
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน 

 เรื่อง ประกาศใชแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

************************************************ 

 ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ใหหนวยงานของรัฐ              
จัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 
และหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว23            
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ 
บริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 กําหนดใหหนวยงานรัฐถือปฏิบัติ    

เพ่ือให เป นไปตามหลักเกณฑ กระทรวงการคลังว าด วยมาตรฐานและหลักเกณฑ ปฏิบัติการ           
บริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขอ 2.6 หนวยงานของรัฐตองจัดทําแผน บริหาร
จัดการความเสี่ยงอยางนอย     ปละครั้งและตองมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู เกี่ยวของ      
ทุกฝาย   จึงประกาศใชแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔  เปนกรอบหรือ 
แนวทางพ้ืนฐานในการดําเนินงานอันจะทําให เกิดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลต่อผู เกี่ยวของทุกฝาย               
และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่  ๓๐   เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

                (นางสาวอิสรีย์   วิสีปัตน์)               
               นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  รักษาราชการแทน   

             ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดงดวน  ปฏิบัติหน้าที่ 
                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดงดวน 

 

 



สารบัญ 

หน้า  

บทนํา             1 
แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง       2 
การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง      2-๓ 
การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง                   4-๑๘
เป้าหมายการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง                ๑๙ 
ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง          ๑๙ 
กลยุทธ์ที่ใช้สําหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง         ๑๙ 
การรายงานและติดตามผล          ๑๙ 
การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง         2๐ 
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง          2๐  

ภาคผนวก 

 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลดงดวน เรื่องใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปี 2564 
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลดงดวน เรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดําเนินการตาม  
   มาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ 
 - คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าน า 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น              
และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  รวมถึง 
เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ 
ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์          
ทีก่ระทรวงการคลังกําหนด  

องค์การบริหารส่วนตําบลดงดวน ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหาร                 
ส่วนตําบลดงดวน ใช้เป็น แนวทางการดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย ในการปฏิบัติ หน้าที่สนับสนุนการบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม 
ภายใต้หลักการทํางาน “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”  

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ                
อย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริหาร บุคลากรเห็นถึงความสําคัญของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และได้รับความร่วมมือ 
จากทุกส่วนราชการ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา  
งานขององค์การบริหารส่วนตําบลดงดวน ต่อไป 

 

คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน  
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 บทน า:  

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตําบลดงดวน  ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือให้ องค์การ
บริหารส่วนคลองม่วงสามารถนําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต หากเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉิน
ต่างๆข้ึนอาจส่งผลกระทบให้หน่วยงานไม่สามารถดําเนินงานหรือให้บริการได้ตามปกติ ดังนั้นจึงมีความ จําเป็นที่
หน่วยงานต้องจัดทําแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การเพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยให้สามารถปฏิบัติงานใน 
“ภารกิจหลักของราชการหรืองานบริการประชาชนที่สําคัญ” ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค ์

 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตําบลดงดวน ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์
สําคัญ ดังนี ้ 

1.เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตําบลดงดวน  ในสภาวะวิกฤต 2.
เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลดงดวนมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต หรือ 

เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆที่เกิดขึ้น  
3.เพ่ือลดผลกระทบของการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการขององค์การบริหาร         

ส่วนตําบลดงดวน  
4.เพ่ือบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่  

เกิดข้ึน  
5.เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตําบลดงดวน มีความ เชื่อมั่นใน 

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลดงดวน แม้แต่เผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจน ทําให้การ
ดําเนินงานต้องหยุดชะงัก  
 

สมมติฐานของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตําบลดงดวนฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยม ีสมมติฐาน  

ดังนี้  
1.เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ที่ปฏิบัติงานสํารองที่ได้จัดเตรียมไว้  
2.ระบบสารสนเทศสํารอง ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นเดียวกับระบบสารสนเทศหลัก 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตําบลดงดวน 
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แผนบริหารจัดการความเส่ียง 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดงดวน 



แนวคิดพื้นฐานในการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง:  

1.การบริหารความเสี่ยงต่อเนื่อง :คือองค์รวมของกระบวนการบริหารซึ่งบ่งภัยคุกความของ  
องค์กรและผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดําเนินงาน และให้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กร
มี ความยืดหยุ่น โดยจัดทําเป็นขั้นตอนมีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบบุคลากรที่เก่ียวข้อง ตั้งแต่ผู้บริหารลง 
มาถึงพนักงานระดับต่างๆ เพ่ือตอบสนองและให้การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่องและสามารถให้บริการได้เมื่อมี 
เหตุการณ์สภาวะวิกฤต  

2.แนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่อง/การตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต : 
 - ในระดับแรกในการจัดทําแผนประเมินเหตุ ที่แสดงให้เห็นว่าทําอย่างไรให้การปฏิบัติงานมีความ 

ต่อเนื่องและสามารถให้บริการได้เมื่อมีเหตุการณ์สภาวะวิกฤต  
-เมื่อเหตุการณ์ขยายวงกว้างในระดับความเสียหาย จะเริ่มเป็นวิกฤติขององค์กร จึงต้องมีการ  บริหาร

ความต่อเนื่อง รวมทั้งการกอบกู้ให้กลับมาทํางานได้เป็นปกติ ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการบริหารความ ต่อเนื่อง 
คือสามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้จริงเมื่อเกิดภาวะวิกฤต  

3. การทดสอบ ปรับปรุง และทบทวน :  
เป็นขั้นตอนที่สําคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ทําให้แน่ใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องที่ ได้

