
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลยะรม   

อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา  



 
 

ค าน า 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด และกระทรวงการคลัง
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2562 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามหลักเกณฑ์นี ้

  องค์การบริหารส่วนต าบลยะรม จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความ เสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผล
เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลยะรมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

         องค์การบริหารส่วนต าบลยะรม 
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๑.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ 
  การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะ
ช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการด าเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความ
เสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้ องมี
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของ
หน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ก าหนด
แนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดความสูญเสียและโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลยะรมจึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น ส าหรับใช้
เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุที่จะท าให้
เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ 
ควบคุม และตรวจสอบได้ 
  

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๑.  เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานอบต. เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
องค์การบริหารสวนต าบลยะรม 
  ๒.  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 
  ๓.  เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลยะรม 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  ๔.  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลยะรม 
  ๕.  เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบลยะรม 
 

๓.  เป้าหมาย 
  ๑.  ผู้บริหารและพนักงานอบต. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้ ใน
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 
  ๒.  ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  ๓.  สามารถน าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

 

บทที่ ๑  บทน า 
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  ๔.  การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การ
บริหารส่วนต าบลยะรม 

 
๔.  นิยามความเสี่ยง 
  ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจท าให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความ
เสียหาย ท าให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลส าเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ 
การเงิน การด าเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความ
เสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
  การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระท าเพ่ือจัดการกับความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดย
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ 

1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งาน
ส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการท างานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน 

2. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัด
ให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพ่ือป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา 

3. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการ
หาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การท าประกันต่างๆ 

4. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องท าสิ่งใดเพ่ิมเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมี
โอกาสทีจ่ะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย 
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๑.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
    แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลยะรม แบ่งออกเป็น 2 
ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑)  ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลยะรม 
  ๒)  ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
   ๓)  วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 
  ๔)  จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัย
เสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง 
  5)  สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลยะรมทราบ และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
  6)  รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ๗)  รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

๑)  ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา 
  ๒)  พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
  ๓)  ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
  ๔)  พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนต าบลในการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
๒.  คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลยะรม แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและ
อ านาจหน้าที่ ดังนี้  

๑)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยะรม    ประธานกรรมการ 
  2)  หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ 
  3)  ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
  4)  ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
  5)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการและเลขานุการ 
  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ  ดังนี้ 

๑)  จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
๓) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บทที่ 2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยะรม มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1.  การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
  2.  ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
  ๓.  จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความ
เสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าใน
ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
  4.  รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ 
  5.  ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้
มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือ
กลไกความเสี่ยงที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้อง
จัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

 6.  ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 

 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลยะรม 

 

1. ระบุความ
เสีย่ง

2. ประเมิน
ความเสีย่ง

3. จัดการความ
เสีย่ง

4. รายงานและ
ตดิตามผล

5. ประเมินผล
การบริหาร
ความเสีย่ง

6. ทบทวนการ
บริหารความ

เสีย่ง

บทที่ 3  การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 



 
 

- 5 - 

1.  การระบุความเสี่ยง 
  เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้อง
ค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้อง
พิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจใน
ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะด าเนินการระบุความเสี่ยงได้
อย่างเหมาะสม 
  1.1  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่
แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว 
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน 
  1.2  ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้ สาเหตุของ
ความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่าง
ถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน คือ 
  ๑)  ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล 
กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ 
  ๒)  ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับ
ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบ
สารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์  
  1.3  ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
  ๑)  ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
  ๒)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  3)  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การ
เบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการ
ด าเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การ
จัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเก่ียวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันน าไปสู่ 
การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง 
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  4)  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลยะรม  อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

1. การขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร
ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร 

มีผู้ยื่นขออนุญาตบางราย
เตรียมเอกสารไม่ครบ ท าให้
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อ
ถอนอาคารล่าช้าออกไป 

ปัจจัยภายนอก 
- การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร ดัดแปลงอาคารหรือ
รื้อถอนอาคาร ผู้ขออนุญาต
เตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

2. งานควบคุมงานก่อสร้าง  บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ควบคุมงานก่อสร้างไม่
เพียงพอ ต่อปริมาณงาน 
บุคลากรหนึ่งคนต้อง
รับผิดชอบในการควบคุมงาน
หลายโครงการในเวลา
เดียวกัน และปฏิบัตหิน้าท่ี
อื่นๆ อีกหลายดา้น ท าให้การ
ปฏิบัติงานล่าช้า 

ปัจจัยภายใน 
- การปฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมการก่อสร้าง ขาด
ความคล่องตัว เกดิความล่าช้า 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

