพยสินอยา
มาก/บาดเจ็บสาหัสถึงข้ันทุพลภาพไมสามารถทํางานได

3 ปานกลาง เกิดความเสียหาย รอยละ 15 ของงบประมาณการดําเนินงานใน
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/ผลกระทบ ชื่อเสียง ทรัพยสินปาน
กลาง/การบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงาน

2 นอย เกิดความเสียหาย รอยละ 10 ของงบประมาณการดําเนินงานใน
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/ผลกระทบ ชื่อเสียง ทรัพยสิน
พอสมควร/ไดรับบาดเจ็บอยางรุนแรง

1 นอยท่ีสุด เกิดความเสียหาย รอยละ 5 ของงบประมาณการดําเนินงานใน
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/ผลกระทบ ชื่อเสียง ทรัพยสิน
เล็กนอย/ไดรับบาดเจ็บแตไมรุนแรง

3.ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk:D)หมายถึง สถานะของความเสี่ยงท่ีไดจากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง มีคาเปนเชิงปริมาณ ซ่ึงคํานวณไดจากสูตรดังนี้
ระดับความเสี่ยง=โอกาสXระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ D=LXI

19
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4.3 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
เปนการนําความเสี่ยงแตละปจจัยความเสี่ยงท่ีระบุไวมาประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

เหตุการณความรุนแรงตางๆและระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลคาความเสียหาย (Impact)จากความ
เสี่ยง เพ่ือใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงท่ีแตกตางกัน ทําใหสามารถกําหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยาง
เหมาะสม ซึ่งจะชวยใหสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใตงบประมาณ กําลังคนหรือ
เวลาท่ีมีจํากัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวขางตน ซึ่งมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้
โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยงไดกําหนดหลักเกณฑในการใหคะแนน ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
1) พิจารณาโอกาส ความถ่ี ในการเกิดเหตุการณตางๆ(Likelihood) วามีโอกาส ความถ่ีท่ีจะเกิดนั้นมากนอย
เพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด
2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง(Impact)ท่ีมีผลกระทบตอหนวยงานวามีระดับความ
รุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด
4.4 การวิเคราะหความเสี่ยง

องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค ไดพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)และระดับ
ผลกระทบ (Impact)ของแตละปจจัยแลวนํามาพิจารณา ความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบวาจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด(ระดับความเสี่ยง=โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณxผลกระทบท่ีเกิดความ
เสียหาย) ซึ่งจัดแบงออกเปน 4 ระดับ
1) ระดับความเสี่ยงต่ํา (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 2คะแนน หมายถึงระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได
โดยไมตองควบคุมความเสี่ยง
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2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 3 – 9คะแนนหมายถึงระดับความเสี่ยงท่ี
ยอมรับได แตตองการควบคุมเพ่ือปองกันมิใหความเสี่ยงเพ่ิมมากข้ึนไปอยูในระดับท่ีไมสามารถยอมรับได
3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10 – 15คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยงท่ีไม

สามารถยอมรับได โดยตองจัดการความเสี่ยงเพ่ือใหอยูในระดับท่ียอมรับได
4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16 – 25 คะแนน หมายถึงระดับความเสี่ยง
ท่ีไมสามารถยอมรับได จําเปนตองจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับไดทันที

ประเภทความเสี่ยง
Strategic Risk :S= ดานกลยุทธ
Operational Risk :O= ดานการดําเนินงาน
Financial Risk :F= ดานการเงิน
Compliance Risk :C= ดานกฎหมาย/กฎระเบียบ

๔.5 การจัดการความเสี่ยง
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค ไดกําหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง ๔แนวคิดหลัก(๔T’s) ซึ่ง
แนวทางนี้สามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถานการณข้ึนอยูกับคณะทํางานจัดทําแผนการบริหารความ
เสี่ยงท่ีจะเลือกใชวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีคุมคาและลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงในการ จัดการ
ความเสี่ยงในพ้ืนท่ีตําบลอุทัยสวรรค เรื่องวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง๔แนวคิดหลัก(๔T’s) ดังนี้ วิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
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วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง ศัพทท่ีนิยมใช
ท่ัวไป

(กรมบัญชีกลาง)

แนวคิด ๔T’s

๑. การยอมรับความเสี่ยง  หมายถึง  การตงลงกันท่ีจะยอมรับ
เนื่องจาก ไมคุมคาในการจัดการหรือปองกันแตการเลือกบริหาร
ความเสี่ยงดวยวิธี นี้  ตองมีการติดตามเฝาระวังอยางสมํ่าเสมอ

Risk
Acceptance
(Accept)

Take

๒. การลด/การควบคุมความเสี่ยง  หมายถึงการปรับปรุงระบบการ
ทํางานหรือออกแบบวิธีการทํางานใหม เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิด
ความ เสียหายหรือลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความเสี่ยงให
อยูในระดับ ท่ียอมรับได เชน  การจัดอบรมพนักงาน  จัดทําคูมือ
การปฏิบัติงาน

RiskRetention
(Control)

Treat

๓.กระจายความเสี่ยงหรือโอนความเสี่ยงหมายถึง  กระจายหรือถ
าย โอนความเสี่ยงใหหนวยงานอ่ืนชวยแบงความรับผิดชอบไป  เช
น การทําประกันภัยกับบริษัทภายนอกหรือการจางบุคคลภายนอก
ดําเนินการแทน (Out source)

RiskSharing
(transfer)

Transfer

๔.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  หมายถึง  การจัดการภัยความเสี่ยง
ท่ีอยู  ในระดับสูงมากและไมอาจยอมรับได จึงตัดสินใจยกเลิก
โครงการ/ กิจกรรมท่ีจะกอใหเกิดความเสี่ยงนั้นไป

Risk Ad
Voidance
(Avoid)

Terminate

๔.6 การรายงานและการติดตามผล
หลังการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  เม่ือมีการดําเนินการตามแผนแลว  จะตองมีการรายงาน และติดตาม
ผลเปนระยะเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการดําเนนิงานไปอยางถูกตองและเหมาะสมโดยมี เปาหมาย
ในการติดตามผลคือเปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมท้ังติดตามผล
การจัดการความเสี่ยงท่ีไดมีการดําเนินการไปแลววาบรรลุวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงหรือไม โดย
หนวยงานตองสอบทานดูวาวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงใดท่ีมีประสิทธิภาพดีก็ใหดําเนินการตอไปหรือวิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและนําผลการติดตามไปรายงานให ฝายบริหารทราบตามแบบ
รายงาน ท่ีไดสรางไวขางตน  ท้ังนี้กระบวนการสอบทานอาจกําหนดขอมูลท่ีตองติดตามหรืออาจทํา Check
list การ ติดตามพรอมท้ังกําหนดความถ่ีในการติดตามผลโดยสามารถติดตามผลไดใน๒ ลักษณะ  คือ
๑) การติดตามผลเปนรายครั้ง (Separate Monitoring) เปนการติดตาม  ตรวจสอบ ระยะเวลาท่ีกําหนดทุก ๓
เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน
๒) การติดตามในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing  Monitoring) เปนการติดตามท่ีรวมอยูใน การ

