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บทที่  1 บทน า 

 

หลักการและเหตุผล 
 

 ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  20  เมษายน  2561 โดย
มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ประกอบกับกระทรวงการคลังได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2562 การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแล
กิจการทีด่ี ที่จะช่วยให้ การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตาม
ควบคุมและวัดผล การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการ
สูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร                                                                                       
วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
ต าบลล าสนธิ 

2. เพ่ือให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม ก ากับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติมีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนสามารถใช้เป็น

เครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
5. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีอ านาจหน้าที่จัดท าแผนการบริหารจัดการความ

เสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงและพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

2. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใน
สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน อาจส่งผลกระทบในด้านลบหรือสร้างความเสียหาย 

3. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ อันเป็นผลทางบวกโดยวัดจากผลกระทบ ( Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะ
เกิด (Likelihood) ของเหตุการณ ์
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4. ก าหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึง
ความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

5. มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล 
 

เป้าหมาย 
 

1. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3. สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
4. เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
5. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริการความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร 
6. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

 

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและท า ให้องค์กร
สามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทาให้องค์กรเกิดความ
เสียหาย 

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 
 

1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะท างานบริหารความ
เสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ และสามารถท าหน้าที่ในการก ากับดูแล
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็น              
แหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานใน
การตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

3.   ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะท าให้บุคลากร
ภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหลักถึงความเสี่ยงส า คัญที่ส่งผล
กระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 
4.   เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในก ารบริหารงาน การบบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารในการ
บริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการ
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ปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และสามารถปกป้อง
ผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร 
5.   ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับ
การปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจ ในกล
ยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
6.   ช่วยให้การพัฒนาก ารบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรร
ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการใน
การบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อม
แตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน   

 

นิยามความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ความเสี่ยง หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน หรือสิ่งที่ท าให้แผนงานหรือการด าเนินการอยู่ ณ 
ปัจจุบัน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กรในที่สุด ทั้งใน
แง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงิน หรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร 

 การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการก าหนด
แนวทางหรือมาตรการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง เพ่ือมุ่งหวังให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 

 ความเสี่ยงจ าแนกออกเป็น  4 ลักษณะ ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงทางด้านการด าเนินงาน (Operational Risk :OR) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ทุก ๆ ขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการก ากับดูแลที่ดีหรือขาดการควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึงปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงานและความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน 

2. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk : FR) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพคล่องทางการเงิน 
ความสามารถในการท าก าไรและรายงานทางการเงิน 

3. ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกุลยุทธ์และ
การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกล
ยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายขององค์กร 

4. ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ (Compliance Risk : CR) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 

 

ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล  หมายถึง โอกาสที่ผลผลิตของการด าเนินงานไม่บรรลุผลลัพธ์อัน
เนื่องมาจากการขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ แบ่งเป็น 
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1. ความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่สอดคล้องกัน (key Risk Area) 
สาเหตุเกิดจาก 

1.1 เนื้อหาของแผนงาน โครงการไม่ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาตร์หรือนโยบายของจังหวัด กลุ่ม
จังหวัดและรัฐบาล ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลคือหลักภาระความรับผิดชอบ 

1.2 ขาดการประสานการด าเนินงานระหว่างภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลส าเร็จอย่างยั่งยืนของ
แผนงานโครงการ ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลคือหลักการมีส่วนร่วม 

2. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง (Political Risk) 
สาเหตุเกิดจาก 
  ขาดความรับผิดชอบต่อการใช้งบประมาณจ านวนมากให้เกิดความคุ้มค่าโดยมีกลไกที่พอเพียงในการ
ตรวจสอบประเมิน จนอาจส่งผลกระทบทางลบจากสื่อมวลชนได้ ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลคือหลักคุณธรรม 
หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า 

3. ความเสี่ยงด้านการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk) 
สาเหตุเกิดจาก 