จัดทําขึ้นใช้ได้จริง รวมทั้งเตรียมความพร้อม ตลอดจนตรวจสอบความสามารถของบุคลากร และประสิทธิภาพ  
ของแผนในการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ โดยรูปแบบทดสอบมีดังนี้  

- Call Tree คือการซ้อมการแจ้งเหตุให้กับสมาชิกทีมงานที่เก่ียวข้องตามผังรายชื่อบุคลากร  
- Tabletop testing คือการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดย  จําลอง

สถานการณ์ข้ึนมาแล้วนําแผนบริหารความต่อเนื่องมาพิจารณาว่าสามารถตอบโจทย์ แต่ละข้ันตอนได้หรือไม ่ 
- Simulation คือการทดสอบโดยจําลองจากสถานการณ์เสมือนจริง และลองนําแผนบริหารความ

ต่อเนื่องมาประยุกต์ใช้ 
 - Full BCP Exercise คือการทดสอบเต็มรูปแบบและใกล้เคียงสถานการณ์จริงมากท่ีสุด  

การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง 
 แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตําบลดงดวน ฉบับนี้ ใช้รองรับกรณีเกิดภาวะ วิกฤตหรือ

กรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงดวน บริเวณสํานักงาน หรือภายในของ หน่วยงาน 
ประกอบด้วยเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  
ความเสี่ยงจากการติดตามควบคุมภายใน ๑๓ กิจกรรม มีดังนี้  

1. กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๒. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๓. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี  
๔. กิจกรรมด้านการงานจัดเก็บรายได ้ 
5. กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
6. กิจกรรมด้านสํารวจออกแบบ 
7. กิจกรรมด้านงานควบคุงานก่อสร้าง 
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๘. กิจกรรมงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
9. กิจกรรมงานการจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๑0. กิจกรรมด้านส่งเสริมสนับสนุนเศรษกิจชุมชน 
๑๑. กิจกรรมการการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
๑๒. กิจกรรมด้านการบังคับใช้ข้อบัญญัติต่างๆ เกี่ยวกับสาธารณสุข  
๑๓. กิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรด้านปศุสัตว์และพืช  

 

การประเมินความเสี่ยง 

จากกิจกรรมความเสี่ยงทั้ง ๑๓ กิจกรรม มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นตาม ห้วงเวลาที่ระบุไว้ใน แผนการ 
ดําเนินงาน (กิจกรรม/โครงการ) ซึ่งอาจมีผลกระทบ ระดับความเสี่ ยง ตามปัจจัยความเสี่ยงที่แตกต่างกัน 
แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก องค์การบริหารส่วนตําบลดงดวน  มีแนวทาง ใน
การประเมินความเสี่ยง และภัยคุกความ ดังนี้ 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ 
ความเสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

1. ระดับความเสี่ยงต่ํา (Low) 1-6 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง / ยอมรับความเสี่ยง 
2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
(Medium) 

7-12 การรับความเสี่ยงไว้เอง / ยอมรับความเสี่ยงแต่มีการ
ควบคุมความเสี่ยง 

3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) 13-18 การควบคุมความสูญเสีย / มีแผนลดความเสี่ยง 
4. ร ะ ดั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง สู ง ม า ก 
(Extreme) 

19-25 ถ่ายโอนความเสี่ยง / มีแผนลดและประเมินซ้ํา 

 
  หน่วยงานได้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือระบุความเสี่ยง ภัยคุกคามที่มีโอกาสเกิดในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน โดย  อาศัย
แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากร ได้แก่  

1. ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) และแจ้งตําแหน่งว่างให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้สรร
หา และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ําเสมอ  

๒. ขออนุมัติกําหนดอัตรากําลังเพิ่ม ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ ความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง  
 ๓. จัดทําคําสั่งมอบหมายงานทั้งตําแหน่งที่มีคนครอง และท่ียังไม่มีคนครอง 
 ๔. จัดการประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบในรายละเอียด การดําเนินตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการที่

กําหนด  
๕. ควบคุม กําชับ กํากับดูแลให้ผู้รับผิดชอบในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ศึกษา ระเบียบ ที่เก่ียวข้อง 
๖. ส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามคําสั่งมอบหมายงาน และตามมาตรฐานกําหนด ตําแหน่ง ให้

ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดทักษะและมีความรู้ในการปฏิบัติงาน  
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๗. กําหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานให้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือแสดงขั้นตอนและวิธีการ 

ปฏิบัติงานเผยแพร่ให้บุคคลอ่ืนทราบ ซึ่งสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการบริการ  
๘. จัดทําโครงการ/กิจกรรม ประชาชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจที่อยู่ในความ  รับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลดงดวน ให้ภาคประชาชนได้รับรู้ระเบียบ/กฎหมาย และแนวทางการ ปฏิบัติที่เป็น
หน้าที่ของภาคพลเมอืง  

๙. ให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
๑๐. ให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบ ภายใน  

 

การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
การจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตําบลดงดวนเป็นการจัดทํา แผนงานเพ่ือ

เตรียมความพร้อมให้หน่วยงานสามารถตอบสนองต่อสภาวะวิกฤตที่อาจส่งผลให้การปฏิบัติงานของ  หน่วยงาน
ต้องหยุดชะงัก หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้เกิดการนําไปปฏิบัติได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล จึงกําหนดให้มี แนวทางการด าเนินงาน ดงันี้ 
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แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กิจกรรม/ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการที่ส าคัญ 
๑. การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสามารถน าไปใช้
ประโยชน์อย่างสูงสุดในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
- เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นไปตามก าหนด
ระยะเวลาและระเบยีบกฎหมาย
ก าหนด 
 