3. การส ารวจและซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

มีข้อร้องเรียนเกีย่วกับไฟฟ้า
ทางสาธารณะเกิดอยู่บ่อยครั้ง 

ปัจจัยภายนอก 
- ไฟฟ้าสาธารณะเสียหาย
บ่อยครั้งท าให้เกิดความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

4.  กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุคนพิการ และผู้ป่วยเอดส ์

มีผู้เสียชีวิตบางรายไม่มาแจ้ง
ให้ อบต. ทราบ 

ปัจจัยภายนอก 
- ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิตทั้งในและ
นอกพ้ืนท่ีแล้วญาติไม่ได้มา
แจ้งเจ้าหน้าท่ีทราบภายใน
เดือนที่เสียชีวิต และขาด
ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูล
การเปลีย่นแปลงท่ีอยู่ ท าให้
เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ท าเรื่องระงับ
การจ่ายเงิน ยังคงจ่ายเบี้ยยัง
ชีพให้ทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

5. กิจกรรมการขอรับสิทธิเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  

เด็กแรกเกดิได้รับเงินอุดหนุน
ล่าช้า 

ปัจจัยภายนอก 
- การละเลยการแจ้งขึ้น
ทะเบียนท าให้มีเด็กแรกเกดิ
ได้รับเงินอุดหนุนลา่ช้า 
 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 

6. การจัดท าประชาคมเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

ประชาชนไมส่นใจและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดท า
ประชาคม 

ปัจจัยภายนอก 
- ประชาชนเข้าร่วมการ
ประชุมประชาคมต าบลเพื่อ
จัด 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

7. งานสารบรรณ การลงเลขหนังสือ
รับ – ส่ง ค าสั่งและประกาศ 

ท าให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร ซึ่งอาจท าให้
เกิดความล่าช้าในการสบืค้น 

ปัจจัยภายใน 
- การลงเลขหนังสือรับ – ส่ง 
ในบางครั้งเจ้าของเรื่องมาลง
เลขจองหนังสือโดยไม่ได้ระบุ
ช่ือเรื่องและไม่น าส าเนาคู่
ฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง เกิด
จากการ 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

8. การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  

 ปัจจัยภายใน 
- กอง/ส านัก มีการโอนและ
แก้ไขเปลีย่นแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณบ่อยครั้ง การ
วางแผนการโอนงบประมาณ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ช้ีแจง ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

9. การตรวจฎีกาก่อนอนุมตัิเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 

การจัดท าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน และมีการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่
ครบถ้วน โดยไมผ่่านการ
ตรวจสอบก่อน 

ปัจจัยภายใน 
- เจ้าหน้าท่ีที่รับผดิชอบ
โครงการ ไม่ด าเนินการ
โครงการตามข้อบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายฯ ท าให้
ด าเนินการไม่ทัน
ปีงบประมาณ ท าให้
ประชาชนเสียประโยชน ์

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน หรือ O 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

10. การจัดซื้อจดัจ้างตามแผนท่ีได้
ก าหนดไว้  

การจัดซื้อจดัจ้างเกิดความ
ล่าช้าไมเ่ป็นไปตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง และมผีลกระทบ
ต่อระยะเวลาในการเบิก
จ่ายเงิน 

ปัจจัยภายใน 
- มีการจัดซื้อจดัจ้างในช่วง
ปลายปีงบประมาณ 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

11. ข้อมลูแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน 

การจัดเก็บภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
ถูกต้อง 

ปัจจัยภายนอก 
- เจ้าของทรัพย์สินในเขตพ้ืนท่ี
เป็นบุคคลต่างต าบล/จังหวัด 
ยากต่อการสืบค้นข้อมูล 

 

 
๒.  การประเมินความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลยะ
รม ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1  การก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะท างาน
บริหารความเสี่ยงได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
 
ประเด็นท่ีพิจารณา ระดับคะแนน 

1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
หรื อข้ อผิ ดพลาด ในการ
ปฏิบัติงาน(ครั้ง) 

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

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงและผลกระทบ 
มูลค่าความเสียหาย น้อยกว่า 

10,000 บาท 
10,000-

50,000 บาท 
50,000 – 

100,000 บาท 
100,000 – 

500,000 บาท 
มากกว่า 

500,000 บาท 
อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อน 

ร าคาญ 
บาดเจ็บ 
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ 
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหสั เสียชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ขององค์กร 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
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ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูง
มาก สูง ปานกลาง และต่ า 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

5  
 

    

สูงมาก 
4  

 
    