  3.1  ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงต่อแผนงานโครงการ ความสอดคล้อง
ตามหลักธรรมาภิบาล คือหลักการมีส่วนร่วม 
  3.2  การด าเนินงานตามแผนงานโครงการมิได้กระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้องชอบธรรมไปยังส่วน
ราชการที่ควรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล คือ หลักความคุ้มค่า 
 

การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความ
เห็นชอบด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมินและบริหารจัดการความ
เสี่ยงว่าความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่และอยู่ในระดับเสี่ยงสูงมากเพียงใด เสนอวิธีการจัดการความเสี่ ยง
นั้นให้ผู้บริหารได้ทราบเพ่ือให้ทราบและพิจารณาสั่งการ ทบทวน นโยบาย รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การ
จัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

1. หนังสือรับรองผลการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) หรือ แบบ ปค.1 เป็นหนังสือ
รับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักปฏิบัติปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 และข้อ 10 วรรคสาม (ระดับองค์กร/หน่วยตรวจสอบภายใน
เป็นผู้จัดท ารายงาน) 

2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือ แบบ ปค.4 เป็นแบบรายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ระดับส่วนงานย่อย/ส านัก/กอง เป็นผู้จัดท า
รายงาน 



  
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.ล าสนธ ิ ๖ 

 

3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน หรือ แบบ ปค.5 เป็นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ระดับส่วนย่อย/ส านัก/กอง เป็นผู้จัดท ารายงาน) 

 
การติดตามและทบทวน 
 

 เป็นการติดตามผลของการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน 
เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย การบริหารความเสี่ยงระดับส านัก/กอง มุ่งเน้นให้เกิดผลส าเร็จตามภารกิจหลัก
ตามกฎหมายจัดตั้งและแผนการบริหารราชการประจ าปีงบประมาณ ดังนั้น โครงการหรือกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ 
วิเคราะห์ ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่ง 
ได้รายงานไว้ในการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ และเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานที่มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบ ด าเนินการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.ล าสนธ ิ ๗ 

 

 
 
 

บทที่  2 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชน  
ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านล าสนธ ิต าบลล าสนธ ิอ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี  องค์การบริหารส่วนต าบลล า

สนธิ  ตั้งอยู่บริเวณพิกัด QS 537928  ถนนล าสนธิ-กุดตาเพชร  (2260)  อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของจังหวัดลพบุรี  แยกตัวออกมาจากต าบลหนองรี  และยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  
เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540 และปรับเป็น อบต. ขนาดกลางเมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2551 ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอล าสนธิ  ประมาณ  1  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดลพบุรีประมาณ  126  
กิโลเมตร  ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านคลองมะนาว  ม.5  ต าบลเขารวก                                                                       

ทิศใต้  ติดต่อกับ บ้านหนองรี  ม.10  ต าบลหนองรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านหนองเกตุ  ม.1-4  ต าบลหนองรี 

มีพ้ืนที่ประมาณ 17,587.79 ไร่ หรือประมาณ 28.14 ตารางกิโลเมตร เป็นเนื้อที่ทางการเกษตร 

ประมาณ 12,585.68 ไร่ พ้ืนที่อยู่อาศัย 5,002 ไร่ ที่เหลือเป็นป่า ทุ่งหญ้า และภูเขา แยกเป็น  

หมู่ที่ 1 จ านวน 2,509.07  ไร่  

หมู่ที่ 2 จ านวน 3,326.03  ไร่  

หมู่ที่ 3 จ านวน 5,076.96  ไร่  

หมู่ที่ 4 จ านวน 1,601.44 ไร่  

หมู่ที่ 5 จ านวน  2,544.18 ไร่  

หมู่ที่ 6 จ านวน  2,530.11 ไร่  

 



  
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.ล าสนธ ิ ๘ 

 

 

 

1) ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ดินร่วนซุย มีล าคลองตัดผ่านเป็นช่วงสั้น ๆ แต่สามารถกักเก็บน้ าไว้ 