ดําเนินงานตาง ๆ ตามปกติของหนวยงาน
๔.7 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงจะตองทําการสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจําตอผู
บริหารทองถ่ิน เพ่ือใหม่ันใจวาองคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรคจะมีการบริหารความเสี่ยง
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อยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตองและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงท่ีดําเนินการ
สามารถ ลดและควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนไดจริงและอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือตองจัดหามาตรการหรือตัว
ควบคุมอ่ืน เพ่ิมเติมเพ่ือใหความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูหลังมีการจัดการอยูในระดับท่ียอมรับไดและใหองคกรมีการ
บริหารความ เสี่ยงอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมในการดําเนินงาน
๔.8 การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
การทบทวนการบริหารความเสี่ยงเปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความ เสี่ยงทุกข้ันตอน
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงใหทันสมัยและเหมะสมกับการ ปฏิบัติงานจริง
เปนประจําทุกป



5.1 ข้ันตอนการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง

ไดนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2563
จุดออนและหรือขอเสนอแนะจากรายงานการผลการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินและการวิเคราะหความ
เสี่ยงและปจจัยเสี่ยงจาการประชุมคณะทํางานบริหารความความเสี่ยง รวมพิจารณาในท่ีประชุมโดยพิจารณา
ในท่ีประชุมโดยวิเคราะหจากปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง 4 ดาน ไดดังนี้
1.ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)

2.ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน(Operational Risk)
3.ความเสี่ยงดานการเงิน(Financial Risk)
4.ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ(Compliance Risk)

5.2 การกําหนดข้ันตอนและวัตถุประสงคข้ันตอน
การกําหนดข้ันตอนและวัตถุประสงคข้ันตอน

ยุทธศาสตร
(1)

ข้ันตอน(กลยุทธ)
(2)

วัตถุประสงคข้ันตอน(เปาหมาย)
(3)

ยุทธศาสตร ท่ี 1
ก า ร พั ฒ น า
เศ รษฐ กิ จอ าชี พ
แ ล ะ ร า ย ไ ด ต า ม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร ท่ี 2
ก า ร พั ฒ น า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน
แ ล ะ ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค

1.พัฒนาสงเสริม  สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
2.พัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตผลทาง
การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.กอสราง  พัฒนา ปรับปรุง  โครงสราง
พ้ืนฐาน
2.กอสร า ง   พัฒนา   ปรั บปรุ ง   ระบบ
สาธารณูปโภค

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1การพัฒนา
เศรษฐกิจอาชีพและรายไดตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1.เพ่ือเพ่ิมรายไดและลดรายจายให
ประชาชนในทองถ่ินสามารถพ่ึงพา
ตนเองได
2.เพ่ือพัฒนากลุมอาชีพตาง ๆ
3.เพ่ือใหประชาชนผลิตสินคาทางการ
เกษตรแบบปลอดสารพิษ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2ยุทธศาสตร ท่ี
2 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบสาธารณูปโภค
1. เพ่ือสรางรากฐานความม่ันคงทาง
โครงสรางพ้ืนฐานในทองถ่ินใหมีความ
พรอมตอการพัฒนา
2. เ พ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic
Community : AEC)

บทที่ 5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
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การกําหนดข้ันตอนและวัตถุประสงคข้ันตอน
ยุทธศาสตร

(1)
ข้ันตอน(กลยุทธ)

(2)
วัตถุประสงคข้ันตอน(เปาหมาย)

(3)

ยุทธศาสตร  ท่ี 3
การพัฒนาดานการ
ปองกันบรรเทาสา
ธารณภัยและการ
จั ด ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร ท่ี 4
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

1.พัฒนาการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย
และการพัฒนาบุคลากร
2 . ส ง เ ส ริ ม  พั ฒ น า  ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.พัฒนาดานการศึกษา
2.สงเสริม สนับสนุนทํานุบํารุง  ศาสนา
ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน

3. เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให
พ อ เ พี ย ง ต อ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชน
4. เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําสาธารณะให
สามารถกักเก็บน้ําไวใชในชวงฤดูแลง

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3การพัฒนาดาน
การปองกันบรรเทาสาธารณภัยและ
การจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
1.เพ่ือสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติและผูดอยโอกาสทางสังคมใน
ทองถ่ิน.
2. เ พ่ือพัฒนาบุคลากรและสถานท่ี
ปฏิบัติงาน
3 . เ พ่ื อ จั ด ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
พ้ืนท่ี

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4การพัฒนาดาน
ก า ร ศึ ก ษ า ศ า ส น า  วั ฒ น ธ ร ร ม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน
1. เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินสามารถ
เขาถึงการบริหารจัดการทางการศึกษา
ไดอยางท่ัวถึง
2. เพ่ือพัฒนาการศึกษาใหเปนสากลใน
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในป พ.ศ. 2558
3. เพ่ือสรางสังคมใหนาอยู ควบคูกับ
การทํานุบํารุงศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
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การกําหนดข้ันตอนและวัตถุประสงคข้ันตอน
ยุทธศาสตร

(1)
ข้ันตอน(กลยุทธ)

(2)
วัตถุประสงคข้ันตอน(เปาหมาย)

(3)
ยุทธศาสตร  ท่ี 5
การพัฒนาการเมือง
การบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดีและ
ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร
ส า ธ า ร ณ ะ แ ก
ประชาชน

ยุทธศาสตร ท่ี 6
การพัฒนาดานคน
สังคม คุณภาพชีวิต
และเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน

ยุทธศาสตร  ท่ี 7
ก า ร พั ฒ น า ด า น
ส ง เ ส ริ ม ก า ร
ทองเท่ียว และการ
กีฬา

1.การพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี และการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน
2.การพัฒนา บุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูพิการ ผูสูงอายุ
ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส
2.การพัฒนา และสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน
3.สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
สนับสนุนการปองกันและควบคุมโรคติดตอ

1 . พัฒนา  ส ง เ สริ มการปรับปรุ งแหล ง
ทองเท่ียว
2.พัฒนา  สงเสริม สนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการ

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5การพัฒนา
การเมือง การบริหารจัดการบานเมืองท่ี
ดี และการใหบริ การสาธารณะแก
ประชาชน
1.เพ่ือใหการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพ มี
ความทันสมัย
2.เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต อท อ ง ถ่ิ น แ ล ะ
ประเทศชาติโดยสวนรวม
3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให
สามารถทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ี
วางไว
ประเด็นการพัฒนาท่ี 6 การพัฒนาดาน
คน  สังคม คุณภาพชีวิต และเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน
1. เพ่ือให ผูพิการ ผูสูงอายุ ผูปวยเอดส
และผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยาง
ท่ัวถึง
2.เพ่ือสรางความพรอมในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3 . เ พ่ื อ ส ร า ง คว าม เ ข มแ ข็ ง ใ ห กั บ
ครอบครัว และชุมชน ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นการพัฒนาท่ี 7การพัฒนาดาน
สงเสริมการทองเท่ียว  และการกีฬา
1.เพ่ือใหตําบลอุทัยสวรรคมีสถานท่ี
ทองเท่ียว และจุดบริการนักทองเท่ียว
2.เพ่ือสรางความรัก สามัคคี ดวยการ
แขงขันกีฬา
3.เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง  มี
สถานท่ีออกกําลังกายและมีอุปกรณ
กีฬา
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5.3การระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง

ยุทธศาสตร
(1)

กลยุทธ
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภทความเสี่ยง
(5)

ยุทธศาสตรท่ี ๑
การพัฒนา
เศรษฐกิจอาชีพ
และรายไดตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.พัฒนาสงเสริม  สนับสนุนการพัฒนา
อาชีพ

2.พัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตผลทาง
การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.กิจกรรมสงเสริมอาชีพแกชุมชนมี
การจําหนายสินคาไดปริมาณนอยเกิด
การขาดทุน

1.กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตผลทางการ เกษตรตามหลั ก
ปรั ชญา เศรษฐ กิจพอ เ พียง ไม ไ ด
มาตรฐานยังมีการใชสารเคมี

ปจจัยภายนอก
ประชาชนในชุมชนขาดศักยภาพ
ในการบริหารจัดการ ทําใหผล
การดําเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงคและลมเลิกไปปจจัย
ภายนอก
ประชาชนในชุมชนขาดศักยภาพ
ในการบริหารจัดการ ทําใหพืชผล
ทางการเกษตรไมไดมาตรฐาน
และเนื่องจากยังมีการใชสารเคมี

ดานการเงิน

ดานการปฏิบัติงาน



28

ยุทธศาสตร
(1)

กลยุทธ
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภทความเสี่ยง
(5)

ยุทธศาสตร ท่ี 2
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค

1.กอสราง  พัฒนา ปรับปรุง  โครงสราง
พ้ืนฐาน

1.งานควบคุมงานกอสราง
บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการควบคุม
งานกอสรางไมเพียงพอ ตอปริมาณ
งานบุคลากรหนึ่งคนตองรับผิดชอบใน
การควบคุมงานหลายโครงการในเวลา
เดียวกันและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนอีกหลาย
ดาน
2.งานกําหนดราคากลางงาน
กอสราง
1.บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการกําหนด
ราคากลางงานกอสรางบางสวนยังไมมี
โอกาสเขารับการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ความรูความชํานาญในการกําหนด
ราคากลางทําใหขาดความรูในการ
กําหนดราคากลางกอสรางและวิธี
ปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการ
คํ า น ว ณ ร า ค า ก อ ส ร า ง ต า ม ม ติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 13 มีนาคม
2555 ซึ่งอาจทําใหเกิดขอผิดพลาด

ปจจัยภายใน
การปฏิบัติงานดานการควบคุม
การกอสรางขาดความคลองตัว
เกิดความลาชา

ปจจัยภายใน
บุคลากรท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการ
กําหนดราคากลางงานกอสราง
ขาดความรู

ดานการปฏิบัติงาน

ดานระเบียบกฎหมาย
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ยุทธศาสตร
(1)

กลยุทธ
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภทความเสี่ยง
(5)

ในการกําหนดราคากลางงานกอสราง
ได
2.ราคาวัสดุกอสรางและราคากลางท่ี
สืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตก็ยังมีไม
ครบถวนและไมสอดคลองกับงานกับ
งานกอสรางท่ีจะตองกําหนดราคา
กลาง

2.ขอมูลราคากลางท่ีมีการสืบคน
จากอินเตอรเน็ตยังไมครบถวน
อาจมีความคลาดเคลื่อน

ดานการปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตร
(1)

กลยุทธ
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภทความเสี่ยง
(5)

ยุทธศาสตร  ท่ี 3
การพัฒนาดานการ
ปองกันบรรเทาสา
ธารณภัยและการ
จั ด ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

1.พัฒนาการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย
และการพัฒนาบุคลากร

2 . ส ง เ ส ริ ม  พั ฒ น า ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยพบว าขาดวัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือท่ี มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

1.กิจกรรมการจัดเ ก็บขยะ รักษา
ความสะอาด ปริมาณขยะมีเพ่ิมข้ึน
และมีการท้ิงขยะไมไดมีการคัดแยก
ขยะกอนนํามาท้ิง
2.กิจกรรมการลดภาวะโลกรอนการ
กําจัดขยะและการเผาขยะ เผาไรออย
และตอซังขาวในฤดูแลงของประชาชน
ทําให เกิดปญหาหมอกควันภายใน
พ้ืนท่ี

ปจจัยภายใน
1.ข า ด วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ ท่ี มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่ง
ไ ม ส ามารถตอบสนองคว าม
ตองการของประชาชนไดอยาง
ท่ัวถึง
ปจจัยภายนอก
1.ประชาชนไมไดใหความสําคัญ
ในการรักษาความสะอาดและไมมี
การการคัดแยกขยะกอนท้ิง
ปจจัยภายนอก
1.ประชาชนไมไดใหความสําคัญ
ในการลดภาวะโลกรอนเทาท่ีควร
ยังมีการเผาขยะ ไรออยและตอซัง
ขาวกันอยางตอเนื่องทําใหเกิด
ปญหาหมอกควันภายในพ้ืนท่ี

ดานการเงิน

ดานการปฏิบัติงาน/
ดานระเบียบกฎหมาย

ดานการปฏิบัติงาน/
ดานระเบียบกฎหมาย
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ยุทธศาสตร
(1)

กลยุทธ
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภทความเสี่ยง
(5)

ยุทธศาสตร ท่ี 4
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

1.การพัฒนาดานการศึกษา 1.กิจกรรมดานการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา

1.1บุ ค ล า ก ร  ไ ม มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ประสบการณในการณในการจัดทํา
แผนพัฒนาการ ศึกษาอาจ ทํา ให
แผนพัฒนาดานการศึกษาไมแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด
2.กิจกรรมดานจัดทําบัญชีศพด.การ
ปฏิบัติงานดานการเงิน และพัสดุ

2.1บุ ค ล าก ร  ไ ม มี ทั กษะและ
ประสบการณ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ทําใหเกิดขอผิดพลาดได

ปจจัยภายใน

บุ ค ล า ก ร  ไ ม มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ใ น ก า ร จั ด ทํ า
แผนพัฒนาการศึกษาลาชา

ปจจัยภายใน
บุ ค ล า ก ร  ไ ม มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ประสบการณจัดทําบัญชีศพด.
การปฏิบัติงานดานการเงิน และ
พัสดุการศึกษาลาชา