 

 
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือโครงการที่
บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีจ านวนมาก 
แต่งบประมาณมี
จ านวนจ ากัดเป็นความ
เสี่ยงท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อม
ภายนอกคือ ประชาชน
ยังขาดการมสี่วนร่วมใน
การจัดท าประชาคม 
และระเบียบกฎหมาย 
มีการแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง 

 
- มีการก าหนดหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
และมีการแจ้งเวียนการ
มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ทราบอยา่ง
ทั่วถึง 
- มีการจัดท าโครงการเวที
ประชาคม 
- มีการประชาสัมพันธ์/การ
ประสานความร่วมมือทุกส่วน
งาน/ส่วนราชการ ในการ
ด าเนินการประชุมเพื่อ
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
- มีการจัดส่งเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

 
- การควบคุมภายในมี
ความเพียงพอ อยู่ใน
ระดับหนึ่ง แตย่ังมี
จุดอ่อน คือ มีการ
เปลี่ยนแปลง ระเบยีบที่
เกี่ยวข้อง และจ านวน
โครงการจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เมื่อน ามาจัดท า
งบประมาณไม่สามารถ
ด าเนินการไดเ้ท่าที่ควร  

 
- โครงการที่บรรจุ
ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีจ านวน
มากแต่งบประมาณ
มีจ านวนจ ากัด 
- ประชาชนยังขาด
การมีส่วนร่วมใน
การจัดท า
ประชาคม 
- ระเบียบ กฎหมาย
มีการแกไ้ขอยู่
บ่อยครั้ง  

 
- การก าหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน และมีการ
แจ้งเวียนการมอบหมาย
หน้าท่ีความรับผิดชอบให้
ทราบอย่างทั่วถึง 
- การจัดท าโครงการเวที
ประชาคม 
- การประชาสมัพันธ์/การ
ประสานความร่วมมือทุกส่วน
งาน/ส่วนราชการ ในการ
ด าเนินการประชุมเพื่อ
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
- การจัดส่งเจา้หน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
 

 
นักวิเคราะห์
นโยบายและ

แผน 
/หัวหน้าส านัก

ปลัด 
๓๐ กันยายน 

๒๕๖๔ 
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แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง 
  

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กิจกรรม/ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการที่ส าคัญ 
๒. การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตลอดจนการให้
ความช่วยเหลือประชาชนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ 
 

 
 
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือขาดแผนการ
ป้องกันฯท่ีมีความ
ชัดเจน และขาด
อุปกรณ์ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายนอก คือ ขาด
อัตราก าลัง อาสาสมคัร 
อปพร. และการฝึก
ทบทวนของอาสาสมัคร 
อปพร. อย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
- มีการจัดหาวสัด/ุอุปกรณ์ 
ส าหรับใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
- มีการตั้งงบประมาณ
ส าหรับการช่วยเหลือ
ประชาชน 
- มีการก าหนดหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
และมีการแจ้งเวียนการ
มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ทราบอยา่ง
ทั่วถึง 
- มีการจัดส่งเจ้าหน้าท่ี/ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เข้ารับการ
ฝึกอบรม อยูส่ม่ าเสมอ 
 

 
 
- การควบคุมภายในมี
ความเพียงพอ อยู่ใน
ระดับหนึ่ง แตย่ังมี
จุดอ่อน คือ ยังขาด
อุปกรณ์ที่มีความจ าเป็น
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
และอัตราก าลังพลใน
การให้ความช่วยเหลือ 

 
 
- ขาดแผนการ
ป้องกันฯ ท่ีมีความ
ชัดเจน 
- ขาดอุปกรณ์ใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
- ขาดอัตราก าลัง 
อาสาสมัคร อปพร. 
และการฝึกทบทวน
ของอาสาสมัคร 
 อปพร. อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 
 
- การจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ 
ส าหรับใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
- การตั้งงบประมาณส าหรับ
การช่วยเหลือประชาชน 
- การก าหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
และมีการแจ้งเวียนการ
มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ทราบอยา่ง
ทั่วถึง 
- การจัดส่งเจา้หน้าท่ี/ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เข้ารับการ
ฝึกอบรม อยูส่ม่ าเสมอ 
 

 
 

เจ้าพนักงาน
ป้องกันฯ 

/หัวหน้าส านัก
ปลัด 

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 



-๗- 
แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กิจกรรม/ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการที่ส าคัญ 
 
 
 
๓. งานการเงินและบัญช ี
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การบันทึกบัญชีถูกต้อง
เป็นปัจจุบันสามารถท ารายงาน
ทางการเงินและบญัชีได้ถูกต้อง
เป็นไปตามกฎหมายระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 
- เพื่อสามารถตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ
งานการเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การน าส่งเงินเป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือ ขาดหัวหน้า
ผู้ควบคุมและตรวจสอบ
ระบบบัญชี
(ผู้อ านวยการกองคลัง) 
การเก็บเอกสาร
หลักฐาน 
ต่าง ๆ ทางการเงินและ
บัญชียังไม่เป็นระเบียบ 
เนื่องจากขาดสถานท่ีใน
การจัดเก็บ  
 

- มีการจัดท าแผนป้องกันฯ 
- มีการตั้งงบประมาณ
ส าหรับการจัดฝึกอบรม 
ทบทวน ความรู้ให้กับ
อาสาสมัคร และประชาชน 
 