ในฤดูแล้งได้ไม่เพียงพอ ไม่มีแหล่งต้นน้ าล าธาร น้ าที่ใช้ในการอุปโภคส่วนใหญ่ได้มาจากบ่อบาดาล ส าหรับบริโภคจะได้
จากน้ าฝนที่เก็บใส่ภาชนะไว้ พ้ืนที่เหมาะแก่การท าไร่ และพืชล้มลุกหรือไม้ยืนต้นประเภททนแล้ง 

2) ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  เป็นลักษณะของ 
มรสุมเขตร้อน  แบ่งออกเป็น  3  ฤดู  คือ 

-  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม  มีอากาศร้อนอบอ้าว  และลมร้อนพัด 

ผ่านโดยในเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่ร้อนที่สุด  โดยมีอุณหภูมิในช่วง  29-32  องศาเซลเซียส 

-  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม  ส่วนใหญ่ประมาณน้ าฝนจะได้รับอิทธิพลจากลม 

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้  และพายุดีเปรสชั่นท าให้ฝนตกชุกในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 

-   ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม 

ตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน  และความกดอากาศจะหนาวเย็นเป็นระยะเวลาสั้นๆ 

3) ลักษณะของดิน 
ลักษณะดินในพ้ืนที่เป็นดินผุ ดินร่วนซุยปนทราย พื้นที่เหมาะสมแก่การท าไร่ และพืชล้มลุกหรือไม้ 

ยืนต้นประเภททนแล้ง 

(1) ด้านการเมืองการปกครอง 
1) เขตการปกครอง 

หมู่ที่  1  บ้านล าสนธิ  ผู้ปกครอง นายสมนึก  ตาเม่น       ผู้ใหญ่บ้าน     

หมู่ที่  2  บ้านท่าเยี่ยม ผู้ปกครอง นายชัชเชาว์ฤทธิ์ เตียวตระกูล  ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่  3  บ้านโพธิ์งาม ผู้ปกครอง นายอนุรักษ์  ภู่นา       ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่  4  บ้านโค้งกุญชร ผู้ปกครอง นายวีระ วรรณโสภณ       ก านันต าบล 

หมู่ที่  5  บ้านหนองนา ผู้ปกครอง นายบุญนาค ฮวบขุนทด        ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่  6  บ้านโค้งล าสนธิ ผู้ปกครอง นางสุภาภรณ์ รัญโญ             ผู้ใหญ่บ้าน 



  
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.ล าสนธ ิ ๙ 

 

 

 

2) การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจับัน จ านวน 6 หมู่บ้าน มีผู้บริหารท้องถิ่น(นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล)จ านวน 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 1 คน รวม 4 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 1 คน 6 หมู่บ้าน รวม 6 คน ดังนี้ 

  คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย 

1. นางวันทนา  บุญหรรษา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
2. นายณรงค์ บุญนารักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
3. นายสมควร ไม้ตะเภา  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
4. นางสาวศิริพรรณ  จันโท เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ ( ปัจจุบันมี 6 คน) ประกอบด้วย 

1. นางสาวประไพร ศรีหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นายคมสันต์ สุขอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นางสาวทองร้อย สมบูรณ์      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ หมู่ที่ 1 
4. นายมานพ  สุทธา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ หมู่ที่ 2 
5. นายมาโนช เกิดภาคี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ หมู่ที่ 4 
6. นางสาวล าพึง ชินจันทึก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ หมู่ที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.ล าสนธ ิ ๑๐ 

 

 

 

(2) ด้านประชากร 
1) ข้อมูลจ านวนประชากร ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2565 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เพศ จ านวนประชากร (คน) 

 

1 

 

บ้านล าสนธิ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ชาย 261 215 240 

หญิง 276 267 265 

รวม 533 518 505 

2 บ้านท่าเยี่ยม ชาย 200 197 197 

หญิง 197 203 197 

รวม 397 400 394 

3 บ้านโพธิ์งาม ชาย 267 267 267 

หญิง 296 300 300 

รวม 563 567 567 

4 บ้านโค้งกุญชร ชาย 169 167 164 

หญิง 174 176 170 

รวม 343 343 334 

5 บ้านหนองนา ชาย  338 336 338 

หญิง 298 296 304 

รวม 633 632 642 

6 บ้านโค้งล าสนธิ ชาย 318 315 317 

หญิง 322 334 337 



  
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.ล าสนธ ิ ๑๑ 

 