ดานการปฏิบัติงาน/
ดานระเบียบกฎหมาย

ดานการปฏิบัติงาน/
ดานระเบียบกฎหมาย



ยุทธศาสตร
(1)

กลยุทธ
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภทความเสี่ยง
(5)

ยุทธศาสตร ท่ี 5
ก า ร พัฒน า ด า น
ก า ร เ มื อ ง ก า ร
บริหารจัดการท่ีดี
ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร
ส า ธ า ร ณ ะ แ ก
ประชาชน

1.การพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี และการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน

1.กิจกรรมพัฒนาและเก็บรายไดยังมี
ลูกหนี้บางรายท่ียังคางชําระภาษีอยู

ปจจัยภายนอก
ผูรับการประเมินใหยื่นแบบเสีย
ภาษีสวนใหญไมยื่นชําระภาษีตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดทําใหการ
จัดเก็บไมเปนไปตามกฎหมาย

ดานการปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตร
(1)

กลยุทธ
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภทความเสี่ยง
(5)

ยุทธศาสตร ท่ี 6
การพัฒนาดานคน
สังคม คุณภาพ
ชีวิต  และ
เสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับ
ชุมชน

1.กิจกรรมการขอรับสิทธิเงินอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดการละเลย
การแจงข้ึนทะเบียนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด
2.การบันทึกขอมูลเบี้ยยังชีพในระบบ
สารสนเทศมีความผิดพลาดของขอมูล
ท่ีไมถูกตองและไมสมบูรณ

ปจจัยเสี่ยงภายนอก
1.การละเลยการแจงข้ึนทะเบียน
ทําใหเด็กแรกเกิดไดรับเงิน
อุดหนุนลาชา
ปจจัยเสี่ยงภายใน
1.ผูบันทึกไมตรวจสอบ
รายละเอียดของขอมูล
ปจจัยเสี่ยงภายนอก
1.ผูรับเบี้ยยังชีพใหขอมูล ไม
ครบถวน
2.ระบบสารสนเทศมี ขอจํากัดใน
เรื่องระยะเวลาใน การบันทึก
ขอมูลใหเปน ปจจุบัน

ดานการเงิน

ดานการปฏิบัติงาน

ดานการปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตร
(1)

กลยุทธ
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภทความเสี่ยง
(5)

ยุทธศาสตร  ท่ี 7
ก า ร พัฒน า ด า น
ส ง เ ส ริ ม ก า ร
ทองเท่ียว และการ
กีฬา

1.พัฒนา  สงเสริมการปรับปรุงแหลง
ทองเท่ียว

2.พัฒนา  สงเสริม สนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการ

การพัฒนาแหลงทองเท่ียงในตําบล
1.สถานท่ีสําคัญในตําบลไมไดรับการ
พัฒนา สงเสริม ปรับปรุงใหเปนแหลง
ทองเท่ียว

กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
การแพรปญหายาเสพติดในกลุม
นักเรียน กลุมเยาวชน กลุมผูใช
แรงงาน

ปจจัยเสี่ยงภายใน
1.เนื่องมาจากไมมีงบประมาณ
เพียงพอในการพัฒนา สงเสริม
ปรับปรุงสถานท่ีสําคัญในตําบลให
เปนแหลงทองเท่ียว

ปจจัยเสี่ยงภายใน
1.อิทธิพลจากครอบครัวเชนพอ
แมดื่มสุราหรือใชลูกจุดบุหรี่ใหสูบ
ปจจัยเสี่ยงภายนอก
1.ปญหาดานการเรียน มีผลการ
เรียนต่ํา
2.โดยกลุมเพ่ือนชักชวนหรือ
บังคับท้ังทางตรงและทางออมให
ใชสารเสพติด เชน ถาไมใชก็ไม
ยอมรับเปนพวกหรือกลุมเดียวกัน

ดานการเงิน

ดานระเบียบกฎหมาย
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5.4การวิเคราะหระดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร
(1)

กลยุทธ
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภท
ความเสี่ยง

(5)

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส
(6)

ผลกระทบ
(7)

ระดับ
ความเสี่ยง

(8)

ลําดับ
ความเสี่ยง

(9)
ยุทธศาสตรท่ี ๑
การพัฒนา
เศรษฐกิจอาชีพ
และรายไดตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.พัฒนาสงเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
อาชีพ

2 . พั ฒ น า ย ก ร ะ ดั บ
มาตรฐานผลิตผลทาง
การเกษตรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1 . กิ จกรรมส ง เ สริ ม
อาชีพแกชุมชนมีการ
จํ า ห น า ย สิ น ค า ไ ด
ปริมาณนอยเกิดการ
ขาดทุน

1.กิจกรรมการพัฒนา
และยกระดับผลิตผล
ทางการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไมไดมาตรฐาน
ยังมีการใชสารเคมี

ปจจัยภายนอก
ประชาชนในชุมชนขาด
ศักยภาพในการบริหาร
จัดการ ทําใหผลการ
ดําเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงคและลมเลิก
ไปปจจัยภายนอก
ประชาชนในชุมชนขาด
ศักยภาพในการบริหาร
จัดการ ทําใหพืชผล
ทางการเกษตรไมได
มาตรฐาน และเนื่องจาก
ยังมีการใชสารเคมี

ดานการเงิน

ดานการ
ปฏิบัติงาน

2

2

2

2

2

2

2

2
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ยุทธศาสตร
(1)

กลยุทธ
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภท
ความเสี่ยง

(5)

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส
(6)

ผลกระทบ
(7)

ระดับ
ความเสี่ยง

(8)

ลําดับ
ความเสี่ยง

(9)
ยุทธศาสตร ท่ี 2
การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค

2.กอสร าง   พัฒนา
ป รั บ ป รุ ง   ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค

1.งานควบคุมงาน
กอสราง

บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ี
ในการควบคุมงานกอสราง
ไมเพียงพอ ตอปริมาณงาน
บุ ค ล า ก ร ห นึ่ ง ค น ต อ ง
รับผิดชอบในการควบคุม
งานหลายโครงการในเวลา
เดียวกันและปฏิบัติหนาท่ี
อ่ืนอีกหลายดาน

ปจจัยภายใน
การปฏิบัติงานดาน
การควบคุมการ
กอสรางขาดความ
คลองตัว เกิดความ
ลาชา

ดานการ
ปฏิบัติงาน

1 1 1 1
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ยุทธศาสตร
(1)

กลยุทธ
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภท
ความเสี่ยง

(5)

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส
(6)

ผลกระทบ
(7)

ระดับ
ความเสี่ยง

(8)

ลําดับ
ความเสี่ยง

(9)
2.กอสร าง   พัฒนา
ป รั บ ป รุ ง   ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค

2.งานกําหนดราคา
กลางงานกอสราง
1.บุคลากรท่ีเก่ียวของ
กับกา ร กํ าหนดราค า
ก ล า ง ง า น ก อ ส ร า ง
บางสวนยังไม มีโอกาส
เขารับการฝกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมความรูความชํานาญ
ในการกําหนดราคากลาง
ทําใหขาดความรูในการ
กํ า ห น ด ร า ค า ก ล า ง
กอสรางและรายละเอียด
ประกอบการ คํานวณ
ราคากอสร างตามมติ
คณะรัฐมนตรีเ ม่ือวันท่ี
13 มีนาคม 2555 ซึ่ง
อ า จ ทํ า ใ ห เ กิ ด
ข อ ผิ ด พ ล า ด ใ น ก า ร
กําหนดราคากลางงาน
กอสรางได

ปจจัยภายใน
บุคลากรท่ีมีหนาท่ี
เก่ียวกับการกําหนด
ราคากลางงานกอสราง
ขาดความรู

ดานการ
ปฏิบัติงาน/
ดานระเบียบ
กฎหมาย

1 1 1 1
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ยุทธศาสตร
(1)

กลยุทธ
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภท
ความเสี่ยง

(5)

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส
(6)

ผลกระทบ
(7)

ระดับ
ความเสี่ยง

(8)

ลําดับ
ความเสี่ยง

(9)
2.ราคาวัสดุกอสรางและ
ราคากลางท่ีสืบคนขอมูล
ทางอินเตอรเน็ตก็ยังมีไม
ค ร บ ถ ว น แ ล ะ ไ ม
สอดคลองกับงานกับงาน
กอสรางท่ีจะตองกําหนด
ราคากลาง

2.ขอมูลราคากลางท่ีมี
การสืบคนจาก
อินเตอรเน็ตยังไม
ครบถวนอาจมีความ
คลาดเคลื่อน

ดานการ
ปฏิบัติงาน

1 1 1 1
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ยุทธศาสตร
(1)

กลยุทธ
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภท
ความเสี่ยง

(5)

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส
(6)

ผลกระทบ
(7)

ระดับ
ความเสี่ยง

(8)

ลําดับ
ความเสี่ยง

(9)
ยุทธศาสตร  ท่ี 3
การพัฒนาดานการ
ปองกันบรรเทาสา
ธารณภัยและการ
จั ด ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

1.พัฒนาการปองกัน
บรรเทาสาธารณภัย
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
บุคลากร

2.สงเสริม พัฒนา การ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

1.กิจกรรมการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
พบวาขาดวัสดุอุปกรณ
เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี มี
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในกา ร
ปฏิบัติงาน

1.กิจกรรมการจัดเก็บ
ขยะ รักษาความสะอาด
ปริมาณขยะมี เ พ่ิม ข้ึน
และมีการท้ิงขยะไมไดมี
การ คัดแยกขยะก อน
นํามาท้ิง
2.กิจกรรมการลดภาวะ
โลกรอนการกําจัดขยะ
และการเผาขยะ เผาไร
ออย และตอซังขาวในฤดู
แลงของประชาชน  ทํา
ใหเกิดปญหาหมอก-

ปจจัยภายใน
1.ขาดวัสดุอุปกรณท่ีมี
ประสิทธิภาพในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ซึ่ ง ไ ม
ส า ม า ร ถ ตอบสนอ ง
ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชนไดอยางท่ัวถึง
ปจจัยภายนอก
1.ประชาชนไม ได ให
ค ว า ม สํ า คัญ ใ น ก า ร
รักษาความสะอาดและ
ไม มีการการ คัดแยก
ขยะกอนท้ิง
ปจจัยภายนอก
1.ประชาชนไม ได ให
ความสําคัญในการลด
ภาวะโลกรอนเทาท่ีควร
ยังมีการเผาขยะ ไรออย
และตอซังขาวกันอยาง

ดานการเงิน

ดานการ
ปฏิบัติงาน/
ดานระเบียบ

กฎหมาย

ดานการ
ปฏิบัติงาน/
ดานระเบียบ

กฎหมาย

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

3

3

39



ยุทธศาสตร
(1)

กลยุทธ
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภท
ความเสี่ยง

(5)

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส
(6)

ผลกระทบ
(7)

ระดับ
ความเสี่ยง

(8)

ลําดับ
ความเสี่ยง

(9)

ยุทธศาสตร ท่ี 4
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

1.พัฒนาดาน
การศึกษา

ควันภายในพ้ืนท่ี

1 . กิ จ ก ร ร ม ด า น ก า ร
จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า
การศึกษา

1.1บุ ค ล า ก ร  ไ ม มี
ทักษะและประสบการณ
ในการจัดทํา แผนพัฒนา
กา ร ศึ ก ษา อา จ ทํ า ใ ห
แ ผ น พั ฒ น า ด า น
การศึกษาไมแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด

ต อ เ นื่ อ ง ทํ า ใ ห เ กิ ด
ป ญ ห า ห ม อ ก ค วั น
ภายในพ้ืนท่ี

ปจจัยภายใน
1.บุคลากร ไมมีทักษะ
และประสบการณใน
การจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาลาชา

ดานการ
ปฏิบัติงาน/
ดานระเบียบ

กฎหมาย

3 3 4 4
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ยุทธศาสตร
(1)

กลยุทธ
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภท
ความเสี่ยง

(5)

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส
(6)

ผลกระทบ
(7)

ระดับ
ความเสี่ยง

(8)

ลําดับ
ความเสี่ยง

(9)
ยุทธศาสตร ท่ี 4
การพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

2.กิจกรรมดานจัดทํา
บัญชีศพด.การ
ปฏิบัติงานดานการเงิน
บัญชีและพัสดุ

2.1บุ ค ล า ก ร  ไ ม มี
ทักษะและประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน

ปจจัยภายใน
1.บุคลากร ไมมีทักษะ
และประสบการณใน
กา รปฏิ บั ติ ง านด า น
บัญชี  ศพด .การ เ งิ น
และพัสดุ ลาชา

ดานการ
ปฏิบัติงาน/
ดานระเบียบ
กฎหมาย

2 2 4 4
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ยุทธศาสตร
(1)

กลยุทธ
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภท
ความเสี่ยง

(5)

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส
(6)

ผลกระทบ
(7)

ระดับ
ความเสีย่ง

(8)

ลําดับ
ความเสี่ยง

(9)
ยุทธศาสตรท่ี 5
การพัฒนาดาน
การเมือง  การ
บริหารจัดการ
บานเมืองและ
สังคมท่ีดี และ
การใหบริการ
สาธารณะแก
ประชาชน

1.การพัฒนาการเมือง
การบริหารจัดการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี
และการใหบริการ
สาธารณะแก
ประชาชน

1.กิจกรรมพัฒนาและ
เก็บรายไดยังมีลูกหนี้บาง
รายท่ียังคางชําระภาษีอยู

ปจจัยภายนอก
ผูรับการประเมินใหยื่น
แบบเสียภาษีสวนใหญ
ไมยื่นชําระภาษีตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดทํา
ใหการจัดเก็บไมเปนไป
ตามกฎหมาย

ดานการเงิน 2 2 1 1



ยุทธศาสตร
(1)