- มีการก าหนดหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
และมีการแจ้งเวียนการ
มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ทราบอยา่ง
ทั่วถึง 
- มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
- มีการรายงาน/ตรวจสอบ 
สถานะทางการเงินเป็น
ประจ า 
 

 
 
 
 
 
- การควบคุมภายในมี
ความเพียงพอ อยู่ใน
ระดับหนึ่ง แตย่ังมี
จุดอ่อน คือ  ขาด
หัวหน้าผู้ควบคมุและ
ตรวจสอบระบบบญัชี
(ผู้อ านวยการกองคลัง)
และ 
มีบุคคลกรที่จัดท าระบบ
การเงินและบัญชี เพียง
คนเดียว 

 
 
 
 
 
- ขาดหัวหน้าผู้
ควบคุมและ
ตรวจสอบระบบ
บัญชี(ผู้อ านวยการ
กองคลัง)  
- การเก็บต่าง ๆ 
ทางการเงินและ
บัญชียังไม่เป็น
ระเบียบ เนื่องจาก
ขาดสถานท่ีในการ
จัดเก็บ  
เอกสารหลักฐาน 
 

- การจัดท าแผนป้องกันฯ 
- การตั้งงบประมาณส าหรับ
การจัดฝึกอบรม ทบทวน 
ความรู้ให้กับอาสาสมคัร 
และประชาชน 
 
- การก าหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
และมีการแจ้งเวียนการ
มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ทราบอยา่ง
ทั่วถึง 
- การจัดส่งเจา้หน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
- การรายงาน/ตรวจสอบ 
สถานะทางการเงินเป็น
ประจ า 
 

 
 
 
 
 

จพง.การเงินฯ 
/ผู้อ านวยการ

กองคลัง 
๓๐ กันยายน 

๒๕๖๔ 



-๘- 
แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กิจกรรม/ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการที่ส าคัญ 
๔. งานจัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อพัฒนาการคลังของ อบต. 
ให้สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น 
- เพื่อให้การพัฒนาและการ
จัดเก็บรายได้ของ อบต. 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้
ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพ
ในการจัดเก็บภาษีรายได้ 
 
 

 
 
เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือการจัดเก็บ
ภาษีรายได้ของ อบต. 
ยังไม่สามารถจัดเก็บ
ได้อย่างเต็มท่ี 
เนื่องจากยังไม่มีแผนท่ี
ภาษี 
เปน็ความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายนอก คือ
ประชาชนไม่มายื่น
แบบประเมินภาษี ท า
ให้จัดเก็บภาษีไม่
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย ก าหนด 
 

 
 
- มีการก าหนดหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
และมีการแจ้งเวียนการ
มอบหมายหน้าท่ีความ
รับผิดชอบให้ทราบอย่าง
ท่ัวถึง 
- มีการจัดส่งเจ้าหน้าท่ี/ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เข้ารับการ
ฝึกอบรม อยู่สม่ าเสมอ 
- มีการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย 
แผ่นพับ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษี 
- มีการจัดท าฐานข้อมูลผู้
เสียภาษี 
 

 
 
- การควบคุมภายในมีความเพียงพอ อยู่ใน
ระดับหน่ึง แต่ยังมีจุดอ่อน คือ  ขาดแผนท่ีภาษี
ท่ีมีความสมบูรณ์ของข้อมูลผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีท า
ให้การจัดเก็บไม่สามารถเก็บภาษีได้เท่าท่ีควร 
 

 
 
- ขาดแผนท่ีภาษี 
- ประชาชนไม่มา
ยื่นแบบประเมิน
ภาษี ท าให้จัดเก็บ
ภาษีไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 
กฎหมาย ก าหนด 
 

 
 
- การก าหนดหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
และมีการแจ้งเวียนการ
มอบหมายหน้าท่ีความ
รับผิดชอบให้ทราบอย่าง
ท่ัวถึง 
- การจัดส่งเจ้าหน้าท่ี/ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เข้ารับการ
ฝึกอบรม อยู่สม่ าเสมอ 
- การจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย 
แผ่นพับ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษี 
- การจัดท าฐานข้อมูลผู้เสีย
ภาษี 
- การตั้งงบประมาณในการ
จัดท าแผนท่ีภาษี 

 
 
เจ้าพนักงาน

จัดเก็บฯ 
/ผู้อ านวยการ

กองคลัง 
๓๐ กันยายน 

๒๕๖๔ 



-๙- 
แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กิจกรรม/ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการที่ส าคัญ 
๕.งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ  
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไป
อย่างประหยดัมีคณุภาพและ
เหมาะสมกับการใช้งาน และเพื่อ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและ
ให้บริการประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

 
 
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือ ขาด
เจ้าหน้าท่ี(เจ้าพนักงาน
พัสดุ) ที่รับผดิชอบงาน
โดยตรง ท าให้การ
ด าเนินการตามระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ 
เกิดความล่าช้า ความ
ผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง 
ไม่มีห้องเก็บพสัดุ ที่
มิดชิด ถาวร มั่นคง  
 

 
 
- มีการก าหนดหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
และมีการแจ้งเวียนการ
มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ทราบอยา่ง
ทั่วถึง 
- มีการจัดหาพสัดุให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน และเป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย ท่ี
เกี่ยวข้อง 
- มีการจัดส่งเจ้าหน้าท่ี/ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เข้ารับการ
ฝึกอบรม อยูส่ม่ าเสมอ 
- มีการก าหนดอัตราก าลัง/
บรรจ/ุโอน พนักงานส่วน
ต าบลในต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง 