รวม 640 649 654 

รวมทั้งสิ้น          3,113        3,109      3,096         

 

หมู่ที่ บ้าน จ านวนครัวเรือน 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

1 บ้านล าสนธิ 327 182 333 

2 บ้านท่าเยี่ยม 146 148 150 

3 บ้านโพธิ์งาม 183 188 190 

4 บ้านโค้งกุญชร 123 126 131 

5 บ้านหนองนา 213 213 221 

6 บ้านโค้งล าสนธิ 204 205 206 

รวมทั้งสิ้น        1,196         1,062 1,231 

 
(3) สภาพทางสังคม 

1) การศึกษา 
ต าบลล าสนธิ มีโรงเรียนในพ้ืนที่ จ านวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 

1.1 โรงเรียนบ้านล าสนธ ิ   ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต าบลล าสนธิ  

1.2 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม   ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลล าสนธิ 

                2)  สาธารณสุข 

2.1 สาธารณสุขอ าเภอล าสนธิ จ านวน  1  แห่ง 
2.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลล าสนธิ  จ านวน  1  แห่ง 

2) ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติด มีพ้ืนที่เฝ้าระวัง จ านวน 6 หมู่บ้าน 

3) การสังคมสงเคราะห์ 
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต าบลล าสนธิ จ านวน 455 คน ผู้พิการ  จ านวน 124 คน และผู้ปว่ยเอดส์  
จ านวน 4 คน 
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(4) ระบบบริการพื้นฐาน 
1) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ า,ทางรางฯ) 

1. การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ า,ทางรางฯ) มีถนนทั้งสิ้น     สาย ได้แก่ 
1) ถนนลาดยาง              จ านวน    2    สาย  ความยาว   2,805 เมตร 
2) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน   32   สาย  ความยาว 27,588 เมตร 
3) ถนนลูกรัง                  จ านวน   24   สาย  ความยาว   1,276 เมตร 
4) ถนนหินคลุก               จ านวน   17   สาย  ความยาว 14,790 เมตร 
5) ถนนดิน                     จ านวน   1     สาย  ความยาว   1,200 เมตร 

2) การไฟฟ้า 
                     มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านมีอัตราการใช้ไฟฟ้าร้อยละ 90 และไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน  4 ครัวเรือน 

3) ประปา 
มีระบบประปาหมู่บ้าน และระบบประปาส่วนภูมิภาครอบคลุม  ครบทุกหมู่บ้าน 

4) โทรศัพท์ 
ปัจจุบันใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

5) ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
(5) ระบบเศรษฐกิจ 

1) การเกษตร 
- จ านวนครัวเรือนเกษตรกร ต าบลล าสนธิ จ านวน 517 ครัวเรือน   

- มีพ้ืนที่ทั้งหมด 17,587.79 ไร่   

- พ้ืนที่ท าการเกษตร จ านวน 12,585.68 ไร่   

- ที่อยู่อาศัย 5,002 ไร่  

- พ้ืนที่ที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกร 10,355.41 ไร่  

2) การประมง ต าบลล าสนธิ รวม 98 ราย ดังนี้ 
- หมู่ 1  จ านวน 15 ราย 

- หมู่ 2  จ านวน 19 ราย 

- หมู่ 3  จ านวน 14 ราย 

- หมู่ 4  จ านวน 11 ราย 
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- หมู่ 5  จ านวน 21 ราย  