กลยุทธ
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภท
ความเสี่ยง

(5)

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส
(6)

ผลกระทบ
(7)

ระดับ
ความเสี่ยง

(8)

ลําดับ
ความเสี่ยง

(9)
ยุทธศาสตร ท่ี 6
การพัฒนาดาน
คน  สังคม
คุณภาพชีวิต
และเสริมสราง
ความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน

1.การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ผูพิการ ผูสูงอายุ
ผูปวยเอดส และ
ผูดอยโอกาส
2.การพัฒนา และ
สรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน

1.ผูพิการบางรายไมได
ตรวจสอบวันบัตร
หมดอายุ

ปจจัยเสี่ยงภายนอก
กรณีบัตรคนพิการ

หมดอายุ มีคนพิการ
บางรายมิไดตรวจสอบ
วันบัตรหมดอายุของ
บัตรจึงไมไดดําเนินการ
ตอบัตรท่ีหมดอายุ ทํา
ใหไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณอยาง
ตอเนื่อง

ดานการเงิน 1 1 1 1
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ยุทธศาสตร
(1)

กลยุทธ
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภท
ความเสี่ยง

(5)

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส
(6)

ผลกระทบ
(7)

ระดับ
ความเสี่ยง

(8)

ลําดับ
ความเสี่ยง

(9)
2.กิจกรรมการขอรับ
สิทธิเงินอุดหนุนเพ่ือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดการ
ละเลยการแจงข้ึน
ทะเบียนเพ่ือการเลี้ยงดู
เด็ก
แรกเกิด
3.การบันทึกขอมูลเบี้ย
ยังชีพในระบบ
สารสนเทศมีความ
ผิดพลาดของขอมูล ท่ีไม
ถูกตองและไมสมบูรณ

ปจจัยเสี่ยงภายนอก
1.การละเลยการแจง
ข้ึนทะเบียนทําใหเด็ก
แรกเกิดไดรับเงิน
อุดหนุนลาชา
ปจจัยเสี่ยงภายใน
1.ผูบันทึกไม

ตรวจสอบ รายละเอียด
ของขอมูล
ปจจัยเสี่ยงภายนอก
1.ผูรับเบี้ยยังชีพให

ขอมูล ไมครบถวน
2.ระบบสารสนเทศมี
ขอจํากัดในเรื่อง
ระยะเวลาใน การ
บันทึกขอมูลใหเปน
ปจจุบัน

ดานการเงิน

ดานการ
ปฏิบัติงาน

ดานการ
ปฏิบัติงาน

1

1

1

1

1

1

1

1
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ยุทธศาสตร
(1)

กลยุทธ
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภท
ความเสี่ยง

(5)

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส
(6)

ผลกระทบ
(7)

ระดับ
ความเสี่ยง

(8)

ลําดับ
ความเสี่ยง

(9)
ยุทธศาสตร ท่ี 7
การ พัฒนาด าน
ส ง เ ส ริ ม ก า ร
ทอง เ ท่ียว  และ
การกีฬา

1.พัฒนา  สงเสริมการ
ป รั บ ป รุ ง แ ห ล ง
ทองเท่ียว

2 . พัฒนา   ส ง เ สริ ม
สนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการ

การพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวในตําบล
1.สถานท่ีสําคัญในตําบล
ไดรับการพัฒนาไม
สมบูรณ สงเสริม
ปรับปรุงใหเปนแหลง
ทองเท่ียว
กิจกรรมการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
ในกลุมเยาวชนภายใน
ชุมชน

ปจจัยเสี่ยงภายใน
1. เนื่ อ งมาจากไม มี

งบประมาณเพียงพอใน
การ พัฒนา  ส ง เสริ ม
ปรับปรุงสถานท่ีสําคัญ
ในตําบลใหเปนแหลง
ทองเท่ียว
ปจจัยเสี่ยงภายใน
1.อิทธิพลจาก
ครอบครัวเชนพอแมดื่ม
สุราหรือใชลูกจุดบุหรี่
ใหสูบ
ปจจัยเสี่ยงภายนอก
1.ปญหาดานการ
เรียน มีผลการเรียน
ต่ํา

ดานการเงิน

ดานการ
ปฏิบัติงาน/

ดานกฎหมาย

ดานการ
ปฏิบัติงาน/

ดานกฎหมาย

2

2

2

2

2

2

2

2
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ยุทธศาสตร
(1)

กลยุทธ
(2)

ความเสี่ยง
(3)

ปจจัยเสี่ยง
(4)

ประเภท
ความเสี่ยง

(5)

การประเมินความเสี่ยง
โอกาส
(6)

ผลกระทบ
(7)

ระดับ
ความเสี่ยง

(8)

ลําดับ
ความเสี่ยง

(9)
2 . โ ด ย ก ลุ ม เ พ่ื อ น
ชักชวนหรือบังคับท้ัง
ทางตรงและทางออมให
ใชสารเสพติด เชน ถา
ไมใช ก็ไมยอมรับเปน
พวกหรือกลุมเดียวกัน

ดานการ
ปฏิบัติงาน/
ดานกฎหมาย
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5.5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

ความเสี่ยง
(1)

ปจจัยเสี่ยง
(2)

ระดับความ
เสี่ยง
(3)

ประเภท
ความเสี่ยง

(4)

มาตรการดําเนินการความเสี่ยง/แนว
ทางการแกไข

(5)

ระยะเวลาดําเนินการ
(6)

ผูรับผิดชอบ
(7)

1.กิจกรรมสงเสริม
อาชีพแกชุมชนมีการ
จํ า ห น า ย สิ น ค า ไ ด
ปริมาณนอยเกิดการ
ขาดทุน

2.พัฒนายกระดับ
มาตรฐานผลิตผลทาง
การเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ปจจัยภายนอก
ประชาชนในชุมชน
ขาดศักยภาพในการ
บริหารจัดการ ทํา
ใหผลการดําเนินงาน
ไมบรรลุวัตถุประสงค
และลมเลิกไปปจจัย
ภายนอก
ประชาชนในชุมชน
ขาดศักยภาพในการ
บริหารจัดการ ทําให
พืชผลทางการเกษตร
ไมไดมาตรฐาน และ
เนื่องจากยังมีการใช
สารเคมี

2

2

ดานการเงิน

ดาน
การปฏิบัติงาน

1.นําสินคาท่ีจะจําหนายลงในเว็ปไซต
ของหนวยงานเพ่ือเปนการสงเสริมการ
ขายใหกับผลิตภัณฑนั้น
2.ขยายฐานลูกคา
3.เพ่ิมชองทางประชาสัมพันธใหกับกลุม
อาชีพ

1.อบรมใหความรูเก่ียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.สงเสริมใหประชาชนลดการใชสารเคมี
ในการทําการเกษตร
3.ประชาสัมพันธใหประชาชนเห็นถึงพิษ
ภัยของสารเคมี