 
 
- การควบคุมภายในมี
ความเพียงพอ อยู่ใน
ระดับหนึ่ง แตย่ังมี
จุดอ่อน คือ  ขาด
บุคลากรทีร่ับผดิชอบ
งานด้านพัสดุโดยตรง
(เจ้าพนักงานพัสดุ)และ
ไม่มีห้องเก็บพสัดุ ที่
มิดชิด มั่นคงถาวร 
 

 
 
- ขาดเจ้าหน้าท่ี
(เจ้าพนักงานพัสดุ) 
ที่รับผิดชอบงาน
โดยตรง - ไม่มีห้อง
เก็บพัสดุ ท่ีมิดชิด 
ถาวร มั่นคง  
  

 
 
- การก าหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
และมีการแจ้งเวียนการ
มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ทราบอยา่ง
ทั่วถึง 
- การจัดหาพัสดุให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน และเป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย ท่ี
เกี่ยวข้อง 
- การจัดส่งเจา้หน้าท่ี/ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เขา้รับการ
ฝึกอบรม อยูส่ม่ าเสมอ 
- การก าหนดอัตราก าลัง/
บรรจ/ุโอน พนักงานส่วน
ต าบลในต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง 

 
 
จพง.การเงินฯ 
/ผู้อ านวยการ

กองคลัง 
๓๐ กันยายน 

๒๕๖๔ 



-๑๐- 
แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กิจกรรม/ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการที่ส าคัญ 
๖. งานส ารวจออกแบบ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การออกแบบ การเขียน
แบบงานโครงสร้างพื้นฐาน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ 
 

 
 
 
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิด
จากสภาพแวดล้อมภา
ใน เนื่องจากขาด
บุคลากรทีร่ับผดิชอบ
งานนี้(นายช่างเขียน
แบบ) ขาดเครื่องมือใน
การส ารวจที่ทันสมยั 
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายนอก เนื่องจาก
สภาพพื้นที่หรือความ
ชัดเจนของแนวเขต
พื้นที่ไม่ชัดเจนท าให้
การจัดท าโครงการเกิด
ข้อผิดพลาด 

- มีการจัดท าทะเบียน
ควบคุมการเบิกจ่ายพัสด ุ
 
- มีการก าหนดหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
และมีการแจ้งเวียนการ
มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ทราบอยา่ง
ทั่วถึง 
- มีการจัดส่งเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
- มีการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังเพื่อบรรจ/ุแต่งตั้ง 
- มีการตั้งงบประมาณ
ส าหรับการจัดซื้อ/จดัหาวัสดุ
ที่มีความส าคัญในการ
ออกแบบ/เขียนแบบ 
 

 
 
 
- การควบคุมภายในมี
ความเพียงพอ อยู่ใน
ระดับหนึ่ง แตย่ังมี
จุดอ่อน คือ  ขาด
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ
งานด้านนี้โดยตรง(นาย
ช่างเชียนแบบ)ท าให้การ
ปฏิบัติงานบางครั้งเกดิ
ความล่าช้า 

 
  
 
- ขาดหัวหน้าผู้
ควบคุมและ
ตรวจสอบระบบการ
ท างาน
(ผู้อ านวยการกอง
ช่าง)  
- ขาดเจ้าหน้าท่ีผู้
ปฏิบัติหน้าท่ี
โดยตรง(นายช่าง
เขียนแบ 

- การจัดท าทะเบียนควบคุม
การเบิกจ่ายพสัด ุ
 
- การก าหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
และมีการแจ้งเวียนการ
มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ทราบอยา่ง
ทั่วถึง 
- การจัดส่งเจา้หน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
- การก าหนดกรอบ
อัตราก าลังเพื่อบรรจ/ุแต่งตั้ง 
- การตั้งงบประมาณส าหรับ
การจัดซื้อ/จัดหาวัสดุทีม่ี
ความส าคญัในการ
ออกแบบ/เขียนแบบ 
 

 
 
 

นายช่างไฟฟ้า 
/ผู้อ านวยการ

กองช่าง 
๓๐ กันยายน 

๒๕๖๔ 



-๑๑- 
แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กิจกรรม/ภารกิจตาม
แผนการด าเนินการที่ส าคัญ 
๗. งานควบคุมงานก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การก่อสร้างโครงการ 
เป็นไปตามแบบแปลนและ
เป็นไปตามมาตรฐานงานช่าง
และเกดิประสิทธิภาพสูงสุด
และเกดิประโยชน์สูงสดุกับ
ประชาชน 
 

 
 
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน 
เนื่องจากขาดบุคลากรใน
การควบคุมงาน และ
บางครั้งมีการควบคมุงาน
โดยบุคลากรคนเดียว
หลายโครงการในเวลา
เดียวกัน ท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการท างาน 
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก 
เกิดจากการท างานของผู้
รับจ้างมักจะท างานไม่
เป็นไปตามแบบมาตรฐาน
งานช่าง 

 
 
- มีการก าหนดหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
และมีการแจ้งเวียนการ
มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ทราบอยา่ง
ทั่วถึง 
- มีการจัดส่งเจ้าหน้าท่ี/ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เข้ารับการ
ฝึกอบรม อยูส่ม่ าเสมอ 
- มีการก ากับ/ดูแล 
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
สม่ าเสมอ 

 
 
- การควบคุมภายในมี
ความเพียงพอ อยู่ใน
ระดับหนึ่ง แตย่ังมี
จุดอ่อน คือ  ขาด
บุคลากรในการควบคุม
งานเนื่องจากมี
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่
จ านวนน้อย 