3  
 

    
สูง 

2  
 

    
ปานกลาง 

1  
 

    
ต่ า 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

 
  2.2  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่าง กัน ท าให้สามารถ
ก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้
งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการ 
ดังนี้ 
  ๑)  พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  ๒)  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง 
หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  2.3  การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และ
ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
  ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง
จัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
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คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

5  

5 
 

10 15 20 25 
สูงมาก 

4  

4 
 

8 12 16 20 

3  

3 
 

6 9 12 15 สูง 

2  

2 
 

4 6 8 10 ปานกลาง 

1  

1 
 

2 3 4 5 ต่ า 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  

 
1) ระดับความเสี่ยงต่ า คือ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้

ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ
ควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม 

2)  ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6-10 คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการ
เพ่ิมเติม 

3)  ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4)  ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง
และประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
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การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลยะรม อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

 

 

ความเสีย่ง ผลกระทบ/ความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหต ุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสีย่ง 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ผู ้
รับผิดชอบ 

1. การขออนุญาตก่อสรา้ง
อาคารดัดแปลงอาคารหรือ
รื้อถอนอาคาร 

มีผู้ยื่นขออนุญาตบางราย
เตรียมเอกสารไม่ครบ ท า
ให้การยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารดัดแปลง
อาคารหรือรื้อถอนอาคาร
ล่าช้าออกไป 

ปัจจัยภายนอก 
- การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อ
ถอนอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรยีม
เอกสารมาไม่ครบถ้วน 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

3 3 9 2 กองช่าง 

2. งานควบคุมงานก่อสร้าง  บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าท่ีใน
การควบคุมงานก่อสร้างไม่
เพียงพอ ต่อปริมาณงาน 
บุคลากรหนึ่งคนต้อง
รับผิดชอบในการควบคุม
งานหลายโครงการในเวลา
เดียวกัน และปฏิบัตหิน้าท่ี
อื่นๆ อีกหลายดา้น ท าให้
การปฏิบัติงานล่าช้า 

ปัจจัยภายใน 
- การปฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมการก่อสร้าง ขาดความ
คล่องตัว เกิดความล่าช้า 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

4 3 12 3 กองช่าง 

3. การส ารวจและซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ 

มีข้อร้องเรียนเกีย่วกับไฟฟ้า
ทางสาธารณะเกิดอยู่
บ่อยครั้ง 

ปัจจัยภายนอก 
- ไฟฟ้าสาธารณะเสียหาย
บ่อยครั้งท าให้เกิดความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

2 2 4 1 กองช่าง 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสีย่ง 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ผู ้
รับผิดชอบ 

4. กิจกรรมการจ่ายเบีย้ยัง
ชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยเอดส ์

มีผู้เสียชีวิตบางรายไม่มาแจ้ง
ให้ อบต. ทราบ 

ปัจจัยภายนอก 
- ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิตทั้งในและ
นอกพ้ืนท่ีแล้วญาติไม่ได้มา
แจ้งเจ้าหน้าท่ีทราบภายใน
เดือนที่เสียชีวิต และขาด
ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูล
การเปลีย่นแปลงท่ีอยู่ ท าให้
เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ท าเรื่องระงับ
การจ่ายเงิน ยังคงจ่ายเบี้ยยัง
ชีพให้ทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 

5 5 25 4 ส านักปลดั 

5. กิจกรรมการขอรับสิทธิ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกดิ  

เด็กแรกเกดิได้รับเงิน
อุดหนุนล่าช้า 

ปัจจัยภายนอก 
- การละเลยการแจ้งขึ้น
ทะเบียนท าให้มีเด็กแรกเกดิ
ได้รับเงินอุดหนุนลา่ช้า 

ความเสีย่งด้าน
การเงิน (F) 

3 3 9 2 ส านักปลดั 

6. การจัดท าประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ประชาชนไมส่นใจและเข้า
มามีส่วนร่วมในการจดัท า
ประชาคม 

ปัจจัยภายนอก 
- ประชาชนเข้าร่วมการ
ประชุมประชาคมต าบลเพื่อ
จัด 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

4 3 12 3 ส านักปลดั 

7. งานสารบรรณ การลง
เลขหนังสือรบั – ส่ง ค าสั่ง
และประกาศ 

ท าให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร ซึ่งอาจท าให้
เกิดความล่าช้าในการสบืค้น 

ปัจจัยภายใน 
- การลงเลขหนังสือรับ – ส่ง 
ในบางครั้งเจ้าของเรื่องมาลง
เลขจองหนังสือโดยไม่ได้ระบุ
ช่ือเรื่องและไม่น าส าเนาคู่
ฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง เกิด
จากการ 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

1 2 2 1 ส านักปลดั 
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ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
จะเกิดขึ้น 

ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ 
ความถี่ 

ผลกระทบ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
ความเสีย่ง 

ระดับ
ความเสีย่ง 

ผู ้
รับผิดชอบ 

8. การโอนและการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  

การโอนงบประมาณ
บ่อยครั้ง  

ปัจจัยภายใน 
- กอง/ส านัก มีการโอนและ
แก้ไขเปลีย่นแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณบ่อยครั้ง การ
วางแผนการโอนงบประมาณ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ช้ีแจง ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

4 3 12 3 ส านักปลดั 

9. การตรวจฎีกาก่อนอนุมตัิ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

การจัดท าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน และมีการเร่งรัด
การเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสาร
ไม่ครบถ้วน โดยไม่ผา่นการ
ตรวจสอบก่อน 

ปัจจัยภายใน 
- เจ้าหน้าท่ีที่รับผดิชอบ
โครงการ ไม่ด าเนินการ
โครงการตามข้อบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายฯ ท าให้
ด าเนินการไม่ทัน
ปีงบประมาณ ท าให้
ประชาชนเสียประโยชน ์

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

2 2 4 1 กองคลัง 

10. การจัดซื้อจดัจ้างตาม
แผนที่ได้ก าหนดไว้  

การจัดซื้อจดัจ้างเกิดความ
ล่าช้าไมเ่ป็นไปตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง และมี
ผลกระทบต่อระยะเวลาใน
การเบิกจ่ายเงิน 

ปัจจัยภายใน 
- มีการจัดซื้อจดัจ้างในช่วง
ปลายปีงบประมาณ 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

4 3 12 3 กองคลัง 

11. ข้อมลูแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินไม่เป็น
ปัจจุบัน 

การจัดเก็บภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
ถูกต้อง 

ปัจจัยภายนอก 
- เจ้าของทรัพย์สินในเขตพ้ืนท่ี
เป็นบุคคลต่างต าบล/จังหวัด 
ยากต่อการสืบค้นข้อมูล 

ความเสีย่งด้านการ
ปฏิบัติงาน (O) 

4 4 16 3 กองคลัง 
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๓.  การจัดการความเสี่ยง 
  เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิด
จากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ 
  ๑)  การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ทีอยู่ ซึ่งไม่ต้อง
ด าเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับ
ความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 
  2)  การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการ
จัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 
เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการ
ท างาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  3)  การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้
ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือ
ยกเลิกการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น 
  4)  การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การท าประกันภัย 
ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน 
เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
 
4.  การรายงานและติดตามผล 
  หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการ
ติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการ
ความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบ
ทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงดึควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ 
กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 
ลักษณะ คือ  
  1)  การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด เช่น ทุก 3 เดือน ทุก 6 
เดือน ทุก 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 
  2)  การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการด าเนินงานต่างๆ 
ตามปกติของหน่วยงาน 
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5.  การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
  คณะท างานบริหารความเสี่ยงจะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยะรม เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลยะรมมีการบริหารความ
เสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการ
สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุม
อ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
6.  การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
  การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยง
ในทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
จริงเป็นประจ าทุกปี 
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  ในปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลยะรม ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่ก าหนดให้เป็นภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา น ามาคัดเลือกความเสี่ยงเพ่ือก าหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลยะรม โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2565 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลยะรมมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.  ความเสี่ยง 
2.  ระดับความเสี่ยง 
3.  กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง 
4.  วัตถุประสงค์ 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
6.  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
7.  งบประมาณ 
8.  ผู้รับผิดชอบ  
9.  ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4  แผนบริหารความเสี่ยง 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลยะรม  อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา 

ความเสีย่ง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/ 

จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความ

เสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

1. การขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารดัดแปลง
อาคารหรือรื้อถอน
อาคาร 

9 1. ให้ค าแนะน าแก่
ประชาชนผู้มาขอรบั
บริการ 
2. ประชาสัมพันธ์
ตามสื่อต่างๆ เช่น 
Facebook เว็บไซต ์

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

ปีงบ    
ประมาณ 
พ.ศ.
2565 

ไม่เกดิความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

- ทุกกอง 3 3 9 

2. งานควบคุมงาน
ก่อสร้าง  

12 ก าชับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้
ด าเนินการอยา่ง
รอบคอบ โดยล าดับ
ความส าคญัของงาน 

เพื่อให้การปฏิบัติ
เป็นไปได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 
 

 