- หมู่ 6  จ านวน 18 ราย 

3) การปศุสัตว์ 
   ต าบลล าสนธิ มีการปศุสัตว์ คือ  
   3.1 สุนัขและแมวรวมทั้งหมด 1,143 ตัว แยกเป็น 
       - สุนัขท้ังหมด 822 ตัว  เพศผู้ จ านวน 485 ตัว เพศเมีย จ านวน 337 ตัว 
       - แมวทั้งหมด 321 ตัว  เพศผู้ จ านวน 153 ตัว เพศเมีย จ านวน 168 ตัว 
4) การบริการ 
    มีอู่ซ่อมรถ  5  แห่ง 

    โรงสีข้าวขนาดเล็ก          1 แห่ง 

    บริการล้างรถ                1 แห่ง 

5) การท่องเที่ยว 
    ในพ้ืนที่ต าบลล าสนธิ มีน้ าตก-น้ าโตน หมู่ที่ 2 บ้านท่าเยี่ยม และหมูที่ 3 บ้านโพธิ์งาม 

6) อุตสาหกรรม 
    ต าบลล าสนธิ ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม         

(6) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
1) กลุ่มเกษตร    6 กลุ่ม 

2) กลุ่มสหกรณ์การเกษตร  1 กลุ่ม 

3) กลุ่มแปรรูปสมุนไรลูกปะคบ  1 กลุ่ม 

4) กลุ่มเลี้ยงเป็ดเนื้อ   1 กลุ่ม 

5)  กลุ่มท าซาลาเปา   1 กลุ่ม 

6)  กลุ่มท าพริกแกง   2 กลุ่ม 

7)  กลุ่มตะกร้าปอป่าน   2 กลุ่ม 

8)  กลุ่มไม้กวาดทางมะะพร้าว  1 กลุ่ม 

9) กลุ่มบทบาทสตรี   1 กลุ่ม 

10)  กลุ่มสตรี    6 กลุ่ม 
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11) กลุ่มเพาะเห็ด   1 กลุ่ม 

12) กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ   1 กลุ่ม 

13) กลุ่มเลี้ยงแพะ   2 กลุ่ม 

14) กลุ่มเลี้ยงหมู   1 กลุ่ม 

15) ฟาร์มไก่ต าบลล าสนธิ                   1 แห่ง 

(7) แรงงาน 
                     ราษฏรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ ท านาปลูกข้าว ไร่
ข้าวโพด ไร่มันส าปะหลัง พืชสวน พืชผัก ส่วนที่เหลือท าอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 

(8) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
1) การนับถือศาสนา 

ประชาชนต าบลล าสนธินับถือศานาพุทธ โดยมีมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

วัด มีจ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 

- วัดล าสนธิ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 
- วัดบ้านท่าเยี่ยม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 
- วัดบ้านหนองนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 

2) ประเพณีและงานประจ าปี 
- เดือนเมษายน ประเพณีสงกรานต์ รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
- เดือนพฤษภาคม ประเพณีท าบุญกลางบ้าน 
- เดือนกรกฏาคม ประเพณีเข้าพรรษา 
- เดือนตุลาคม  ประเพณีออกพรรษา 
- เดือนธันวาคม-มกราคม สวดมนต์ข้ามปี 

3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
    ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่ต าบลล าสนธิ มีการท าเกษตรอินทรีย์ มีการท าเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ เช่น  

ตะกร้า กระด้ง สู่ม ฯลฯ 

                    ภาษาถ่ินส่วนมากใช้ภาษากลาง  และภาษาท้องถิ่นของประชาชนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในต าบลล าสนธิ เช่น
ภาษาไทยโคราช ภาษาอิสาน เป็นต้น 

4) OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
ต าบลล าสนธิมีสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกจากกลุ่มต่างๆในพ้ืนที่ คือ ตะกร้าปอป่าน เครื่องจัก 

สานจากไม้ไผ่ ลูกปะคบสมันไพร 
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(9) ทรัพยากรธรรมชาติ 
1) น้ า 

ล าห้วย, ล าน้ า   9 สาย 

ฝายเก็บน้ าขนาดเล็ก  1 แห่ง 

คลองล าสนธิ                           1 แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

