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คำนำ
การบริหารความเสี่ยงมีความจำเป็นและสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการองค์กร และเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กร ควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ
การกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร
องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะดำเนินงานบนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่สำคัญ คือ การ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การบริห ารจัดการความเสี่ย ง (Risk Management) เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริห ารเชิ ง
ยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้องค์กรมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และเป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็น
ต่อการดำเนินงานขององค์กร โดยจะชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องการ
ดำเนินงาน และลดโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวในการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร อันจะช่วยให้องค์กร
สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ให้สามารถนำไปเป็นกรอบแนวทางการ
ดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุยุทธศาสตร์
ขององค์กรต่อไป
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
ตุลาคม 2563
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บทที่ ๑
บทนำ
ข้อมูลทั่วไป
แต่เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงมีสถานะเป็นสภาตำบลริมโขง และต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้น
เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลริม โขง พร้อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น รวม 3,637 แห่ง ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ซึ่งได้ลงประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 42 ง หน้าที่ 54 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในการจัดทำ
บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ได้พึง ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 250 ที่ระบุว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ และ
อำนาจดูแล และจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตาม
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน … และกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโดย เน้นให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ แห่ ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 วรรคสอง ที่กำหนด
ไว้ว่า การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดทำงบประมาณ การจั ดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
ปัจจุบันการพัฒนาประเทศได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นกรอบในการ
พัฒนาประเทศระยะยาว ที่เน้นให้คนเป็นศูนย์กลาง โดยวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง , ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน , ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ , ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม , ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลด้าน
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงจึงได้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน โดยมีมีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ดังนี้

วิสัยทัศน์
“ริมโขงอยู่เย็นเป็นสุข ทุกหมู่บ้านพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่อาเซียน”

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคม
1.2 แนวทางพัฒนาด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
1.3 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ
1.1 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา
3.1 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
3.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านคุณภาพชีวิต
4.1 แนวทางพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
4.2 แนวทางพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.3 แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ทุกช่วงวัย
4.4 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย
และมลภาวะ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
6.1 แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
6.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน
6.3 แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี

เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคม
1.2 แนวทางพัฒนาด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
1.3 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
2. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.1 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
3. เพื่อพัฒนาการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3.1 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
3.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
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4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4.1 แนวทางพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
4.2 แนวทางพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.3 แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ทุกช่วงวัย
4.4 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข
5. เพื่อพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
5.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ำ
เสีย และมลภาวะ
6. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
6.1 แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
6.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน
6.3 แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี

กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม
๒. กลยุทธ์การพัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
๓. กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ
๑. กลยุทธ์การการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. กลยุทธ์การการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา
๑. กลยุทธ์การการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
๒. กลยุทธ์การการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านคุณภาพชีวิต
๑. กลยุทธ์การการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
๒. กลยุทธ์การการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. กลยุทธ์การการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ทุก
ช่วงวัย
4. กลยุทธ์การการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. กลยุทธ์การการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. กลยุทธ์การการส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และมลภาวะ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
๑. กลยุทธ์การการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๒. กลยุทธ์การการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน
๓. กลยุทธ์การการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี
จุดยืนทางยุทธศาสตร์
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
เป็นการดำเนิน การภายใต้ส ถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวั ดและ
ภายในประเทศ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อองค์การบริหาร
ส่วนตำบลริมโขง ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการจึงมุ่งเน้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒ นาตำบล เพื่อสร้างความเข้มแข็ง อย่า งยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการบริห ารงานตามหลั ก
ธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา บริหารจัดการ
แบบบูรณาการ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาด้านเศรษฐกิจโดย
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาความสะอาด
ชุมชนปราศจากขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วม การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้องค์กรชุมชน รวมทั้งส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อให้
ครบถ้วนเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและ เยาวชน การพัฒนาด้านประเพณีวัฒนธรรมธรรมส่งเสริม
สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของชาติ รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนเพื่ออนุรักษ์ปราชญ์ชาวบ้านและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ขณะเดียวกันจำเป็นต้องปรับตัว
ในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ การเตรียมความพร้อมก้าว
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งที่ต้องก้าว
ไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็น พลังขับ เคลื่อนการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของต ำบล นอกจากนี้ ยั ง
จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กร เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาการ
บริหารราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร ส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกค่านิยม ประชาธิปไตยและธรรมาภิ
บาลแก่ป ระชาชนทุ กกลุ่ ม กรอบแนวคิดการพัฒ นาองค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลริ มโขง จึงเป็น การ
ดำเนินการเพื่อให้บรรลุภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นปรัชญานำทาง และคำนึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้งโอกาสและข้อจำกัดเป็น
แนวทางในการพัฒนาในอนาคต ดังนั้น จึงกำหนด จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลริมโขง คือ
“ริมโขงน่าอยู่ ประชาชนดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข”

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่างๆ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 - 2565) และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 - 2564) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ ๑๒
แผนพัฒนา
ภาคเหนือ

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน2

๑. ด้านความมั่นคง

๑. การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์

๒. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

๒. การสร้าง
ความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อม
ล้ำในสังคม

๑. พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
ต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง
รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม

๑. พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า
การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ

๓. การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน

๔. ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคทางสังคม

๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๔. การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

๒. ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS
BIMSTEC และ AEC เพื่อขยาย
ฐานเศรษฐกิจชองภาค

๕. การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน

๖. การบริหาร
จัดการในภาครัฐการ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

๓. ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มสูง

๒. การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ

๕. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๗. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์

๘. การพัฒนา

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา
ความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาค
บริการ

๓. พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม
และสุขภาพ เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่
มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน

๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๙. การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ

๑๐. ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา

๕. อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความ
สมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่าง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน
อย่างยั่งยืน

๔. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์การ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการส่วนร่วม
ของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว
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ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เชียงราย

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
ตำบล
ริมโขง

๑. พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า
การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ

๑.การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และ
บริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS

๒. การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ

๒.การส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรคุณภาพมาตรฐาน
สากล และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

๓.การดำรงฐานวัฒนธรรม
ล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิง
นิเวศและเชิงสุขภาพ

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖
และ GMS

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว

3. การพัฒนาการศึกษาและการ
สาธารณสุข

๑. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

2. ด้านเศรษฐกิจ

3. ด้านการศึกษา

๓. พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม
และสุขภาพ เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่
มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน

๔.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4. ด้านคุณภาพชีวิต

๔. ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์การ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการส่วนร่วม
ของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว

๕.การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

๖.การรักษาความมั่นคงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

6. การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร

5. ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

6. ด้านพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
ตำบล
ริมโขง
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แผนงาน

๑. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

2. ด้านเศรษฐกิจ

3. ด้านการศึกษา

ประชาชนได้รับบริการ
ด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

ประชาชนมีอาชีพ มี
รายได้ที่เพียงพอต่อการ
ดำรงชีพ และเศรษฐกิจ
และเศรษฐกิจในพื้นที่มี
ความมั่นคง

ประชาชนได้รับ
การศึกษาที่เหมาะสม
ศาสนาและวัฒนธรรม
ได้รับการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสม

๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคม
2. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณ
การขยายเขตไฟฟ้า
3. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบ
บริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค
บริโภคและการเกษตร
4.พัฒนาระบบสาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

1. พัฒนาการส่งเสริมและพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและ
การตลาด
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและ
การตลาด ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว วิถีชีวติ และอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น

- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานการเกษตร

- แผนงานสร้างเข้มแข็งของ
ชุมชน
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม

4. ด้านคุณภาพชีวิต

5. ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

6. ด้านพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ชุมชนมีทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่อุดม
สมบูรณ์ มีความสมดุล
และยั่งยืน

ประชาชนได้รับบริการ
ด้วยความเป็นธรรม
โปร่งใส และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น

1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน ให้มีคุณภาพพร้อมสูป่ ระชาคม
อาเซียน
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีความแข็งแรงทันสมัย
4. ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์สบื
สาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

1. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของ
ประชาชนในท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการ
บริการสาธารณะสุข
3. รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ปชช.
4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

1. ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
2. พัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นของทุกภาคส่วน
4. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้
และเทคโนโลยี