 
 
ขาดบุคลากรในการ
ควบคุมงาน และ
บางครั้งมีการ
ควบคุมงานโดย
บุคลากรคนเดียว
หลายโครงการใน
เวลาเดียวกัน ท าให้
เกิดข้อผิดพลาดใน
การท างาน 

 
 
- การก าหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน และมีการ
แจ้งเวียนการมอบหมาย
หน้าท่ีความรับผิดชอบให้
ทราบอย่างทั่วถึง 
- การจัดส่งเจา้หน้าท่ี/ผู้มสี่วน
เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรม 
อยู่สม่ าเสมอ 
- การก ากับ/ดูแล ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
สม่ าเสมอ 

 
 
นายช่างไฟฟ้า 
/ผู้อ านวยการ

กองช่าง 
๓๐ กันยายน 

๒๕๖๔ 

 
 



-๑๒- 
แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กิจกรรม/ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการที่ส าคัญ 
๘. งานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามารถรองรับจ านวนเด็กเล็ก
ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตและได้
มาตรฐานตามที่ก าหนด 
- เพื่อให้การบริหารจัดการด้าน
ความรู้เป็นไปตามระเบียบแบบ
แผน และมาตรฐานก าหนด 
 

 
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายใน เนื่องจาก
สภาพภมูิทัศน์หรือ
สภาพแวดล้อม 
ตลอดจนอาคารเรียน
ยังไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน  ขาด
แผนการศึกษาฯ ที่มี
ความชัดเจนและการ
น าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
 

 
- มีการก าหนดหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
และมีการแจ้งเวียนการ
มอบหมายหน้าทีค่วาม
รับผิดชอบให้ทราบอยา่ง
ทั่วถึง 
- มีการจัดส่งเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
- มีการตั้งงบประมาณเพื่อ
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
- มีการจัดกิจกรรม/สื่อการ
เรียนที่มีความหลากหลาย 
- มีการตั้งงบประมาณ
ส าหรับพัฒนาความรู้ให้กับ
เด็กเล็ก(ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี) 

 
- การควบคุมภายในมีความ
เพียงพอ อยู่ในระดับหนึ่ง แต่ยัง
มีจุดอ่อน คือ  งบประมาณ
ส าหรับการพัฒนาด้านสภาพ
โครงสร้างอาคาร ภมูิทัศน์ มี
จ ากัด และการน าแผนการ
ศึกษาฯไปใช้ยังไมส่ามารถท าได้
อย่างเต็มที ่

 
- สภาพภูมิทัศน์
หรือสภาพแวดล้อม 
ตลอดจนอาคาร
เรียนยังไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน   
- ขาดแผนการ
ศึกษาฯ ที่มีความ
ชัดเจนและการ
น าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาด้าน
การศึกษา 
 

 
- การก าหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
และมีการแจ้งเวียนการ
มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ทราบอยา่ง
ทั่วถึง 
- การจัดส่งเจา้หน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
- การตั้งงบประมาณเพื่อ
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
- การจัดกิจกรรม/สื่อการ
เรียนที่มีความหลากหลาย 
- การตั้งงบประมาณ
ส าหรับพัฒนาความรู้ให้กับ
เด็กเล็ก(ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี) 

 
คร ู

ครูผูดู้แลเด็ก 
นักวิชาการ

ศึกษา 
/ผู้อ านวยการ

กองการศึกษาฯ 
๓๐ กันยายน 

๒๕๖๔ 

 



-๑๓- 
แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ทีย่ังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กิจกรรม/ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการที่ส าคัญ 
๙. การจัดท างบประมาณ การ
จัดซ้ือจัดจ้างของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การบริหารงบประมาณ 
การจัดซื้อจดัจ้าง การเบิกจ่าย
งบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเป็นไปด้วยความถูกต้องและ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 

 
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายใน เนื่องจากขาด
บุคลากรที่มคีวามรูห้รือ
ความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดท างบประมาณ 
การจัดซื้อจดัจ้าง 
 

 
- มีการก าหนดหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
และมีการแจ้งเวียนการ
มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ทราบอยา่ง
ทั่วถึง 
- มีการจัดส่งเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
- มีการตั้งงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการ
อย่างเหมาะสม 
 
 

 
- การควบคุมภายในมี
ความเพียงพอ อยู่ใน
ระดับหนึ่ง แตย่ังมี
จุดอ่อน คือ  เจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบในการจดัท า
บัญชี การจัดซื้อจดัจ้าง 
ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง  

 
- ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้หรือความ
เชี่ยวชาญด้านการ
จัดท างบประมาณ 
การจัดซื้อจดัจ้าง 
 

 
- การก าหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน และมีการ
แจ้งเวียนการมอบหมาย
หน้าท่ีความรับผิดชอบให้
ทราบอย่างทั่วถึง 
- การจัดส่งเจา้หน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
- การตั้งงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการ
อย่างเหมาะสม 
- การติดตาม/ก ากับดูแล
ของผู้บังคับบัญชาอย่าง
ใกล้ชิด 
 

 
คร ู

ครูผูดู้แลเด็ก 
นักวิชาการ

ศึกษา 
/ผู้อ านวยการ

กองการศึกษาฯ 
๓๐ กันยายน 

๒๕๖๔ 

 
                                                                                                                               



-๑๔- 
แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กิจกรรม/ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการที่ส าคัญ 
๑๐. ส่งเสริมสนับสนุนเงิน
เศรษฐกิจชุมชน 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของสมาชิกให้มีความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึนและการน าเงินไปใช้
ประโยชน์เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