หมู่ที่ บ้าน ฝาย ประปา บ่อโยก ถังเก็บน้ า 

1 ล าสนธ ิ 4 8 - 9 

2 ท่าเยี่ยม 3 3 1 6 

3 โพธิ์งาม 4 3 3 23 

4 โค้งกุญชร 3 5 - 9 

5 หนองนา 7 6 1 15 

6 โค้งล าสนธิ 1 4 - 10 

รวม 22 29 5 72 

 

2) ป่าไม้ 
ต าบลล าสนธิไม่มีพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าไม้ 

3) ภูเขา 
ต าบลล าสนธิมีเทือกเขาพังเหยกั้นแนวเขตติดต่อระหว่างต าบลล าสนธิ กับอ าเภอเทพสถิต  

จังหวัดชัยภูมิ 

4) ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                      ต าบลลสนธิมีทรัพยากรธรรมชาติทที่ส าคัญคือ มีคลองล าสนธิไหลผ่าน และภูเขามีป่าไม้ที่ยังสมบูรณ์ 
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 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ

 

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
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- งานบริหารทั่วไป 

- งานก่อสร้าง
ออกแบบและควบคุม
อาคาร 

- งานประสาน
สาธารณูปโภค 

- งานผังเมือง 

 โครงสร้างหน่วยงาน 

 

 

       

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

(นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น)  
 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารการคลังระดับต้น) 
 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่างระดับต้น) 

ส านักปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
- งานส่งเสรมิการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
- งานทรัพยาการธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานการเจ้าหน้าท่ี 

 

- งานการเงิน 

- งานบัญชี 

- งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได ้

- งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

- งานพัสดุและทรัพย์สิน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

- งานตรวจสอบภายใน 

กองสวัสดิการสังคม 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวสัดิการสังคมระดับต้น) 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

-  งานสาธารณสุข 

- งานส่งเสรมิอาชีพและพัฒนาสตร ี
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บทที่ 3 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 

 แนวทางด าเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง 
1. แนวทางด าเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา 
1) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
2) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
3) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
4) จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก(Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง

ที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยส าคัญ 
5) สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ

รับทราบ และสามารถน าไปปฏิบัติได ้
6) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
7) รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 

ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
1) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา 
2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
3) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการ ด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 

กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
 

1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
น าไปปฏิบัติต่อไป 

2) คณะท างานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ด าเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง รายงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
ปรับปรุงการด าเนินงานต่อไปในอนาคต 

3) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ให้กับคณะท างานบริหารความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

นายก อบต. แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสีย่ง พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

คณะท างาน
บริหารความ
เสี่ยง 

1.ระบุปัจจัยเสี่ยง
ประเมิน โอกาสและ
ผลกระทบ 

2. วิเคราะห์และ
จัดล าดับความส าคัญ 

3. จัดท าแผนบริหาร
ความเสีย่ง 

พิจารณา/
เสนอแนะ 

ทบทวนแผนการบริหารความเสีย่ง 

รายงาน/ประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยง 

สื่อสารท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบตั ิ

ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
สนับสนุนข้อมลูที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงาน 

คณะผู้บริหาร 

ปลัด อบต. 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ผู้ปฏิบัติงาน อบต.ล าสนธ ิ

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง 
 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย การก ากับดูแล การตัดสินใจ การจัดท าแผน การด าเนินการ 
การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.1  ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบล 
1.2  ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
1.3  รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
1.4  แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.1 ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง 
2.3 พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

 

3.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
3.1 สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3.2 น าเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้กรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
4.1 จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
4.2  ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง 
4.3  รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

 

5.  ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
5.1 สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะท างานบริหารความเสี่ยง 
5.2 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
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บทที่  4 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 

 กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับ ความเสี่ยงที่
มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผนบริหาร จัดความเสี่ยง โดย
ก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โดยระบุได้ด้วย
ว่า  เหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมิน
โอกาสที่เกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ 
ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงสูง 
(High) และสูงมาก (Extreme) นั้นได้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึง
ความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้
ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ผู้บริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผนบริหารความสี่ยง 