- แผนงานการศึกษา
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม

- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
- แผนงานงบกลาง

- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานการเกษตร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม
ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย
และมลภาวะ
3. ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
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การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
1.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่
จะทำให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงเติบโตอย่างมีทิศทางที่มั่นคงเหมาะสม ดังนั้น การ
วิเคราะห์สถานการณ์ และปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก ทั้งในส่วนที่คาดว่าจะเป็นโอกาสหรือจุด
แข็ง เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในส่วนที่คาดว่าจะเป็น
ภัยคุกคามหรือจุดอ่อนที่ต้องพึงระวังและแก้ไขต่อไปนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผน
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ดั้งนั้น ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลริมโขง พ.ศ.2561 - 2565 เป็นการจัดทำอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นโดยมีการทบทวนสภาพปัจจุบัน ความเป็นไปของชุมชน และภาพความสำเร็จที่
คาดหวังร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริงจากหลากหลายแหล่ง และผลการดำเนินงานขององค์การ
บริห ารส่ว น ที่ส ามารถนำมาสังเคราะห์เป็นภาพรวมของปัจจัยสิ่งแวดล้อมสำคัญที่มีผ ลต่อการ
เปลี่ยนแปลง และส่งผลต่อการกำหนดการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
1.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุป สรรค) SWOT analysis การวิเคราะห์ SWOT เป็นวิธ ีการหรือเครื่องมื อที่ส ำคัญ ในการ
วางแผนกลยุทธ์หรือการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ที่ช่วยให้โครงการสามารถ
กำหนด เป้าหมาย และทิศทางการดำเนิน การในอนาคต และบริห ารงานให้บ รรลุผ ลได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ในการวิเคราะห์ SWOT ประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักดังนี้
• จุ ด แข็ ง หรื อ จุ ด เด่ น (Strengths: S) คือ สภาวการณ์ที ่ องค์ป ระกอบหรื อบริ บ ท
แวดล้อมปัจจัยภายในสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันหรือเพิ่มศักยภาพการดำเนินการให้สูงกว่า
พื้นที่หรือโครงการอื่นๆ โดยพื้ นที่โครงการมีแนวโน้มที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่
ต้องการได้ ซึ่งจุดแข็งหรือจุดเด่นเป็นปัจจัยเชิงบวกที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินการโครงการ
• จุดอ่อนหรือจุดด้อย (Weaknesses: W) คือ สภาวการณ์ที่องค์ประกอบหรือบริบท
แวดล้อมปัจจัยภายในได้สร้างความเสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน ทำให้ศักยภาพในการดำเนินการ
ด้อยกว่าพื้นที่หรือโครงการอื่นๆ หรือทำให้พื้ นที่โครงการมีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุถึงเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ซึ่งจุดอ่อนหรือจุดด้ อยเป็นปัจจัยในเชิงลบที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการลด
จุดอ่อนของการดำเนินการโครงการ
• โอกาส (Opportunities: O) เป็ น ผลที ่ เ กิ ด ขึ้ นเมื ่ อ บริ บ ทภายนอกพื้ น ที ่ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เอื้ ออำนวยต่อการดำเนินการของพื้ นที่โครงการ ซึ่งเป็นการได้เปรียบใน
เชิงการแข่ ง ขัน หรื อเพิ่ม ศั กยภาพการดำเนิน การให้ ส ู ง กว่ า พื้น ที่ หรือโครงการอื ่นๆ ทำให้ก าร
ดำเนินการของพื้นที่โครงการมีแนวโน้มที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ
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• อุปสรรค (Threats: T) เป็นผลที่เกิดขึ้ นเมื่อบริบทแวดล้อมภาพนอกพื้ นที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินการของพื้ นที่โครงการที่สร้างความเสียเปรียบ
ในเชิงการแข่งขัน ทำให้ศักยภาพการดำเนินการด้อยกว่าพื้ นที่หรือโครงการอื่นๆ หรือทำให้พื้ นที่มี
แนวโน้มที่จะไม่บรรลุถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ซึ่งอุปสรรคเป็นปัจจัยในเชิงลบที่จะ
นำมาใช้ป ระโยชน์ ในการหลี ก เลี่ ย ง หรื อลดอุปสรรคที่ เกิด ขึ้ น ในการดำเนิ นการ ซึ่งเป็นผลจาก
การศึกษาสภาพพืน้ ที่โครงการและบริเวณโดยรอบ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ดังนั้น จึงสามารถสรุปศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงตาม
แนวทางการวิเคราะห์ด้วยวิธี SWOT Analysis ได้ดังต่อไปนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. มีศักยภาพรองรับการ
ขยายตัวของอำเภอเชียง
ของ
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่
สำคัญในอนาคต
2. องค์การบริหารส่วน
ตำบลริมโขง มีความ
พร้อมด้านการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานและขีด
ความสามารถในการ
ให้บริการสาธารณะ
3. มีเส้นทางคมนาคม
เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน
ระหว่างตำบลใกล้เคียงที่
สะดวกสามารถใช้ สัญจร
ไปมาได้ตลอดทั้งปี
4. การคมนาคมทางบก
สะดวก
5. ถนนที่ใช้สัญจรไปมา
สะดวก พร้อมมีไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่างใน
เวลากลางคืน

1. มีปัญหาน้ำท่วมพื้นที่
หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 11
ช่วงฤดูฝนช่วงที่ฝนตก
หนัก เนื่องจากท่อระบาย
น้ำบริเวณข้างทางหลวง
อุดตัน และการวางท่อ
เชื่อมทางของประชาชน
ไม่ได้มาตรฐาน
2. ปัญหาการรุกล้ำลำ
เหมืองสาธารณะ การทิ้ง
สิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงลำราง
สาธารณะ เป็นสาเหตุท่อ
ระบายน้ำอุดตัน
3. งบประมาณในการ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่เช่น
โครงการบริหารจัดการน้ำ
เพื่อการเกษตร
4. ปัญหาภัยแล้ง ทำให้
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
ริมโขงตื้นเขิน ไม่สามารถ
ให้น้ำสำหรับผลิตระบบ
ประปาได้ ในช่วงฤดูร้อน
บางปี

โอกาส

อุปสรรค

1. มีพื้นที่ติดกับเส้นทาง
คมนาคม สายหลัก (สาย
เชียงราย-เชียงของ)
2. ภาครัฐให้การ
สนับสนุนงบประมาณการ
ดำเนินงานของท้องถิ่น
ด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการผ่านทาง
นโยบายเร่งด่วนและ
โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ
3. องค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้การสนับสนุน
โครงการที่เกินศักยภาพ
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลริมโขง

1. แผนงานโครงสร้าง
พื้นฐานขาดการบูรณาการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งผลต่อแนวทางการ
วางแผน และออกแบบ
โครงการให้มคี ุณภาพ มี
อายุการใช้งานที่ยาวนาน
เช่น ด้านรุกลํ้าแนวถนน
มากยิ่งขึ้น ทําให้เกิด
ปัญหาการเปลีย่ นทิศทาง
ของทางนํ้า เป็นต้น
2. ด้านระเบียบมีขั้นตอน
การพิจารณาหลายระดับ
ทำให้โครงการมีความ
ล่าช้า เช่น การพิจารณา
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน เป็นต้น
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2. ด้านเศรษฐกิจ
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. พื้นดินมีความอุดม
สมบูรณ์เหมาะสำหรับทำ
การเกษตรทั้งปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว์
2. มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถ
ส่งเสริมให้เป็นสินค้าโอท็
อปได้
3. มีการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้แก่
ประชาชน

1. ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มี
การจัดทำบัญชีครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนการผลิต
2. ไม่มีการรวมกลุม่ อาชีพ
ทำให้ขาดโอกาสเข้าถึง
แหล่งเงินทุน
3. สินค้าของกลุม่ อาชีพที่
ผลิตออกมาไม่มีตลาด
รองรับการจำหน่าย
4. เกษตรกรขาดความรู้
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการผลิต
ทางการเกษตรทำให้ผลผลิต
ไม่ได้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
ที่ตลาดต้องการ
5. มีอัตราการใช้สารเคมีสูง
ในภาคการเกษตร
6. ขาดแคลนพันธุ์พืชและ
พันธุ์สัตว์ที่ดี
5. ประชาชนมีภาระหนี้สิน
จากการกู้ยืมเพื่อลงทุนทาง
การเกษตร

โอกาส

อุปสรรค

1. รัฐบาลมีนโยบาย
ประกันราคาสินค้า
ผลผลิตทางการเกษตร
2. มีแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการดำเนิน
ชีวิต
3. รัฐบาลมีนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจใน
ระดับรากหญ้า ทำให้มี
งบประมาณลงสู่
ประชาชน
4. รัฐบาลมีนโยบายใน
การส่งเสริมการผลิต
สินค้าในท้องถิ่น

1. ภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ ส่งผลต่อการมี
งานทำและความมั่นคงใน
การทำงาน
2. มีการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจที่รุนแรง
3. ภาวะค่าครองชีพสูง
4. กระแสโลกาภิวัฒน์
ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
ของประชาชน(วัตถุนิยม)
5. ไม่มีตลาดรองรับสินค้า
ชุมชน

3. ด้านการศึกษา
จุดแข็ง

จุดอ่อน

โอกาส

อุปสรรค

1. ชุมชนมีวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตที่เป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง
2. ชุมชนมีภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นที่สามารถสร้าง
รายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นได้
เช่น การทอเสื่อกก
3. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การสนับสนุน
ด้านการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและ ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
4. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนทีจ่ ัดตั้งเอง

1. ขาดการจัดเก็บข้อมูล
ด้าน ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
อย่างเป็นระบบ
(การจัดการองค์ความรู้)
2. ประเพณีเก่าแก่บางอย่าง
กำลังจะ
สูญสลาย ไม่มีการสืบทอด
3. ผู้ปกครองขาดความ
เชื่อถือในโรงเรียนในสังกัด
ขององค์การบริหารส่วน
4. เด็กนักเรียนที่เรียนดีบาง
ราย ขาดโอกาสในการศึกษา
ต่อเนื่องจากผู้ปกครองมี
รายได้ไม่เพียงพอ

1. ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่นสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้เป็น
จำนวนมาก
2. รัฐบาลมีนโยบาย
กู้ยืมเรียน
3. รัฐบาลมีนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี
4. ผู้บริหารการศึกษา
ให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาท้องถิ่น

1. การสื่อสารที่ไร้
พรมแดนทำให้เยาวชนลืม
ประเพณี วัฒนธรรมทีด่ ี
งามของตนเอง
2. กฎ ระเบียบบางอย่าง
ไม่เอื้อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้าไปส่งเสริม
สนับสนุนด้านการศึกษา
เนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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4. ด้านคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง

จุดอ่อน

โอกาส

อุปสรรค

1. มีกลุม่ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) และชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.) ทำกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ในพื้นที่
2.ประชาชนมีการรวมกลุ่ม
เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของประชาชน เช่น
กลุ่มสตรี แม่บา้ น กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุม่ อสม.
3. กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) มีความ
เข้มแข็ง เป็นแกนนำที่
สำคัญ ในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของประชาชนใน
พื้นที่
4. ประชาชนให้ความ
สนใจในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและคนในครอบครัว
มากขึ้น มีความรู้ในการ
ดูแลตนเองและผู้อื่นมาก
ขึ้น
5. ประชาชนมีการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารด้าน
สาธารณสุขและการแพร่
ระบาดของโรคต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
6. มีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพประจำตำบล
ดำเนินกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในตำบล
7. องค์การบริหารส่วน
ตำบลริมโขงส่งเสริมให้มี
การออกกำลังกายโดยจัด
ให้มีสถานที่และอุปกรณ์
ออกกำลังกาย

1. งบประมาณสนับสนุน
การทำงานของกลุ่ม
อาสาสมัครน้อยทำให้ขาด
ขวัญกำลังใจในการ
ทำงาน
2. ผู้ยากไร้ในตำบลยัง
ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง
3. บุคลากรด้านการ
รักษาความปลอดภัยขาด
การฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง
4. วัสดุ อุปกรณ์ที่
จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่รักษาความปลอดภัย
และการป้องกันภัยยังไม่
เพียงพอ
5. ประชาชนวัยรุ่นให้
ความร่วมมือในการ
พัฒนาท้องถิ่นน้อยกว่าใน
วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
6. มีปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ตำบล
5. ประชาชนยังลุม่ หลงใน
อบายมุข อาทิ เช่น การดื่ม
สุราสูบบุหรี่ เล่นการพนัน
เป็นต้น
6. ประชาชนเป็นโรคไม่
ติดต่อมากขึ้น เช่น
โรคเบาหวาน โรคความ
ดัน โรคปวดข้อ
โรคปวดกระดูกและ
กล้ามเนื้อ เป็นต้น
7. ประชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง

1. รัฐบาลและจังหวัด /
กลุ่มจังหวัด มีนโยบาย
สนับสนุนด้านความมั่นคง
2. รัฐบาลให้ความสำคัญ
ในการแก้ไขปัญหาความ
มั่นคง ยาเสพติดและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในสังคม
3. รัฐบาลให้ความสำคัญ
ในการแก้ไขปัญหา
สาธารณภัย สร้างความ
รัก ความสามัคคี ความ
สมานฉันท์ภายในชาติ
4. มีสถาบัน
พระมหากษัตริยเ์ ป็นศูนย์
รวมทางจิตใจของ
ประชาชนชาวไทย
5. มีแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการดำเนิน
ชีวิต
6. มีหน่วยงานภายนอกที่
ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข เช่น
สำนักงาน สาธารณสุข
อำเภอเชียงของ
สำนักงานปศุสตั ว์อำเภอ
เชียงของ

1. จากปัญหาวิกฤติทาง
เศรษฐกิจทำให้ประชาชน
ขาดความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพและ มี
ปัญหาการว่างงานมากขึ้น
2. มีปัญหาโรคติดต่อแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ เช่น
โรคไข้เลือดออก, โรค
ไข้หวัด
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5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง

จุดอ่อน

โอกาส

อุปสรรค

1. พื้นทีอ่ งค์การบริหาร
ส่วนตำบลริมโขง มี
4.024 ตร.กม. ทำให้ดูแล
ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ง่าย
2. องค์การบริหารส่วน
ตำบลริมโขงมีการจัด
กิจกรรมปลูกต้นไม้ในที่
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง
3. ประชาชนให้
ความสำคัญกับการรักษา
สิ่งแวดล้อม
4. มีการส่งเสริมให้คดั
แยกขยะก่อนทิ้ง

1. จากจำนวนประชากร
ที่มีเพิ่มขึ้นและประชากร
แฝง ทำให้มีปริมาณขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู เพิ่ม
มากขึ้น
2. ลำเหมืองตื้นเขิน มี
ตะกอนและวัชพืชปิดทาง
ไหลของน้ำ
3. ปัญหามลภาวะทาง
อากาศที่เกิดจากการใช้ยา
ฆ่าแมลง ยากำจัดศัตรูพืช
กลิ่นไม่พึงประสงค์
4. ประชาชนไม่เปลี่ยน
พฤติกรรม/มุมมองในการ
ใช้สารเคมีในภาค
การเกษตร
5. ไม่มีอุปกรณ์ในการ
ทำลายเศษกิ่งไม้ วัชพืช
ทำให้ประชาชนใช้วิธีเผา
ทำให้มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

1. รัฐบาลให้ความสำคัญ
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
2. มีการจัดพื้นที่ Zoning
ระหว่างองค์กรต่าง ๆ
3. หน่วยงานภาครัฐ
ส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ย
ธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น
ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก
ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด
ทดแทนการใช้สารเคมี
และปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุน
การผลิตและป้องกันดิน
เสื่อมสภาพ

1. ภาวะฝุ่นและหมอก
ควันปกคลุมจังหวัด
เชียงราย ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
2. มีบุคคลภายนอกนำ
ขยะมาทิ้งในพื้นที่ทำให้
เกิดปัญหาส่งกลิ่นเหม็น
ขาดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงามและ
เป็นบ่อเกิดของเชื้อโรค
และพาหะนำโรคต่าง ๆ
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6. ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดแข็ง
1. มีการแบ่งส่วนราชการ
โดยกำหนดอำนาจหน้าที่
อย่างชัดเจน
2. ผู้บริหารมีความชัดเจน
ในการกำหนดนโยบายใน
การบริหาร
3. ผู้บริหารให้ความสำคัญ
ในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดทำ แผนพัฒนาและ
งบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตำบลริมโขง
4. ประชาชนเริ่มมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลริมโขงมากขึ้น
5. ประชาชนเข้ามามี
บทบาทในการตรวจสอบ
การบริหารจัดการมากขึ้น

จุดอ่อน

โอกาส

1. ลักษณะการทำงานมุ่งที่ 1. องค์การบริหารส่วนตำบล
ผลงานของแต่ละส่วนการ ริมโขงมีความเป็นอิสระใน
งานมากกว่าการทำงานใน การบริหารหน่วยงาน
ภาพรวมขององค์การ
2. มีหน่วยงานตรวจสอบ /
บริหารส่วนตำบลริมโขง กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
2. บุคลากรบางส่วนยัง อาทิเช่น ท้องถิ่นอำเภอ
ขาดความเข้าใจด้าน
สำนักงาน ท้องถิ่นจังหวัด
หนังสือสั่งการ ระเบียบ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
และกฎหมายที่เกีย่ วข้อง เป็นต้น
3. การพัฒนาทางด้าน
3. มีเจ้าหน้าที่จาก
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อ หน่วยงานด้านความมั่นคงฯ
สร้างจิตสำนึกที่ดียัง
เข้ามาช่วยดูแลความสงบ
ดำเนินการไม่ต่อเนื่อง
เรียบร้อยในพื้นที่
4. ประชาชนบางส่วนให้ 4. มีปรัชญาเศรษฐกิจ
ความ สำคัญในการจัดทำ พอเพียงเป็นแนวทางใน
แผนพัฒนาและงบประมาณ การดำเนินชีวิต
ขององค์การบริหารส่วน 5. รัฐบาลและจังหวัดให้
ตำบลริมโขงน้อย
การส่งเสริมและสนับสนุน
5. รายจ่ายประจำเพิม่ ขึ้น งบประมาณในการถ่าย
ตามสภาพเศรษฐกิจ แต่ โอนภารกิจต่าง ๆ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เท่าเดิม

อุปสรรค
1. งบประมาณที่มจี ำกัด
ทำให้ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่าง
เต็มที่
2. กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ บางเรื่องไม่
ชัดเจนเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัตหิ น้าที่และการ
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน
3. การเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย
ทำให้นโยบายไม่มีความ
ต่อเนื่อง

แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
“ริมโขงอยู่เย็นเป็นสุข ทุกหมู่บ้านพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่อาเซียน”

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์

แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ

๑. พัฒนาด้านเส้นทางคมนาคม
2. พัฒนาด้านระบบไฟฟ้าและแสง
สว่าง
3. พัฒนาด้านแหล่งน้ำและระบบ
บริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

1. พัฒนาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

1. พัฒนาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา
2. พัฒนาด้านการส่งเสริม อนุรักษ์
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น

1. พัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2. พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. พัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ทุกช่วงวัย
4. พัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข

1. พัฒนาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไข
ปัญหาขยะ น้ำเสีย และมลภาวะ

1. พัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน
3. พัฒนาด้านการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้และเทคโนโลยี

จำนวนโครงการที่พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการที่พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

จำนวนโครงการที่พัฒนาด้าน
การศึกษา

จำนวนโครงการที่พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต

จำนวนโครงการที่พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการที่พัฒนาด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคม
2. พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
3. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหาร
จัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

1. พัฒนาการส่งเสริมและพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. พัฒนาการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

1. พัฒนาการส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา
2. พัฒนาการส่งเสริม อนุรักษ์ และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น

1. พัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2. พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. พัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ทุกช่วงวัย
4. พัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ระบบการบริการสาธารณสุข

1. พัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการ
ควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย
และมลภาวะ

1. พัฒนาการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน
3. พัฒนาการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้
และเทคโนโลยี

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานการพาณิชย์

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

- แผนงานการศึกษา
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
- แผนงานการพาณิชย์
- แผนงานงบกลาง

- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานการเกษตร

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน
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การบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ตลอดจนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ เอกชน ต้อง
เผชิญกับความไม่แน่นอนเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้องค์กรส่วนใหญ่ต้องมีการปรับตัว
และเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้องค์กรดำเนินการ
ตามวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ทำให้องค์กรมีการวางแผน
ป้องกัน และรองรับ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงตำบลริมโขง ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงาน จึงมี
นโยบายให้ความสำคัญของการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
และมีภ ูมิต้านทานต่ อสภาพแวดล้อ มทั้งภายใน และภายนอกที่ อาจมี การเปลี่ย นแปลงได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม เพราะระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่ง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน การวางแผน ป้องกัน
ตลอดจนหาแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลให้ผล
ลัพธ์ในการปฏิบัติงานดีขึ้น
การพัฒนาตามวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง มีจุดมุ่งหมายสำคัญ
ที่จะทำให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงเติบโตอย่างมีทิศทางที่มั่นคงเหมาะสม ดังนั้น
การวิเคราะห์สถานการณ์ ความเสี่ยง ทั้งปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก ทั้งในส่วนที่คาดว่าจะเป็น
โอกาสหรือจุดแข็ง เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในส่วนที่
คาดว่าจะเป็นความเสี่ยงหรือภัยคุกคามหรือจุดอ่อนที่ต้องพึงระวังและแก้ไขต่อไปนั้น จึงมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผนเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง การจัดทำแผนการบริหาร
ความเสี่ยงจึงเป็นการจัดทำอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
โดยมีการทบทวนสภาพปัจจุบัน ภารกิจงาน และสภาพความเป็นไปของชุมชน และภาพความสำเร็จที่
คาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริงจากหลากหลายแหล่ง และผลการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน ที่สามารถนำมาสังเคราะห์เป็นภาพรวมของปัจจัยสิ่งแวดล้อม
สำคัญที่มีผลต่อความเสี่ยง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงให้มีประสิทธิภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความ
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
2. เพื่อให้ได้ทราบถึงวิธีการ/แนวทางในการระบุปัจจัยเสี่ยงในระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ
และระดับองค์กร โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิด การจัดทำแผนและการติดตามประเมินผล
การบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในระดับ
หน่วยงานย่อยและระดับองค์กร รวมทั้งสามารถยกระดับการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
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4. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญของการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งให้เกิดการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป
5. เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานสามารถป้องกัน
โอกาสที่จ ะเกิด ความเสี่ย ง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้หรือหมดไป ลด
ผลกระทบต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน และทำให้ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
6. เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในการ
ดำเนินงานทุกระดับ