มิ.ย.- 30 ก.ย.2563

มิ.ย.- 30 ก.ย.2563

กองสวัสดิการ
สังคม

สํานักปลัด
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ความเสี่ยง

(1)
ปจจัยเสี่ยง

(2)
ระดับความ

เสี่ยง
(3)

ประเภท
ความเสี่ยง

(4)

มาตรการดําเนินการความเสี่ยง/แนว
ทางการแกไข

(5)

ระยะเวลาดําเนินการ
(6)

ผูรับผิดชอบ
(7)

3.งานกําหนดราคา
กลางงานกอสราง
1.บุคลากรท่ีเกี่ยวของ
กับการกําหนดราคา
กลางงานกอสราง
บางสวนยังไมมีโอกาส
เขารับการฝกอบรม
เพื่อเพิ่มความรูความ
ชํานาญในการกําหนด
ราคากลางทําใหขาด
ความรูในการกําหนด
ราคากลางกอสราง
และรายละเอียด
ประกอบการคํานวณ
ราคากอสรางตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี
13 มีนาคม 2555
ซึ่งอาจทําใหเกิด
ขอผิดพลาดในการ
กําหนดราคากลางงาน
กอสรางได

ปจจัยภายใน
การปฏิบัติงานดาน
การควบคุมการ
กอสรางขาดความ
คลองตัว เกิดความ
ลาชา

1 ดานการปฏิบัติงาน/
ดานการเงิน/ดาน
กฎหมายระเบยีบ

1.จัดสงบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการ
กําหนดราคากลางงานกอสรางเขารับ
การฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรูความ
ชํานาญในการกําหนดราคากลางงาน
กอสรางในหลักสูตรท่ีสําคัญๆ
2.ตั้งงบประมาณในการฝกอบรมให
เพียงพอ

มิ.ย.- 30 ก.ย.2563 กองชาง
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ความเสี่ยง
(1)

ปจจัยเสี่ยง
(2)

ระดับความ
เสี่ยง
(3)

ประเภท
ความเสี่ยง

(4)

มาตรการดําเนินการความเสี่ยง/
แนวทางการแกไข

(5)

ระยะเวลาดําเนินการ
(6)

ผูรับผิดชอบ
(7)

2.ราคาวัสดุกอสราง
และราคากลางท่ีสืบคน
ขอมูลทางอินเตอรเน็ต
ก็ยังมีไมครบถวนและ
ไมสอดคลองกับงานกับ
งานกอสรางท่ีจะตอง
กําหนดราคากลาง

ปจจัยภายใน
บุคลากรท่ีมีหนาท่ี
เก่ียวกับการกําหนด
ราคากลางงาน
กอสรางขาดความรู

1 ดานการปฏิบัติงาน 1.จัดสงบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการ
กําหนดราคากลางงานกอสรางเขา
รับการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู
ความชํานาญในการกําหนดราคา
กลางงานกอสรางในหลักสูตรท่ี
สําคัญๆ
2.ตั้งงบประมาณในการฝกอบรม
ใหเพียงพอ

มิ.ย.- 30 ก.ย.2563 กองชาง
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ความเสี่ยง

(1)
ปจจัยเสี่ยง

(2)
ระดับความ

เสี่ยง
(3)

ประเภท
ความเสี่ยง

(4)

มาตรการดําเนินการความเสี่ยง/
แนวทางการแกไข

(5)

ระยะเวลาดําเนินการ
(6)

ผูรับผิดชอบ
(7)

4 . กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยพบวาขาด
วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ
เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

5.กิจกรรมการจัดเก็บ
ข ย ะ  รั ก ษ า ค ว า ม
สะอาด ปริมาณขยะมี
เพ่ิมข้ึนและมีการท้ิง
ขยะไม ได มี การ คัด
แยกขยะกอนนํามาท้ิง
5.กิจกรรมการลด
ภาวะโลกรอนการ
กําจัดขยะและการเผา
ขยะ เผาไรออย และ
ตอซังขาวใน  ฤดูแลง
ของประชาชนทําให

ปจจัยภายใน
1.ขาดวัสดุอุปกรณท่ี
มีประสิทธิภาพในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ซึ่ ง ไ ม
สามารถตอบสนอง
ความต องการของ
ประชาชนไดอย า ง
ท่ัวถึง
ปจจัยภายนอก
1.ประชาชนไมไดให
ความสํา คัญในการ
รักษาความสะอาด
และไมมีการการคัด
แยกขยะกอนท้ิง
ปจจัยภายนอก
1.ประชาชนไมไดให
ความสําคัญในการลด
ภาวะโลกรอน
เทาท่ีควรยังมีการเผา
ขยะ ไรออยและตอซัง

2

3

3

ดานการเงิน

ดานการ
ปฏิบัติงาน

ดานการ
ปฏิบัติงาน/
ดานระเบียบ

กฎหมาย

1.จัดทําแผนซอมแซมวัสดุอุปกรณเดิม
2.เสนอขออนุมัติงบจัดจัดซื้อ
3.บํารุงดูแลรักษาอุปกรณ

1.รณรงคประชาสัมพันธและสงเสริมให
ประชาชนคัดแยกขยะกอนนํามาท้ิง
2.จัดทําแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บ
ขยะในแตละวัน
3.ประชาสัมพันธแผนการจัดเก็บขยะให
ประชาชนทราบ
1.รณรงคประชาสัมพันธประชาชนใน

พ้ืนไมใหใหเผาขยะ เผาไรออย และตอ
ตังขาวในฤดูแลงเพ่ือลดปญหาหมอก
ควันและควันพิษ
2.ใหความรูเก่ียวกับการกําจัดขยะใหถูก
วิธีลดการเผาขยะ

มิ.ย.- 30 ก.ย.2563

มิ.ย.- 30 ก.ย.2563

มิ.ย.- 30 ก.ย.2563

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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ความเสี่ยง
(1)

ปจจัยเสี่ยง
(2)

ระดับความ
เสี่ยง
(3)

ประเภท
ความเสี่ยง

(4)

มาตรการดําเนินการความเสี่ยง/
แนวทางการแกไข

(5)

ระยะเวลาดําเนินการ
(6)

ผูรับผิดชอบ
(7)

เกิดปญหาหมอกควัน
ภายในพ้ืนท่ี

6.กิจกรรมดานการ
จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า
การศึกษา

1.บุคลากร ไมมี
ทักษะและ
ประสบการณในการ
จัดทํา แผนพัฒนา
การศึกษาอาจทําให
แผนพัฒนาดาน
การศึกษาไมแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ี
กําหนด

ขาวกันอยางตอเนื่อง
ทํ า ใ ห เ กิ ด ป ญ ห า
หมอกควั นภ าย ใน
พ้ืนท่ี

ปจจัยภายใน
1.บุคลากร ไมมี
ทักษะและ
ประสบการณในการ
จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาลาชา

ดานการ
ปฏิบัติงาน/ดาน
ระเบียบกฎหมาย

3.รณรงคใหเห็นถึงโทษและพิษภัยของ
การเผาขยะ เผาไรออย และตอตังขาว

1.สงเจาหนาท่ีเขาอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

มิ.ย.- 30 ก.ย.2563 สํานักปลัด
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ความเสี่ยง
(1)