 
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายนอก เป็นความ
เสี่ยงในการส่งเงินคืนไม่
ตรงตามสัญญา 
เนื่องจากความไม่เข้าใจ
ของสมาชิกกลุ่ม 
 

 
- มีการก าหนดหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
และมีการแจ้งเวียนการ
มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ทราบอยา่ง
ทั่วถึง 
- มีการประชุม/ช้ีแจง 
ระหว่างกลุม่อาชีพกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
- มีการติดตามผลการ
ด าเนินการของกลุม่อยู่
ตลอดเวลา 
 
 
 

 
- การควบคุมภายในมี
ความเพียงพอ อยู่ใน
ระดับหนึ่ง แตย่ังมี
จุดอ่อน คือ  การส่งเงิน
คืนของกลุ่มอาชีพยังไม่
เป็นไปตามก าหนด
ระยะเวลาของการช าระ
คืน 

 
- การส่งเงนิคืนไม่
ตรงตามสัญญา  

 
- การก าหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
และมีการแจ้งเวียนการ
มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ทราบอยา่ง
ทั่วถึง 
- การประชุม/ช้ีแจง ระหว่าง
กลุ่มอาชีพกับผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
- การติดตามผลการ
ด าเนินการของกลุม่อยู่
ตลอดเวลา 
 
 
 

 
 

นักพัฒนาชุมชน 
/ผู้อ านวยการ
กองสวัสดิการ

สังคม 
๓๐ กันยายน 

๒๕๖๔ 

                                                                                                                        
  



-๑๕- 
แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กิจกรรม/ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการที่ส าคัญ 
๑๑. การบริหารงานกองทุน
หลักประกนัสขุภาพ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การบริหารงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ(สปสช.)เกดิ
ประโยชนส์ูงสุดกับประชาชนและ
การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความ
คุ้มค่า 

 
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายใน เนื่องจาก การ
เปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และบุคลากร
ที่รับผิดชอบมไีม่
เพียงพอ 
 

 
- มีการก าหนดหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
และมีการแจ้งเวียนการ
มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ทราบอยา่ง
ทั่วถึง 
- มีการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปตาม
ระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง 
- มีการประชุม/ช้ีแจง ของ
คณะกรรมการกองทุนฯ 
- มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของผู้รับการการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนฯ 
- มีการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรม 
 

 
- การควบคุมภายในมี
ความเพียงพอ อยู่ใน
ระดับหนึ่ง แตย่ังมี
จุดอ่อน คือ  การ
เปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและจ านวน
ของบุคลากรที่
รับผิดชอบมไีมเ่พียงพอ 

 
- บุคลากรที่
รับผิดชอบงานด้าน
นี้ไม่เพียงพอ 

 
- การก าหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
และมีการแจ้งเวียนการ
มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ทราบอยา่ง
ทั่วถึง 
- การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปตาม
ระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง 
- การประชุม/ช้ีแจง ของ
คณะกรรมการกองทุนฯ 
- การรายงานผลการ
ด าเนินงานของผู้รับการการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนฯ 
- การจัดส่งเจา้หน้าท่ีเข้ารบั
การฝึกอบรม 
 

 
นักวิชาการ
สาธารณสุข 

/ผู้อ านวยการ
กองสาธารณสุข

ฯ 
๓๐ กันยายน 

๒๕๖๔ 



 -๑๖- 
แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กิจกรรม/ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการที่ส าคัญ 
๑๒. การบังคับใช้ข้อบัญญัติต่าง 
ๆ เกี่ยวกับสาธารณสุข 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การบังคับใช้ข้อบัญญัติ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
และประชาชน 
 

 
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือการบังคับใช้
กฎหมายยังไมส่ามารถ
บังคับใช้ได้เท่าท่ีควร 
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายนอก คือประชาชน
ยังขาดความเข้าใจใน
ข้อบังคับ หรือข้อ
ปฏิบัติต่าง ๆ ของ
กฎหมาย 
 

 
- มีการประกาศ/
ประชาสมัพันธ์ เผยแพร่
ข้อบัญญัติให้ประชาชนทราบ 
- มีการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม 
- มีการแต่งตั้ง/มอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
 

 
- การควบคุมภายในมี
ความเพียงพอ อยู่ใน
ระดับหนึ่ง แตย่ังมี
จุดอ่อน คือ ประชาชน
ยังขาดความรู้ความเช้า
ใจในการบังคับใช้ 

 
- การบังคับใช้
กฎหมายยังไม่
สามารถบังคับใช้ได้
เท่าที่ควร 
 

 
- การประกาศ/
ประชาสมัพันธ์ เผยแพร่
ข้อบัญญัติให้ประชาชนทราบ 
- การจัดส่งเจา้หน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม 
- การแต่งตั้ง/มอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
 

 
นักวิชาการ
สาธารณสุข 

/ผู้อ านวยการ
กองสาธารณสุข

ฯ 
๓๐ กันยายน 

๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 



-๑๗- 
แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กิจกรรม/ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการที่ส าคัญ 
๑๓. งานส่งเสริมการเกษตรด้าน
ปศุสัตว์และด้านพืช 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อส่งเสริมการเกษตรให้กับ
เกษตรกรไดผ้ลผลติทาง
การเกษตรได้อย่างมีคุณภาพและ
เป็นไปอย่างยั่งยืน 
- เพื่อป้องกันและควบคุม โรค
ระบาดต่างๆ ท้ังด้านพืชและสัตว์ 
ภายในต าบล 
 