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง จะ
ช่ ว ยให้ ผ ู ้บ ริห ารตระหนัก ถึ ง ความเสี่ ย งหลั ก ที่ ส ำคั ญ และสามารถกำกั บ ดู แ ลองค์ ก รได้อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหาร
จัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสิ นใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหาร
จัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร
รวมถึงระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
3. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้
รูปแบบการตัดสินใจในระดับปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจ
โดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการดำเนินงาน เป้าประสงค์ขององค์กร
และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน
4. ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิ จารณาถึง
ระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การ
ใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการ
เลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น
5. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กร
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บทที่ 2
วัฒนธรรมองค์กรและโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
เพื่อให้การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ พ.ศ. 2561 และเพื ่ อ ใหเป็ น ไปตามเจตนารมณในมาตรา ๓/๑ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. ๒๕53
และพระราชกฤษฎีกาว่าหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ อันแสดงความมุ
งมั่น ตอการบริห ารราชการตามหลักธรรมาภิ บาลและเพื่อใหการบริห ารราชการ เป็ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไววางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ เพื่อความต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรการการ
ควบคุมภายในของหน่ ว ยงานให้ บ รรลุว ั ต ถุ ประสงค์ ด้ านประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลของการ
ปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานติดตามผลการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตาม
แผนการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง จึงได้ประกาศนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงและการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง เมื่อ
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อกำกับดูแลในการเป็นองคการที่ดี สำหรับองคกรและบุคลากรทุ ก
คนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ตลอดจนถึงขอบังคับอื่นๆ อย่าง
ทั่วถึง ดังนี้
1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้อง
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
2. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลริมโขง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตาม
และประเมิ น ผลการบริ ห ารความเสี ่ ย งอย่ า งสม่ ำ เสมอ มี ก ารนำเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ น
กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงาน
การบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลริมโขง และหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง และคณะผู้บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงและการพัฒนาระบบการควบคุมภายในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม และ
กำกับให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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4. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง มีหน้าที่
รับผิดชอบในการกำหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศเพื่อให้
เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุม ปฏิบัติตนไปตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ การมีคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
5. หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและ
กำหนดกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม ตลอดจนนำการควบคุมภายในไปปฏิบัติและปรับปรุง
รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
6. หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับ
ตรวจในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
กระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
7. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงทุกคน ต้องมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่
ตามโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือคำสั่งรับผิดชอบใน
การแบ่งงานขององค์กร รวมถึงต้องดำเนินการวางแผน บริหารความเสี่ยง ป้องกันความเสี่ยงให้เป็นไป
ตามระบบการควบคุมภายในที่สำนัก/กอง และหน่วยงานกำหนดไว้ จนถึงมีหน้าที่รายงานปัญหาจาก
การปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นทราบเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข และลด
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
8. ให้มีการรายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง และการ
ติดตามระบบการควบคุมภายในเสนอผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน 90 วัน เพื่อรายงาน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ หนังสือสั่งการกำหนดต่อไป

การสร้างแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง
นอกจากนโยบายการบริหารความเสี่ยงข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ได้กำหนด
แนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติมขึ้นในการ
สนับสนุน และส่งเสริมให้การดำเนินงานในทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงนำหลักการ
บริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นขึ้น โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
๑. ให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ และสร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์ พันธกิจของหน่วยงาน
และอำนาจหน้าที่ของตนต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
๒. ให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงาน สู่ระดับสำนัก/กอง และระดับบุคคล
๓. ให้มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในเรื่องแผนงาน/โครงการไปยังบุคลากรในทุกระดับที่
รับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
๕. ในการจัดทำแผนปฏิบ ัติการ หรือแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ให้
คำนึงถึงการจัดสรรทรัพยากรในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ หรือ
แผนงาน/ โครงการ ตลอดจนมีการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต
๖. ให้ ม ี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามเสี ่ ย งและนำเสนอแนวทางการบริ ห ารความเสี ่ ย ง สำหรั บ
แผนปฏิบัติการ หรือแผนงาน/โครงการ เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อการดำเนินงาน
หรือเป้าหมายของหน่วยงาน

19

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริม การบริหารจัดการความเสี่ยง จะ
ช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ช่วยในการจัดลำดับ ความสำคัญ
ของการดำเนิ น งาน การวางแผนป้ อ งกั น ตลอดจนหาแนวทางในการบริ ห ารจั ด การ เพื ่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ โดยแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ให้ดำเนินการด้วยการผนวกหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในเข้าไปในกระบวนการทำงานหลัก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสื่อสารให้ความรู้เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดความตระหนักและนำไปสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงได้กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอด
จนถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ไว้
ดังนี้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง/
คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน่วยตรวจสอบภายใน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

แผนภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง
หมายเหตุ

หมายถึง เส้นทางการสั่งการ
หมายถึง เส้นทางการให้คำแนะนำ/ปรึกษา
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง มีนโยบายกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
ตำบลริมโขง ดังนี้
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ริมโขง/คณะผู้บริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยง
2. กำกับนโยบายและให้คำเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้หน่วยงาน
2. กำหนดแนวทางการดำเนินงานและถ่ายทอดการบริหาร
ความเสี่ยงลงสู่หน่วยงาน
3. ควบคุม ติดตาม การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้หรือหมด
ไป
4. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
1. ให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
3. หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
2. สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงานและรายงานให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลริมโขงทราบ
3. ติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
กระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 1. สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
ริมโขง/รองปลัดองค์การบริหารส่วน 2. กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของนายก
ริมโขง
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
3. ควบคุม ติดตามการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
4. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญ
ของการบริหารความเสี่ยงและการมีส่วนร่ว มในการบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงาน
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง

6. พนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลริมโขง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ประเมินขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง
ตามนโยบายและคู่มือของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ลงสู่การปฏิบัติ
2. ควบคุมและประสานงานการดำเนินงาน การบริหารความ
เสี่ยงของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยเพื่อจัดทำ
แผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานและประสานงาน
ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารความ
เสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยและระดับหน่วยงานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง รายงานเสนอและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และหน่วยตรวจสอบภายใน มาวิเคราะห์ ปรับแผนและ แนว
ทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป
1. นำโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ ที่เป็น
รูปธรรม
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผน
ความเสี่ยงระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ
3. ดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
4. จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงเสนอหัวหน้าสำนัก/
ผู้อำนวยการกองเพื่อรวบรวมประเมินในระดับหน่วยงาน
ย่อยต่อไป
5. นำข้อเสนอแนะจากหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยตรวจสอบ
ภายในมาวิเคราะห์ ปรับแผนและแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงในปีถัดไป
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บทที่ 3
แนวทางและหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
ความหมายของความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่
แน่นอน และส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุเป้าหมาย ของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้
การบริหารความเสี่ย ง (Risk management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริ ห าร
ปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การประเมิน การ
จัดการ การติดตาม ประเมินผล และการสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือ
กระบวนการดำเนิน งานขององค์กร ตลอดจนการประกอบกัน อย่า งลงตัว ของวัฒ นธรรมองค์ ก ร
กระบวนการและโครงสร้างขององค์กร ซึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
บริหาร
ระบบบริห ารความเสี่ย ง (Risk management System) ระบบบริห ารปัจจัยและควบคุม
กิจกรรม ทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือความ
ล้มเหลว เพื่อให้ระดับของ ความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถ
ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตาม
ภารกิจหลักและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการเป็นสำคัญ

แนวคิดและกรอบการบริหารความเสี่ยง
ในการประชุมเพื่อวางแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่
3 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะบริหารความเสี่ยงฯ ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงจากเดิมเป็นไปตามมาตรฐาน COSO Enterprise Risk Management- Integrated
Framework 2004 เปลี ่ ย นเป็ น มาตรฐาน COSO Enterprise Risk Management- Integrated
Framework 2017 เพื ่ อ ให้ มี เ ครื ่ อ งมื อ ในการสร้ า งความเชื ่ อ มั ่ น ที ่ เ ป็ น ปั จ จุ บ ั น ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 4 ด้าน โดยมีองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง 5 องค์ประกอบ 20 หลักการ ดังนี้

แผนภาพที่ 2 แผนภาพแสดงการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO – ERM 2017
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แนวคิด COSO - ERM 2017 เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของกระบวนการใหม่ให้มี
ความละเอียดชัดเจนขึ้นจากเดิมมีเฉพาะ 8 องค์ประกอบ พัฒนาเป็น 5 องค์ประกอบ 20 หลักการ
และปรับจากลูกเต๋า มาเป็นรูปเกลียว และจัดองค์ประกอบเป็น 5 เส้นเกลียวที่มีความสัมพันธ์กัน โดย
แบ่งเส้นเกลียวเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก เส้นเกลียว 3 เส้ นคือ เส้นเกลียวสีฟ้า (การกำหนดกลยุทธ์และ
เป้าหมายทางธุรกิจ) เส้นเกลียวสีเขียว (ผลการดำเนินงาน) และเส้นเกลียวสีม่วง (การทบทวนและการ
ปรับปรุงแก้ไข) เส้นเกลียว 3 เส้นนี้ถือเป็นกระบวนการทั่วไปที่เกิดขึ้นในองค์กร กลุ่มที่ 2 คือเส้น
เกลียวสีเหลือง (การกำกับดูแลและวั ฒนธรรมองค์กร) และเส้นเกลียวสีแดง (สารสนเทศ การสื่อสาร
และการรายงานผล) แสดงถึงองค์ประกอบพื้นฐานซึ่งสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงภายในของ
องค์กร 2 กลุ่มนี้จะมีความสัมพันธ์ครอบคลุมตั้งแต่การกำกับดูแลไปจนถึงการติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยง

หลักการในการบริหารความเสี่ยง 5 องค์ประกอบ 20 หลักการตามแนวคิด COSO –
ERM 2017 ประกอบไปด้วย
หลักการสำคัญที่ 1 การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and
Culture)
การกำกับดูแลกิจ การและวัฒนธรรมองค์กรเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบทั้งหมดในการ
บริหารความเสี่ยงเนื่องจากการกำกับดูแลกิจการจะเป็นสิ่งที่กำหนดแนวทางขององค์กรในการให้
ความสำคัญ และสร้างความรับ ผิดชอบเกี่ยวกับการบริห ารความเสี่ยง และวัฒ นธรรมองค์กรจะ
เกี่ยวข้องกับค่านิยม ทางจริยธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงค์และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของ
องค์กร ซึ่งจะสะท้อนผ่านการตัดสินใจต่างๆ องค์กร มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. จัดตั้งคณะกรรมการดูแลความเสี่ยง (Exercises Board Risk Oversight) คณะกรรมการ
บริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงกำกับ ดูแลกิจการเช่น คณะกรรมการ
ควรมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการ
กำกับการบริหารความเสี่ยง มีความเป็นอิสระ หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
2. จัดตั้งโครงสร้างการดำเนินงาน (Establishes Operating Structures) องค์กรควรจัดตั้ง
โครงสร้างการดำเนิน งานที่ส อดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทาง ธุรกิจ เช่น มีการกำหนด
โครงสร้างการดำเนินงานและสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม มีโครงสร้างในการบริหารความเสี่ยง มี
การกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกุลยุทธ์
3. ระบุวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ (Defines Desired Culture) องค์กรควรระบุพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ คณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารเป็นผู้
กำหนดวัฒนธรรมองค์กรทั้งสำหรับองค์กรในภาพรวมและ สำหรับบุคลากรภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่
ให้ความสำคัญกับความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ้นจาก หลายปัจจัย ปัจจัยภายในที่สำคัญ ได้แก่
ระดับการใช้วิจารณญาณ ความเป็นอิสระในการตัดสินใจของ พนักงาน การสื่อสารระหว่างพนักงาน
และผู้จัดการ มาตรฐานและกฎเกณฑ์ต่างๆ แผนผังทางกายภาพ ของสถานที่ปฏิบัติงานและระบบ
ค่าตอบแทน ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ความ คาดหวังของลูกค้า นักลงทุน และ
องค์ประกอบอื่นๆ
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4. แสดงความมุ ่ ง มั ่ น ในค่ า นิ ย มหลั ก (Demonstrates Commitment to Care Values)
องค์กรควรแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามค่านิยมหลักขององค์กร เช่น ยึดถือ การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติตามภาระรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด การสร้าง
ความรับผิดชอบต่อตนเอง การกำหนดให้มีการสื่อสารที่เหมาะสม
5. จูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ (Attracts, Develops, and Retains
Capable Individuals) องค์กรควรมุ่งมั่นในการสนับสนุนการสร้างทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกับกล
ยุทธ์และ วัตถุประสงค์ขององค์กร เช่น ฝึกอบรมบุคลากรในด้านการบริหารความเสี่ยง ส่งเสริม
ความสามารถของ พนักงาน สร้างแรงจูงใจและผลตอบแทนอื่นๆ อย่างเหมาะสมสำหรับตำแหน่งงาน
ในทุกระดับ
หลักการสำคัญที่ 2 กลยุทธ์และการกำหนดวัตถุประสงค์ (Strategy and Objective
Setting)
การบริ ห ารความเสี ่ ย งสามารถบู ร ณาการเข้ า กั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รได้ ผ ่ า น
กระบวนการ กำหนด กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยองค์กรควรกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ให้สอดคล้อง กับการกำหนดกลยุทธ์นอกจากนั้น วัตถุประสงค์ขององค์กร จะเป็นสิ่งที่กำหนด
แนวทางปฏิบัติตามกล ยุทธ์รวมถึงการดำเนินงานทั่วไปและปัจจัยที่องค์กรให้ความสำคัญและจะเป็น
พื้นฐาน ในการระบุประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ยง มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้
6. วิเคราะห์ธุรกิจ (Analyzes Business Context) องค์กรควรพิจารณาถึงผลกระทบจาก
การบริหารขององค์กรที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อ ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เช่น การ
เข้าใจบริบทขององค์กร การคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. ระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Defines Risk Appetite) องค์กรควรระบุความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ เพื่อสร้าง รักษา และส่งเสริมความตระหนักถึง ค่านิยม เช่น มีกรกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้และสื่อสารความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้ชัดเจน ความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่มีการกำหนดรูปแบบที่ตายตัว
หรือเป็นมาตรฐานที่จะใช้ได้กับทุกองค์กร ผู้บริหารเป็น ผู้เลือกความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้บริบทของ
องค์กรที่ต่างกันในแต่ละองค์กร
8. ประเมินกลยุทธ์ (Evaluates Alternative Strategies) องค์กรควรประเมินเพื่อค้นหากล
ยุทธ์ทางเลือกและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโปรไฟล์ ความเสี่ยงขององค์กร เช่น การวิเคราะห์ SWOT
การประเมินมูลค่า การคาดการณ์รายได้ การวิเคราะห์ คู่แข่ง และการวิเคราะห์สถานการณ์กลยุทธ์
ต้องสนับสนุนพันธกิจและวิสัยทัศน์ รวมถึงสอดคล้องกับ ค่านิยมหลักและเสี่ยงที่ยอมรับได้
9. กำหนดวัตถุป ระสงค์ขององค์กร (Formulates Business Objectives) ในการกำหนด
วัตถุประสงค์ขององค์กรควรพิจารณาความเสี่ยงในระดับต่ างๆ ซึ่ง สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์
ควบคู่ไปด้วย เช่น การกำหนดค่าความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงจากผล การดำเนินงานซึ่งยังคงอยู่ในช่วง
ความสี่ยงที่ยอมรับได้
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หลักการสำคัญที่ 3 ผลการดำเนินงาน (Performance)
เริ่มจากการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการบรรลุกลยุทธ์และ
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงตามโอกาสและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น และพิจารณาความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ จากนั้นองค์กรจะเลือกตอบสนองต่อความเสี่ยง
ด้วยวิธีต่างๆ รวมถึงพิจารณาปริมาณความเสี่ยงในภาพรวมและตรวจสอบผลการดำเนินงานเพื่ อ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข ซึ่ง จะพัฒนามุมมองในภาพรวมเกี่ยวกับปริมาณความเสี่ยงที่องค์กรอาจเผชิญใน
การบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กรในระดับองค์กร มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้
10. ระบุความเสี่ยง (Identifies Risk) องค์กรควรระบุความเสี่ยงที่ส ่งผลต่อกลยุทธ์และ
วัตถุประสงค์ขององค์กร เช่น ความ เสี่ยงด้านลูกค้า ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้าน
การเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ความเสี่ยงทั้งหมดจะเก็บไว้ในโปรไฟล์ความ
เสี่ยง เพื่อนำไปจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ต่อไป
11. ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง (Assesses Severity of Risk) องค์กรควรประเมิน
ความรุนแรงของความเสี่ยง โดยประเมินว่าแต่ละปัจจัยนั้นมีโอกาส ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหาก
เกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด
12. จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง (Prioritizes Risks) องค์กรควรคำนวณระดับความ
เสี่ยง (Risk Exposure) จัดลำดับความสำคัญของความ เสี่ยง เพื่อเป็นพื้นฐานในการพิจารณาคัดเลือก
วิธีตอบสนองต่อความเสี่ยงต่างๆ การคำนวณระดับความ เสี่ยงเท่ากับผลคูณของคะแนนระหว่าง
โอกาสที่จะเกิดกับความเสียหายเพื่อจัดลำดับความสำคัญและใช้ ในการตัดสินใจว่าความเสี่ยงใดควร
เร่งจัดการก่อน
13. ดำเนิ น การตอบสนองต่ อ ความเสี ่ ย ง (Implements Risk Responses) องค์ ก รควร
ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง โดยประเมินว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้นมี โอกาสที่จะเกิดมากน้อย
เพียงใดและหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด
14. พัฒนากรอบความเสี่ยงในภาพรวม (Develops Portfolio View) องค์กรควรพัฒนาและ
ประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของทั้งองค์กร เครื่องมือที่นิยมใช้ แสดงความเสี่ยงมีชื่อเรียกหลากหลาย
ชื่อได้แก่ Risk Map หรือ Risk Matrix
หลักการสำคัญที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงแก้ไข (Review and Revision)
องค์กรควรพิจารณากระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่เป็น ระยะ โดยทบทวนความสามารถ
และ แนวทางการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารควรพิจารณาความสามารถและการบริหารความเสี่ยงทั่ว
ทั้ง องค์กรว่าเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรมากน้อยเพียงใดและมีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มคุณค่า
ให้กับ องค์กรได้แม้ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้
15. ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Assesses Substantial Change) องค์กรควรระบุ
และประเมินการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกิจการที่ อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และ
วัตถุประสงค์ขององค์กรที่สำคัญ เช่น ผู้บริหารระดับสูงลาออกจากตำแหน่ง การควบรวมกิจการ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีหรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ
16. ทบทวนความเสี่ยงและผลการดำเนินงาน (Reviews Risk and Performance) องค์กร
ควรทบทวนผลการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงพิจารณาทบทวนความเสี่ยง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
องค์กรมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายแล้วหรือไม่ องค์กรประเมินความเสี่ยงได้ แม่นยำหรือไม่
องค์กรพิจารณาระดับความเสี่ยงได้เหมาะสมกับเป้าหมายหรือไม่ หรือมีความเสี่ยงอื่นใด ที่กำลัง
เกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร
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17. มุ่งมั่นปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Pursues Improvement in Enterprise
Risk Management) องค์กรควรปรับ ปรุงการบริห ารความเสี่ยงองค์ กรอยู่ส ม่ำเสมอ โดยเฉพาะ
ช่วงเวลาการ เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น การปรับโครงสร้างองค์กรหลังการประเมินผลการดำเนินงาน
หรือการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการบริหารความเสี่ยง
หลักการสำคัญที่ 5 สารสนเทศการสื่อสารและการรายงาน (Information,
Communication, and Reporting) การสื่อสารเป็นกระบวนการต่อเนื่องในการรวบรวมข้อมูล
และแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นจากทั่วทั้ง องค์กรผู้บริหารใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากแหล่งภายในและ
ภายนอก ซึ่งข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวจะมาจากทั้งผู้บริหารและพนักงานในส่วนต่างๆ ขององค์กร
เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยองค์กรจะใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูล เพื่อ
รวบรวม ประมวลผลและจัดการข้อมูลต่างๆ ที่สัมพันธ์ กับการบริหารความเสี่ยง จากนั้นองค์การจึง
รายงานข้อมูลความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กร และผลการดำเนินการได้มี 3 องค์ประกอบดังนี้
18. ยกระดั บ ระบบสารสนเทศ (Leverages Information Systems) องค์กรควรจัดให้ มี
สารสนเทศอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อเวลา องค์กรอาจใช้ กระบวนการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของ สิ่งเชื่อมโยงข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน
นำไปสู่การระบุและจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น
19. สื่อสารข้อมูลความเสี่ยง (Communicates Risk Information) องค์กรควรสื่อสารข้อมูล
การบริหารความเสี่ยงองค์กรผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ข้อมูลการสื่อสารทั้งระดับบนลงล่าง (Topdown Approach) และระดับล่างขึ้นบน (Bottom-up Approach) การสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงควร
มีให้เพียงพอทั้งภายในและภายนอกองค์กร
20. รายงานผลความเสี่ยง วัฒนธรรม และผลการดำเนินงาน (Reports on Risk, Culture,
and Performance) องค์กรควรรายงานความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กร และผลการดำเนินงานในทุก
ระดับให้ ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรแม้จะมีการมอบหมายหน้าที่ด้านการรายงานผลให้หน่วยงานหรือ
บุคคลใดแล้วก็ ตาม ผู้บริหารก็ยังต้องมีหน้าที่กำกับดูแลด้วย

การจำแนกประเภทความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับ หน่วยงานจะถูกจำแนกประเภทความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์
ของ COSO – ERM 4 ด้านได้แก่
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด
กลยุทธ์น โยบาย แผนการดำเนิน งาน ซึ่งมีผ ลกระทบต่ อ ทิศ ทาง ภารกิจหลัก รวมทั้งการบรรลุ
วัตถุป ระสงค์และเป้าหมาย ซึ่งอาจมีผ ลมาจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก (เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ผู้ใช้บริการ และอื่น ๆ) รวมทั้งปัจจัยภายใน (เช่น การ
ปรับโครงสร้างองค์กร การปรับรูปแบบการทำงาน) และรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการตัดสินใจ
ผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจไปใช้อย่างไม่เหมาะสม
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรม ทั้งที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และบุคลากร และรวมถึง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่าง ๆ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพและในการดำเนินงาน
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการ
และการควบคุมทางการเงิน การตัดสินใจทางการเงิน รวมทั้งการบริหารงบประมาณ โดยอาจเป็น
ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน (เช่น การจัดสรรงบประมาณ การจัดการสภาพคล่องของเงินทุน)
หรือจากปัจจัยภายนอก (เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล หรือการ
เกิ ด โรคโควิ ด ที ่ เ ราพบเจอในปั จ จุ บ ั น ) ซึ ่ ง ส่ ง ผลต่ อ สถานะทางการเงิ น และประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการทำงานขององค์กร
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากการฝ่าฝืน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดต่าง ๆ และรวม
ไปถึงกฎระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมจนเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใสของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลริม
โขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จึงอาศัยความตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ
ข้อ 3 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และสื่อสารการบริหารความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 5 กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง
ข้อ 6 กำหนดให้ต้องมีการติดตามประเมินผลความเสี่ยงทบทวนแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
จึงกำหนดกระบวนการในการทำความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้
ทุกสำนัก/กอง ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ได้ใช้เป็นแนวทาง และถือปฏิบัติให้เป็น
ทิศทางเดียวกัน โดยทั้งสิ้น จำนวน 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การกำหนดวัตถุประสงค์
ในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเริ่มต้นจากการจัดทำยุทธศาสตร์ในการ
ปฏิบัติงาน โดยนำเอายุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาทั้งระดับภาค ระดับ
จั ง หวั ด มาเชื ่ อ มโยงเพื ่ อ กลั ่ น กรองเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของหน่ ว ยงาน โดยต้ อ งกำหนด
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือวัตถุประสงค์ของ
องค์กรที่นำพาไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาตามแผนพัฒนาที่เราได้วางไว้
ดังนั้นหน่วยงานต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ติดตาม และสื่อสารแนวโน้มความเสี่ยงที่สำคัญ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อแผนการพัฒนาที่ได้จัดทำไว้ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ดังนั้นการกำหนดและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
องค์กรจึงเป็นขั้นตอนแรกที่ต้องกระทำ เพื่อกำหนดแนวทาง หลักการและทิศทางในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อจะเชื่อมโยงว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นควรสร้างคุณค่าหรือหาทางป้องกันเพื่อ
กำหนดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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(coso 6,7,9) ลักษณะวัตถุประสงค์ ที่ดีมีดังต่อไปนี้
1. Specific
ต้องมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง สามารถทำให้บุคลากรทุกระดับใน
องค์กรเข้าใจตรงกันได้
2. Measurable ต้องสามารถวัดผลได้ว่าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุผลสำเร็จหรือไม่
ไม่ว่าจะในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
3. Attainable ต้องสามารถทำให้บรรลุผลได้ภายใต้ศักยภาพ ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมที่องค์กรมีอยู่
4. Relevant ต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
วิสัยทัศน์ขององค์กร
5. Timely
ต้องมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
2. ระบุปัจจัยเสี่ยง
เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดย
คำนึงถึงความเสี่ย งที่มีส าเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผ ลกระทบต่ อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและในระดับกิจกรรม
โดยในการระบุปัจจัยเสี่ยงต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่
จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา โดยปัจจัยเสี่ยงที่พบจะถูกจำแนกประเภทความเสี่ยงตาม
วัตถุประสงค์ของ COSO – ERM 4 ด้านได้แก่
2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การกำหนด กลยุทธ์ นโยบาย แผนการดำเนินงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อทิศทาง ภารกิจหลัก รวมทั้งการ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งอาจมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก (เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ผู้ใช้บริการ และอื่น ๆ) รวมทั้งปัจจัยภายใน (เช่น การ
ปรับโครงสร้างองค์กร การปรับรูปแบบการทำงาน) และรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการตัดสินใจ
ผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจไปใช้อย่างไม่เหมาะสม
2.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรม ทั้งที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และบุคลากร
และรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูล
ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพและในการดำเนินงาน
2.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องการ
บริหารจัดการและการควบคุมทางการเงิน การตัดสินใจทางการเงิน รวมทั้งการบริหารงบประมาณ
โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน (เช่น การจัดสรรงบประมาณ การจัดการสภาพคล่อง
ของเงินทุน ) หรือจากปัจจัยภายนอก (เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลง
รัฐบาล หรือการเกิดโรคโควิดที่เราพบเจอในปัจจุบัน) ซึ่งส่งผลต่อสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพ
ของกระบวนการทำงานขององค์กร
2.4 ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็น
ความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด
ต่าง ๆ และรวมไปถึงกฎระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมจนเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
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3. ประเมินความเสี่ยง
เป้าหมายของการประเมินความเสี่ยง คือ การบ่งบอกค่าความรุนแรงของความเสี่ยง (หรือ
ปัจจัยเสี่ยง) เพื่อกำหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (หรือปัจจัยเสี่ยง) แล้วนำไปสู่การจัดลำดับ
ความสำคัญของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง จะพิจารณาใน 2 มิติ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) เพื่อประเมินว่าแต่ละความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อย
เพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบรุนแรงเพียงใด
โอกาสที ่ จ ะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ ในรูป แบบต่ าง ๆ เช่น ความถี่
ผลลัพธ์ รวมถึงโอกาสของการเกิดความเสียหาย ที่ความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อ
การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ ยังอาจเป็นตัวชี้วัดนำของความเสี่ยงนั้น ทั้งนี้ การ
ประเมินโอกาสที่แต่ละความเสี่ยงจะเกิดขึ้น อาจพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตและ
ปัจจุบัน (เช่น จำนวนการเกิดขึ้นตามสาเหตุของความเสี่ยง ความถี่ในการเกิดขึ้นของความเสี่ยง)
อย่างไรก็ตาม การประเมินความเสี่ยงที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในอดีตอาจทำได้ยาก
ดังนั้น จึงอาจต้องใช้การคาดการณ์ล ่ว งหน้าในอนาคต การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้
สถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด (Scenario Analysis) การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น หรือ
จากผู้เชี่ยวชาญ
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น หรืออาจ
เป็นเป็นตัวชี้วัดตามของความเสี่ยงนั้น การประเมินผลกระทบเป็นการคาดการณ์มูลค่าของความ
รุนแรงและความเสียหาย โดยอาศัยปัจจัยประกอบหลายปัจจัย เช่น มูลค่าความสูญเสียในอดีต ขนาด
ของความสูญเสียที่หน่วยงานสามารถรองรับได้โดยไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก การประเมินผลกระทบ
อาจพิจารณาตามประเภทของความเสี่ยง (ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ)
ตัวอย่าง การพิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยง หน่วยงานอาจจัดระดับของการเกิด
ความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ

โอกาสที่จะเกิด

5

สูงมาก

4

สูง

3

ปานกลาง

2
1

คำอธิบาย
โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง

โอกาสเกิดเชิงปริมาณ
1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า

มีโอกาสในการเกิดเกือบค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง

1 ปี ต่อครั้ง

ต่ำ

มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง

2-3 ปี ต่อครั้ง

ต่ำมาก

มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

5 ปี ต่อครั้ง
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ตัวอย่าง การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง หรือมูลค่าความ
เสี่ยง
จากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น หน่วยงานอาจจัดระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ เป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ ผลกระทบ
5

สูงมาก

4

สูง

3

คำอธิบาย
ส่งผลกระทบในระดับสูงมาก (มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ประชาชน)
ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอก

ปานกลาง ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน

2

ต่ำ

ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายในอื่น

1

ต่ำมาก

ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของตนเอง

คำนวณระดับความเสี่ยง หรือการจัดลำดับความเสี่ยง
เป็นการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง หลังจากที่เราได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว
จะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน / โครงการ
ที่
หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม
โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยง ที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากระดับสูง
มาก สูง ปานกลาง ต่ำ และเลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากหรือตามที่หน่วยงานเห็นเหมาะสม มาจัดทำ
แผนการบริหารความเสี่ยง โดยต้องกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
ยกตัวอย่าง ดังนี้
ระดับคะแนน
ความเสี่ยง
1-5

ระดับความเสี่ยง

3-9

ปานกลาง

10 - 16

สูง

17 - 25

สูงมาก

ต่ำ

เขตสี
(zone)

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง
อยู ่ ใ นระดั บ ที ่ พ อยอมรั บ ได้ แต่ ย ั ง ต้ อ งควบคุ ม เพื่ อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัด
จัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง
(Likelihood) และผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ จะนำมาจัดเรียงลำดับจาก
ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ในรูปแบบของ แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ดังนี้
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ผลกระทบ