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจาปี เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรมี
การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไก การควบคุมความ
เสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือ
ต้องจัดมาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยงใน ทุกขั้นตอน 
เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. รายงานและ
ติดตามผล 

1.ระบุความ
เสี่ยง 

6. ทบทวนการ
บริหารความ

เสี่ยง 
2. ประเมิน
ความเสีย่ง 

3. จัดการความ  
เสี่ยง 

5. ประเมินผล
การบริหาร
ความเสีย่ง 
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1. การระบุความเสี่ยง 

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องค านึงถึง ความเสี่ยงที่มี
สาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผล
การปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรม
ใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่ระบุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สิน
ใดที่ไม่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษาดังนี้จึงจ าเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัย
เสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะด าเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 
 

 ๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) 
หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้าง

ความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตาม
ภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 

 1.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) 
หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่า

เหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่
แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน 
ดังนี้ 

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

2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร 
วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทางาน ข้อมูล/
ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

1.3 ประเภทความเสี่ยง 
แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ใน

ภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ
องค์กร 

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและ
การงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับ 
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เกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส านักงานการตรวจแผ่นดิน ส านัก
งบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม เป็นต้น 

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็น
ทางด้านกฎระเบียบอ่ืนๆ 

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ แล้วจึงระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ท าให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาส ปัจจัย
เสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพ่ือที่จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการ ลดความเสี่ยงในภายหลังได้ 
ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการทางาน การวิเคราะห์ทบทวน
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืน การสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม เป็นต้น 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ ความเสี่ยง ที่มี

ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

2.1  การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบ (lmpact) และระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะท างานบริหาร ความเสี่ยงได้
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(lmpact)   
 2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง 

เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (lmpact) จากความสี่ยง เพ่ือให้
เห็นถึงระกับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้
สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Liklihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (lmpact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง 
หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
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 2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Liklihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(lmpact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Liklihood x lmpact) ซึ่ง
จัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการ
จัดแบ่ง ดังนี้ 

๑) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 - 5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่า
เป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆเพ่ิมเติม 

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 - 10 คะแนน ยอมรับ ความเสี่ยงแต่
ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม 

๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 - 16 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพ่ือให้
ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๔)ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 - 25 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง
และประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 

 
 
           แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Prolile) 

 
 

 
 

 
 

                           สูงมาก 
                 สูง 

                         ปานกลาง 
               ต่ า  
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

ที่  301 /2564 
เรื่อง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนล าสนธิ 

------------------------------------------------------------ 
 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ดังนั้น
เพ่ือให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความ
เสี่ยงเพ่ือท าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 

1. นายบรรจบ แก้ววิชิต   ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวประภาภรณ์ กล้ารอด ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด             กรรมการ 
3. นายณัฐรกรณ์ จิตตรง  ต าแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส รก.ผอ.กองช่าง          กรรมการ 
4. นายสิงหเดช หาญจงโก ต าแหน่ง นักงิชาการเงินและบัญชี รก.ผอ.กองคลัง  กรรมการ 
5. นางสาวดวงพร บุญนารักษณ์ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ   กรรมการ 
6. นางสาวฤทัยรัตน์ บุญนารักษ์ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                กรรมการ 
7. นางสาวพิฯฐชา อ่อนศรี ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ/เลขานุการ 

 ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
1. ก าหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ จะยอมรับได้  
2. ก าหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์  
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ
และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนด  
4. มีหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง  
5. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง 
6. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยง 
7. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง 
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8. รายงานต่อคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิและการจัดการความเสี่ยง อย่างสม่ าเสมอเกี่ยวกับ

การบริหาร การด าเนินงาน และสถานะความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
รวมถึงสิ่งที่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก าหนด 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                               สั่ง ณ  วันที่  1    เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕64    
 

 
       
  
                                                                                (นางวันทนา  บุญหรรษา) 

                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