 
งานส่งเสรมิการเกษตร
ด้านปศุสตัว์และด้าน
พืช 
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายใน เนื่องจากขาด
บุคคลกรในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีอย่างเพียงพอ 
ขาดแผนงานในการ
ด าเนินการโครงการ
หรือกิจกรรม ขาด
ข้อมูลพื้นฐานของ
เกษตรกรและข้อมลู
ด้านพืชและปศสุัตว์  
 

 
- มีการก าหนดหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
และมีการแจ้งเวียนการ
มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ทราบอยา่ง
ทั่วถึง 
- มีการจัดส่งเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม 
- มีการจัดท าฐานข้อมลูด้าน
แหล่งน้ า และฐานข้อมลูสุนัข 
- มีการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังเพื่อการบรรจุ/
แต่งตั้ง นักวิชาการเกษตร 
 

 
- การควบคุมภายในมี
ความเพียงพอ อยู่ใน
ระดับหนึ่ง แตย่ังมี
จุดอ่อน คือ ขาด
ฐานข้อมูลของเกษตร 
และเจา้หน้าท่ีมีจ านวน
ไม่เพียงพอ 

 
- ขาดบุคคลกรใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี
อย่างเพียงพอ  
- ขาดแผนงานใน
การด าเนินการ
โครงการหรือ
กิจกรรม  
- ขาดข้อมูลพื้นฐาน
ของเกษตรกรและ
ข้อมูลด้านพืชและ
ปศุสัตว ์

 
- การก าหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
และมีการแจ้งเวียนการ
มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ทราบอยา่ง
ทั่วถงึ 
- การจัดส่งเจา้หน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม 
- การจัดท าฐานข้อมูลด้าน
แหล่งน้ า และฐานข้อมลูสุนัข 
และด้านอื่นๆ 
- การก าหนดกรอบ
อัตราก าลังเพื่อการบรรจุ/
แต่งตั้ง นักวิชาการเกษตร 
 

 
ผู้ช่วย

นักวิชาการ
เกษตร/

นักวิชาการ
เกษตร 

/ผู้อ านวยการ
กองส่งเสริม
การเกษตร 

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 

 
  



-๑๘- 
แผนจัดการความต่อเนื่องในการบริหารความเสี่ยง 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

  
 

- มีการตั้งงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรม/โครงการด้าน
การเกษตร 
 

 
 

 
 

- การตั้งงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรม/โครงการด้าน
การเกษตร 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 





-๑๙- 
 

เป้าหมายการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  คือ  
1) ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
2) ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ในกรณีท่ีความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน  
3) เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ ที่จะเกิดข้ึนของความเสี่ยงให้ เป็นไปใน รูปที่องค์กร ต้องการ 

หรือยอมรับได้ 
 

 ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง 
 แนวทางการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ ขึ้นอยู่ กับดุลย

พินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลดระดับ ผลกระทบความ
เสี่ยง 

 

 กลยุทธ์ที่ใช้สําหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง 
 - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง: ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือ

เปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนําไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง  
- การควบคุมความสูญเสีย: พยามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอน บางส่วนของ

กิจกรรมหรือโครงการที่นําไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็น ความเสี่ยงจะ
เกิดข้ึน 

 - การรับความเสี่ยงไว้เอง : หากทําการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่ เหมาะสม
เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมี มาตรการติดตาม
อย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น  

- การถ่ายโอนความเสี่ยง: ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการ จัดการกับความ
เสี่ยงให้ผู้อื่น 

 การจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการ จัดการและ
ควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได สามารถ ปฏิบัติไดจริง
และให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได พิจารณาถึงความคุมค่าในดานค่าใช้จ่ายและตนทุนที่
ตองใช้ลงทุนในการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ ที่จะไดรับด้วย  

 

การรายงานและติดตามผล 
 จะตอ้งมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการดําเนินงานไปอย่างถูกต้อง และ

เหมาะสม โดยมีเปาหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการ ความ
เสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ไดมีการดําเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการ บริหาร
ความเสี่ยงหรือไม โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใด มีประสิทธิภาพดีก็ให้ ดําเนินการ
ตอไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนําผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่าย บริหารทราบตาม
แบบรายงานที่ ได้กล่าวไว้ข้างตน ทั้งนี้กระบวนการสอบทานหน่วยงานอาจกําหนดขอมูลที่ตอง ติดตาม หรืออาจทํา 
Check List การติดตาม พร้อมทั้งกําหนดความถ่ีในการ 
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ติดตามผล โดยสามารถติดตามผลไดใน 2 ลักษณะ คือ  
1. การติดตามผลทุกสิ้นปีโดยให้ดําเนินการภายหลังจากที่มีการติดตามประเมินผลการ 

ควบคุมภายใน แล้วเสร็จและ  
2. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่ 

รวมอยู่ในการดําเนินงานตาง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน  
 

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการจัดทําระบบการจัดการความเสี่ยงโดยสรุปรายงานผลและประเมินผลการ 

บริหารความเสี่ยง ประจําปีเพ่ือให้มั่นใจวา องค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วงมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่
ดําเนินการสามารถลด และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดจริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได หรือตองจัดหามาตรการหรือ
ตัวควบคุมอ่ืน เพ่ิมเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้
องค์กรมี การบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดําเนินงาน  
 

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ 

เสี่ยงในทุก ขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน จริงเป็นประจําทกุปี 