ปจจัยเสี่ยง
(2)

ระดับความ
เสี่ยง
(3)

ประเภท
ความเสี่ยง

(4)

มาตรการดําเนินการความเสี่ยง/แนว
ทางการแกไข

(5)

ระยะเวลาดําเนินการ
(6)

ผูรับผิดชอบ
(7)

2.กิจกรรมดานจัดทํา
บั ญ ชี ศ พ ด . ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ด า น
การเงิน และพัสดุ
2.1บุคลากร ไมมี
ทักษะและ
ประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน
อาจทําใหเกิด
ขอผิดพลาดได

1.บุปจจัยภายใน
บุคลากร ไมมีทักษะ
และประสบการณ
จัดทําบัญชีศพด.การ
ป ฏิ บั ติ ง า น ด า น
การ เ งิ น  และ พัสดุ
การศึกษาลาชา

4 ดานการ
ปฏิบัติงาน/ดาน

ระเบียบ
กฎหมาย/ดาน

การเงิน

1.สงเจาหนาท่ีเขาอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ
การจัดทําบัญชี

มิ.ย.- 30 ก.ย.2563 สํานักปลัด



ความเสี่ยง

(1)

ปจจัยเสี่ยง

(2)

ระดับความ
เสี่ยง

(3)

ประเภท

ความเสี่ยง

(4)

มาตรการดําเนินการความเสี่ยง/แนว
ทางการแกไข

(5)

ระยะเวลาดําเนินการ

(6)

ผูรับผิดชอบ

(7)

7. กิจกรรมพัฒนา
และเก็บรายไดยังมี
ลูกหนี้บางรายท่ียัง
คางชําระภาษีอยู

ปจจัยภายนอก

ผูรับการประเมินให
ยื่นแบบเสียภาษีสวน
ใหญไมยื่นชําระภาษี
ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล า ท่ี
กํ า ห น ด ทํ า ใ ห ก า ร
จัดเก็บไมเปนไปตาม
กฎหมาย

1 ดานการเงิน 1.กําชับเจาหนาท่ีจัดทําหนังสือเรงรัด
การชําระภาษี แจงลูกหนี้ภาษีใหครบทุก
ราย

2.เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธสราง
ความเขาใจกับประชาชนในการยื่นเสี่ย
ภาษีเชนสียงตามสายแผนพับเปนตน

3.จัดใหบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี

4.จัดใหบริการจัดเก็บภาษีชวงพักเท่ียง
ตั้งแตเวลา12.00น.-13.00น.

มิ.ย.- 30 ก.ย.2563 กองคลัง
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ความเสี่ยง
(1)

ปจจัยเสี่ยง
(2)

ระดับความ
เสี่ยง
(3)

ประเภท
ความเสี่ยง

(4)

มาตรการดําเนินการความเสี่ยง/แนว
ทางการแกไข

(5)

ระยะเวลาดําเนินการ
(6)

ผูรับผิดชอบ
(7)

8.กิจกรรมการขอรับ
สิทธิเงินอุดหนุนเพ่ือ
การเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดการละเลยการ
แจงข้ึนทะเบียนเพ่ือ
การเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด
9.การบันทึกขอมูล
เบี้ยยังชีพในระบบ
สารสนเทศมีความ
ผิดพลาดของขอมูล ท่ี
ไมถูกตองและไม
สมบูรณ

ปจจัยเสี่ยงภายนอก
1.การละเลยการแจง
ข้ึนทะเบียนทําใหเด็ก
แรกเกิดไดรับเงิน
อุดหนุนลาชา

ปจจัยเสี่ยงภายใน
1.ผูบันทึกไม
ตรวจสอบ
รายละเอียดของ
ขอมูล
ปจจัยเสี่ยงภายนอก
1.ผูรับเบี้ยยังชีพให

ขอมูล ไมครบถวน
2.ระบบสารสนเทศมี
ขอจํากัดในเรื่อง
ระยะเวลาใน การ
บันทึกขอมูลใหเปน
ปจจุบัน

1

1

ดานการ
ปฏิบัติงาน

ดานการ
ปฏิบัติงาน

1.ประสานงานทะเบียนอําเภอ เพ่ือขอ
คัดลอกรายชื่อเด็กแรกเกิดท่ีมีสิทธิไดรับ
เงินอุดหนุนหนุน เพ่ือใหผูนําชุมชนได
ตรวจสอบในพ้ืนท่ีของตน
2.จัดทําปายประชาสัมพันธการข้ึน
ทะเบียนเด็กแรกเกิด และการทําแผน
พับประชาสัมพันธ
1.ตรวจสอบขอมูลทุกครั้งกอนการ
บันทุกขอมูลผูข้ึนทะเบียนทางระบบ
สารสนเทศ
2.มีการเรงรัดการลงขอมูลใหทันภายใน
ระยะเวลา

มิ.ย.- 30 ก.ย.2563

มิ.ย.- 30 ก.ย.2563

กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม
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ความเสี่ยง
(1)

ปจจัยเสี่ยง
(2)

ระดับความ
เสี่ยง
(3)

ประเภท
ความเสี่ยง

(4)

มาตรการดําเนินการความเสี่ยง/แนว
ทางการแกไข

(5)

ระยะเวลาดําเนินการ
(6)

ผูรับผิดชอบ
(7)

10.การพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวในตําบล
1.สถานท่ีสําคัญใน
ตําบลไดรับการพัฒนา
สงเสริม ปรับปรุงให
เปนแหลงทองเท่ียว
ยังไมสมบูรณ
11.กิจกรรมการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
ในกลุมเยาวชนภายใน
ชุมชน

ปจจัยเสี่ยงภายใน
1.เนื่องมาจากไม มี

งบประมาณเพียงพอ
ในการพัฒนา สงเสริม
ป รั บ ป รุ ง ส ถ า น ท่ี
สําคัญในตําบลใหเปน
แหลงทองเท่ียว
ปจจัยเสี่ยงภายใน
1.อิทธิพลจาก
ครอบครัวเชนพอแม
ดื่มสุราหรือใชลูกจุด
บุหรี่ใหสูบ
ปจจัยเสี่ยงภายนอก
1.ปญหาดานการ
เรียน มีผลการเรียน
ต่ํา

2

2

ดานการเงิน

ดานกฎหมาย

1.ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวใน
ตําบล
2.ตั้งงบประมาณเพ่ือพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวในตําบล

1.รณรงค ประชาสัมพันธใหเห็นถึงพิษ
ภัยและโทษของยาเสพติด
2.อบรมใหความรูเก่ียวกับการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
3.สนับสนุนใหมีการแขงขันกีฬาให
ประชาชนหางไกลยาเสพติด

มิ.ย.- 30 ก.ย.2563

มิ.ย.- 30 ก.ย.2563

สํานักปลัด

สํานักปลัด