ปีงบ    
ประมาณ 
พ.ศ.
2565 

งานก่อสร้างด าเนิน
ไปได้อย่างสะดวก 

- ทุกกอง 4 3 12 

3. การส ารวจและ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

4 วางแผนส ารวจและ
ซ่อมแซมไฟทาง
สาธารณะ 

เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะให้เสรจ็
สมบูรณ ์

ปีงบ    
ประมาณ 
พ.ศ.
2565 

เพื่อความปลอดภัย
แก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- กองช่าง 2 2 4 

4. กิจกรรมการจ่ายเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผูป้่วยเอดส ์

25 ตรวจสอบข้อมลูกับ
ระบบสารสนเทศท่ี
สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลกับทะเบียน
ราษฎร ์

เพื่อใหก้ารจ่ายเบีย้ยัง
ชีพผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผูป้่วยเอดส์ เป็น
ปัจจุบัน 

ปีงบ    
ประมาณ 
พ.ศ.
2565 

ไม่เกดิความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

- สป. 5 5 25 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลยะรม  อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา 

ความเสีย่ง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/ 

จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความ

เสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

5. กิจกรรมการขอรับ
สิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดเูด็กแรกเกิด  

9 1. ประสานงาน
ทะเบียนอ าเภอเพื่อ
ขอคัดลอกรายชื่อ
เด็กแรกเกดิที่มีสิทธิ
ได้รับเงินอุดหนุนฯ 
2. จัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์การ
ขึ้นทะเบียนให้
ประชาชนทราบ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลีย้งดูเด็กแรก
เกิด 

ปีงบ    
ประมาณ 
พ.ศ.
2565 

เด็กแรกเกดิใน 
เขตอบต.ยะรม
ได้รับเงินอุดหนุน
เพื่อการเลีย้งดูเด็ก
แรกเกิดอย่าง
ครบถ้วน 

- ส านักปลดั 3 3 9 

6. การจัดท าประชาคม
เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

12 ช้ีแจงให้ประชาชน
ตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ปีงบ    
ประมาณ 
พ.ศ.
2565 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
เกิดจากการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ในพื้นที่ 

- ส านักปลดั 4 3 12 

7. งานสารบรรณ การ
ลงเลขหนังสือรับ – ส่ง 
ค าสั่งและประกาศ 

1 ขอความร่วมมือจาก
กอง/ฝ่าย เจ้าของ
เรื่องที่ลงเลขจอง
หนังสือให้น าเอกสาร
มาเก็บไว้ที่งานสาร
บรรณกลาง 

เพื่อสามารถสืบค้น
หนังสือจากแฟ้มสาร
บรรณกลางได ้

ปีงบ    
ประมาณ 
พ.ศ.
2565 

แฟ้มสารบรรณ
กลางมีหนังสือจาก
ทุกส านัก/กอง
ครบถ้วน 

- ส านักปลดั 1 2 2 
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ความเสีย่ง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

8. การโอนและการ
แก้ไขเปลีย่นแปลงค า
ช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  

12 แจ้งเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบทราบถึง
ปัญหาและแจ้งแนว
ทางแก้ไข 

เพื่อให้
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

ปีงบ    
ประมาณ 
พ.ศ.
2565 

ไม่เกดิความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

- ส านักปลดั 4 3 12 

9. การตรวจฎีกาก่อน
อนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

4 ก ากับ ดูแลเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบเอกสาร 
และยอดเงิน
งบประมาณให้
ถูกต้องก่อนเบิก
จ่ายเงิน 

เพื่อให้
ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

ปีงบ    
ประมาณ 
พ.ศ.
2565 

ไม่เกดิความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

- กองคลัง 2 2 4 

10. การจัดซื้อจดัจ้าง
ตามแผนทีไ่ด้ก าหนดไว้  

12 เร่งรัดใหด้ าเนินการ
จัดซื้อให้เป็นไปตาม
แผน 

เพื่อให้การ
จัดซื้อจัดจดัจ้า
งอยู่ในเวลาที่
ก าหนด 

ปีงบ    
ประมาณ 
พ.ศ.
2565 

การจัดซื้อจดัจ้างได้
ทันปีงบประมาณ
ปัจจุบัน 
 

- กองคลัง 4 3 12 

11. ข้อมลูแผนทีภ่าษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน
ไม่เป็นปัจจุบัน 

16 แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีออก
ส ารวจและประเมิน
ภาษี  

เพื่อให้อบต.
สามารถเก็บ
ภาษีไดค้รบถ้วน 

ปีงบ    
ประมาณ 
พ.ศ.
2565 

อบต.มีรายไดจ้าก
ภาษีที่เพิ่มขึ้น 

- กองคลัง 4 4 16 

 
 
 
 



 
 

 
 



 

 
 