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1
1

10
8
6
4
2
2

15
12
9
6
3
3

20
16
12
8
4
4

25
20
15
10
5
5

โอกาสที่จะเกิด
**ค่าความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ
4. การตอบสนองความเสี่ ย ง หรื อ การจั ด การความเสี ่ ย ง เป็นการกำหนดแนวทาง
ตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หลังจากผู้ประเมิน
ได้ผลการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงแล้ว ผู้ประเมินจะต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่
สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่
เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผู้
ประเมินอาจต้องเลือกวิธีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจ
เกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ในการตอบสนอง
หรือการจัดการความเสี่ยง มี 4 กลยุทธ์ ดังนี้
4.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความ
เสี่ยง เช่น การเปลี่ยนแผนการสร้างอุโมงค์กลับรถเป็นสะพานกลับรถในเส้นทางที่ไม่คุ้มทุน การยกเลิก
โครงการที่สร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน เนื่องจากมีข้อเสียคือ อาจส่งผลกระทบให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในแผนงานขององค์กรมากจนเกินไปจนไม่สามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้
4.2 การลดหรือควบคุมความเสี่ยง เป็นการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงจากการ
ดำเนินงานปกติ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อทำให้
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เพียงพอ การกำหนดผู้จัดจ้าง
และผู้รับมอบงานให้แยกจากกัน หรือการ back up ข้อมูลเป็นระยะ ๆ การมี server สำรอง เพื่อ
ป้องกันข้อมูลสูญหายเป็นต้น
4.3 การถ่ า ยโอนหรื อ กระจายความเสี ่ ย ง การยกภาระในการเผชิ ญ หน้ า กั บ
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น มิได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
แต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้วองค์กรจะได้รั บการชดใช้จากผู้อื่น เช่น การทำ
ประกัน (Insurance) คือการจ่ายเงินเพื่อป้องกันตนเองและสินทรัพย์จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น
การทำประกันรถยนต์ส่วนกลาง การจัดจ้างหน่วยงานเอกชนให้ดำเนินการแทน หรือการค้ำประกัน
สินค้าที่ต้องการในการจัดหาเป็นต้น
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4.4 การยอมรับความเสี่ยง เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น เนื่องจากทำการ
วิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความ
เสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง โดยมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อ
รองรับผลที่จะเกิดขึ้น
5. การติด ตามและรายงานผล องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการ
ดำเนินการว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม และเพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยง
ทั้งหมดที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานต่อผู้บริห ารที่
รับผิดชอบ การติดตามการบริหารความเสี่ยงทำได้ 2 ลักษณะ คือ
1.1 การติดตามอย่างต่อเนื่อง เป็นการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที และถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน
1.2 การติดตามเป็นรายครั้ง เป็นการดำเนินการภายหลังจากเหตุการณ์
6. การทบทวนความเสี่ยง คือ การติดตามตรวจสอบว่ามีการดำเนินการตามแผนจัดการ
ความเสี่ยง ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่คงเหลือ เพื่อย้อนกลับสู่วงจร
บริหารความเสี่ยงในปีถัดไป โดยเครื่องมือที่หน่วยงานได้กำหนดไว้

ความเสี่ยง
ที่ถูกจัดการ
ความเสี่ยง
ก่อนจัดการ

ความเสี่ยง
ที่เหลือ

ความเสี่ยง
ที่ถูกจัดการ
การจัดการ
หลังทบทวน
ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

ขั้นตอบสนอง
ความเสีย่ ง

ขั้นตอบติดตาม
ทบทวน

ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้
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บทที่ 4
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง ได้กำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้
สอดคล้องกับตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และมาตรฐาน COSO – ERM 2017 โดย
กำหนดให้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน มีองค์ประกอบทั้งสิ้น จำนวน 6
ขั้นตอน คือ
1. การกำหนดวัตถุประสงค์
2. การระบุปัจจัยเสี่ยง
3. การประเมินความเสี่ยง
4. การตอบสนองความเสี่ยง
5. การติดตามและรายงานผล
6. การทบทวนความเสี่ยงและผลการดำเนินงาน
ในการดำเนินการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใสของหน่วยงาน
กำหนดให้มี กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ดังนี้
1. ประชุมเพื่อคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยพิจารณา
งบประมาณและผลกระทบต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้น
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามาตรฐาน COSO
3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และมีตัวชี้วัด
ความสำเร็จตามแผนฯ ที่ประเมินได้ชัดเจน
4. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
5. แสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร ทำความเข้าใจ เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติได้
6. มีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความต่อหัว หน้า
หน่วยงานของรัฐ อย่างน้อย 2 ไตรมาส โดยสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่พบ พร้อมให้
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
7. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้จัดทำ ไว้เสนอ
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ได้ปรับเปลี่ยนเครื่องมือเพื่อใช้ในดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้ง 6 ขั้นตอน
ใหม่ โดยกำหนดให้ใช้เครื่องมือในชื่อที่เรียกว่า HK RM ประกอบด้วย 7 แบบหลัก 8 รูปแบบย่อย ใน
การจัดทำกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็น
ต้นไป โดยมีรูปแบบและตัวอย่างการกรอกรายละเอียด ในแต่ละขั้นตอนตามเครื่องมือ HK RM 01 07 ดังต่อไปนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค์
ขั้นตอนนี้ เป็นการศึกษาและทำความเข้าใจ ติดตามและสื่อสารแนวโน้มความเสี่ยงที่สำคัญที่
จะเกิดขึ้น ในอนาคตต่อแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี มา
พิจารณาลงในแบบฟอร์มที่ชื่อว่า แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (HK
RM 01) โดยให้ระบุวัตถุประสงค์ , ตัวชี้วัด , เป้าหมาย ตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
รายละเอียดปรากฏดังตัวอย่าง
แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ
(1)
ตัวอย่าง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กระบวนงาน/
กิจกรรมที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
(2)

(แบบ HK RM - 01)

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/
ผลลัพธ์

(3)

(4)

(5)

โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป จำนวนงาน
การจัดเก็บรายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ หรือกิจกรรม
ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มลี ูกหนี้คง
ค้าง และดำเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบ

จัดกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
2 งานหรือ
กิจกรรมย่อย
ต่อปี

ขั้นตอนที่ 2 การระบุปัจจัยเสี่ยง
ขั้นตอนนี้เป็นการนำข้อมูลจากแบบ HK RM 01 มาทำการระบุปัจจัยความเสี่ยง ตามประเภทความเสี่ยงที่หน่วยงานกำหนด และกำหนดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณา
กำหนดค่าโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงสำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่กำหนดใน HK RM
01 มีระดับความเสี่ยงปรากฏตาม แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) รุนแรงในระดับใด รายละเอียดปรากฏดังตัวอย่าง แบบ HK RM 02
แบบการระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง
งานหลักของ
ฝ่าย
(1)

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
(2)

ผู้รับผิดชอ
บ
(3)

ตัวอย่าง
โครงการ
ประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บ
รายได้

หมายเหตุ

(แบบ HK RM - 02)

สถานะปัจจุบั Risk
น
RD
(5)
(4)

ความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ

(6)

(7)

(8)

(9)

S
เพื่อให้การจัดเก็บ
รายได้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดเก็บ
ได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่
มีลูกหนี้คงค้าง และ
ดำเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบ

กองคลัง

ไม่บรรลุ

O1

เจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัย
อยู่ในพื้นที่/เจ้าของที่ดิน
ไม่ทราบว่าตนเองเป็นผู้ที่
ต้องยื่นแบบแสดงรายการ
ที่ดินและชำระภาษี
ประจำปี ครบทุกจำนวน
แปลง

O
/

F

C

ภายใน

ภายนอก ภายใน
/
/

โอกาสที่ ผล
ระดับ
จะเกิด กระทบ ความเสี่ยง
(10)
(11)
(12)

ภายนอก
4

5

20
สูงมาก

ช่อง (1) เป็นข้อมูลจากช่อง (2) ของแบบ HK RM 01
ช่อง (2) เป็นข้อมูลจากช่อง (3) ของแบบ HK RM 0
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ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง
หลังจากได้ผลการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ตามแบบ HK RM 02 แล้ว ให้หน่วยงานกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
(Risk Management) รายละเอียดปรากฏดังตัวอย่าง แบบ HK RM 03
แบบประเมินความเสี่ยง/วิเคราะห์ความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง
ตัวอย่าง
ความเสี่ยงด้านการ
ดำเนินงาน (Operational
Risk)
O1 เจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัย
อยู่ในพื้นที่/เจ้าของที่ดินไม่
ทราบว่าตนเองเป็นผู้ที่ต้องยื่น
แบบแสดงรายการที่ดินและ
ชำระภาษีประจำปี ครบทุก
จำนวนแปลง

หมายเหตุ

แบบ HK RM 03

โอกาสที่จะเกิด

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

ระดับคามเสี่ยงที่คาดหวัง

การตอบสนองความเสี่ยง

4

5

20

8

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง

ช่อง (1) เป็นข้อมูลจากช่อง (5)(6)(7) ของแบบ HK RM 02
ช่อง (2) เป็นข้อมูลจากช่อง (10) ของแบบ HK RM 02
ช่อง (3) เป็นข้อมูลจากช่อง (11) ของแบบ HK RM 02
ช่อง (4) เป็นข้อมูลจากช่อง (12) ของแบบ HK RM 02
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ขั้นตอนที่ 4 การตอบสนองความเสี่ยง
ขั้นตอนนี้เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง มากำหนดกิจกรรมหรือมาตรการที่ใช้ปฏิบัติเพื่อจัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยจะต้องประเมินวิธีการจัดการความ
เสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมี
ประสิทธิผล ทั้งนี้อาจต้องเลือกวิธีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่หน่วยงานสามารถยอมรับ
ได้ รายละเอียดปรากฏดังตัวอย่าง แบบ HK RM 04
แบบจัดการความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง
ตัวอย่าง
ความเสี่ยงด้านการ
ดำเนินงาน (Operational
Risk)
O1 เจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัย
อยู่ในพื้นที่/เจ้าของที่ดินไม่
ทราบว่าตนเองเป็นผู้ที่ต้องยื่น
แบบแสดงรายการที่ดินและ
ชำระภาษีประจำปี ครบทุก
จำนวนแปลง

แบบ HK RM 04

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

เจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัยอยู่
ในพื้นที่/เจ้าของที่ดินไม่
ทราบว่าตนเองเป็นผู้ที่ต้อง
ยื่นแบบแสดงรายการทีด่ ิน
และชำระภาษีประจำปี
ครบทุกจำนวนแปลง

ภายนอก

แนวทางตอบสนอง

แผนงาน/กิจกรรม

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง 1. เร่งรัดสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพย์สิน เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน
และเพื่อให้ทราบการทำประโยชน์และสามารถ
จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน
2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับขั้นตอนการชำระภาษีทุกประเภทอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดทำแผ่นพับและขึ้นป้ายคัทเอาท์
3.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
ในช่วงระยะเวลาการรับชำระภาษี
4.ออกหน่วยรับชำระภาษีดำเนินการขอความ
ร่วมมือประชาสัมพันธ์เสียงตามสายจากกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านล่วงหน้า

ผู้รับผิดชอบ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

กองคลัง

30 มิถุนายน 2563
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ขั้นตอนที่ 5 การติดตามและรายงานผล
ขั้นตอนนี้เป็นการติดตามผลของการดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรมและระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแบบ HK RM 04 เพื่อรายงานผลให้ฝ่ายบริหารทราบ โดยทำการพิจารณา
ว่าวิธีการหรือกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตามระยะเวลา การดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ และผลการดำเนินการมีปัญหาอุปสรรค
แบบ HK RM 05
หรือไม่ แล้วสรุปผลการดำเนินงานเพื่อยอมรับความเสี่ยงหรือหาแนวทางสำหรับมาตรการปีถัดไป รายละเอียดปรากฏดังตัวอย่าง แบบ HK RM 05
แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
กิจกรรม
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
ตัวอย่าง
1. เร่งรัดสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพย์สิน เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน
และเพื่อให้ทราบการทำประโยชน์และสามารถ
จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน
2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับขั้นตอนการชำระภาษีทุกประเภทอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดทำแผ่นพับและขึ้นป้ายคัทเอาท์
3.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
ในช่วงระยะเวลาการรับชำระภาษี
4.ออกหน่วยรับชำระภาษีดำเนินการขอความ
ร่วมมือประชาสัมพันธ์เสียงตามสายจากกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านล่วงหน้า

30 มิถุนายน 2563

ผู้รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

ร้อยละ
ความคืบหน้า

ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไขปัญหา

กองคลัง

1. ออกสำรวจข้อมูลตามแผนการสำรวจข้อมูลเพื่อชำระภาษี
ประจำปี พ.ศ. 2563 และออกให้ความรู้เรื่องการชำระภาษีใน
การประชาคมทบทวนแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2. จัดทำแผ่นพับและขึ้นป้ายคัทเอาท์ โดยตั้งงบประมาณตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ .2563 หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
รายได้ จำนวนเงิน 10,000.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 –2565 ) หน้า 206
3.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้านในช่วงระยะเวลา
การรับชำระภาษี และออกหน่วยรับชำระภาษีเพิม่ เติมจากการ
จัดเก็บในสำนักงาน

100

ความเสีย่ งเดิมสามารถ
ดำเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้
แต่พบความเสี่ยงใหม่คือ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างมีการปรับเปลี่ยน
แนวทางปฏิบัติตลอดทั้ง
ปีภาษีทำให้การจัดเก็บ
รายได้มีความล่าช้า
รายรับไม่ตรงตาม
ประมาณการทีต่ ั้งไว้
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เพื่อให้การพิจารณาความเสี่ยงมีความชัดเจน ให้หน่วยงานจัดทำแบบสรุปผลความเสี่ยงแต่ละประเภทความเสี่ยงเพื่อนำเสนอผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏดัง
ตัวอย่าง แบบ HK RM 05-1
แบบสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงปี พ.ศ. 2563 แยกตามประเภทความเสี่ยง
แบบ HK RM 05-1
ประเภทความเสี่ยง ( ) ด้านกลยุทธ์
ปัจจัยเสี่ยง

ตัวอย่าง
ภายนอก

( / ) ด้านการปฏิบัติงาน ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

ความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น

ระดับ
ความ
เสี่ยง

แผน/กิจกรรม

รายละเอียดการจัดการ

ผลจากการใช้
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง

ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย

20
สูงมาก

1. เร่งรัดสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดินและทรัพย์สิน เพื่อสร้างความเข้าใจ
กับประชาชนและเพื่อให้ทราบการทำ
ประโยชน์และสามารถ จัดเก็บได้อย่าง
ครบถ้วน
2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการชำระภาษีทุก
ประเภทอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำแผ่นพับ
และขึ้นป้ายคัทเอาท์
3.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายใน
หมู่บ้านในช่วงระยะเวลาการรับชำระภาษี
4.ออกหน่วยรับชำระภาษีดำเนินการขอ
ความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
จากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านล่วงหน้า

1. ออกสำรวจข้อมูลตามแผนการสำรวจข้อมูล
เพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2563 และออกให้
ความรู้เรื่องการชำระภาษีในการประชาคม
ทบทวนแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2. จัดทำแผ่นพับและขึ้นป้ายคัทเอาท์ โดยตั้ง
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ .2563 หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการ
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ จำนวนเงิน
10,000.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2563 –2565 ) หน้า 206
3.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
ในช่วงระยะเวลาการรับชำระภาษี และออกหน่วย
รับชำระภาษีเพิ่มเติมจากการจัดเก็บในสำนักงาน

ดำเนินการจัดเก็บผู้
เช้าข่ายชำระภาษีได้
ร้อยละ 100 ของผู้
เข้าข่ายทั้งหมด
แต่พบความเสี่ยง
ใหม่คือ
ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างมีการ
ปรับเปลีย่ นแนวทาง
ปฏิบัติตลอดทั้งปี
ภาษีทำให้การ
จัดเก็บรายได้มีความ
ล่าช้า รายรับไม่ตรง
ตามประมาณการ
ที่ตั้งไว้

ระดับความ
แนวทาง/
เสี่ยง
มาตรการสำหรับ
ภายหลังการ
ปีถัดไป
บริหารความ
เสี่ยง
สูงมาก
L=4
C=5

ใช้แนวทางการ
จัดการความเสีย่ ง
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เป็น
แนวทางการ
ดำเนินงานในปี
ถัดไป
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ขั้นตอนที่ 6 การทบทวนความเสี่ยงและผลการดำเนินงาน
เป็นการนำข้อมูลของปีงบประมาณก่อนหน้า ตามแบบ HK RM 01 - HK RM 05 มาทำการสรุปผลการประเมิน และทบทวนประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมนั้น ๆ ให้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏดังตัวอย่าง แบบ HK RM 06
แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

แบบ HK RM 06

ระดับความเสี่ยง
หลังการประเมิน

ก่อนการประเมิน

การ
เปลี่ยนแปลง
ระดับความ
เสี่ยง

สรุปความเสี่ยง

หมายเหตุ

ควบคุม ควบคุม
ได้
ไม่ได้

ตัวอย่าง
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
(Operational Risk)
O1 เจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่/
เจ้าของที่ดินไม่ทราบว่าตนเองเป็นผู้ที่ต้องยื่น
แบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีประจำปี
ครบทุกจำนวนแปลง

โอกาส

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

โอกาส

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

4

5

20

2

3

6

ลดลง

/

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Compliance Risk)
C5 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการ
ปรับเปลีย่ นแนวทางปฏิบัตติ ลอดทั้งปีภาษีทำ
ให้การจัดเก็บรายได้มคี วามล่าช้า รายรับไม่ตรง
ตามประมาณการทีต่ ั้งไว้

4

5

20

-

-

-

-

-

อยู่ในระดับที่พอ
ยอมรับได้ แต่ยัง
ต้องควบคุมเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสี่ยง
-

เป็นความเสี่ยงใหม่ที่
ควรกำหนดนโยบายใน
การแก้ไขปัญหา
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เมื่อทำการทบทวนความเสี่ยงของปีเก่าเสร็จสิ้นแล้ว คณะทำงานจะทำการสรุปความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่และความเสี่ยงใหม่ที่ปรากฏจากกระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของปีงบประมาณก่อนหน้า เพื่อกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงของปีถัดไป รายละเอียดปรากฏดังตัวอย่าง แบบ HK RM 07

แบบปัจจัยเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อในปีถัดไป
ประเภทความเสี่ยง
โอกาส
ตัวอย่าง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ (Compliance Risk)
C5 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการ
ปรับเปลีย่ นแนวทางปฏิบัตติ ลอดทั้ง
ปีภาษีทำให้การจัดเก็บรายได้มีความ
ล่าช้า รายรับไม่ตรงตามประมาณ
การที่ตั้งไว้

4

แบบ HK RM 07

ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน
ผลกระทบ
5

ลำดับความเสี่ยง
20

แนวทาง/มาตรการดำเนินงาน
ในปีถัดไป
1. เร่งรัดสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และทรัพย์สิน เพื่อสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนและเพื่อให้ทราบการทำประโยชน์
และสามารถ จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน
2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับขั้นตอนการชำระภาษีทุกประเภท
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำแผ่นพับและขึ้น
ป้ายคัทเอาท์
3. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายใน
หมู่บ้านในช่วงระยะเวลาการรับชำระภาษี
4. ออกหน่วยรับชำระภาษีดำเนินการขอ
ความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
จากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านล่วงหน้า

หมายเหตุ คณะกรรมการฯ จะทำการวางแผนการบริหารความเสี่ยงปีถัดไป โดยนำข้อมูลจาก HK RM 07 + แบบ HK RM 01 – HK RM 04 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเริ่มต้นใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณถัดไป
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ
(1)

กระบวนงาน/กิจกรรมที่
สนับสนุนยุทธศาสตร์
(2)

(แบบ HK RM - 01)

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/ผลลัพธ์

(3)

(4)

(5)

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนแต่ละ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
แผนชุมชน
หมูบ่ ้านมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนา
ความความรู้ในการปฏิบตั ิงาน

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
รายได้

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน

1. เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคดิ วิธีการทำงานของ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักของการทำงาน
เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้
เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงพิษภัยที่เกิดจากไฟป่า
และหมอกควัน และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงประกาศงดเผาของ
จังหวัดเชียงราย

บุคลากรทุกคนได้เข้าฝึกอบรม

ร้อยละ 80 ของผูเ้ สียภาษีในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงมา
ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด
ไม่มสี ถิติการเกิดไฟฟ้าในพื้นที่

1. การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง
มีส่วนร่วมสอดคล้องกับความต้องการชอง
ประชาชน
2. ผู้นำชุมชนและประชาชนมีความรู้และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
จัดการฝึกอบรมให้กับคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลริม
โขงพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลริม
โขงและพนักงานจ้าง จำนวน 50 คน
ประชาชนมาชำระภาษีแต่ละประเภทตาม
ระยะเวลาที่กำหนด
ไม่มีปญ
ั หามลพิษหมอกควันและไม่มีไฟป่า
ในพื้นที่ ประชาชนเล็งเห็นพิษภัยที่เกิด
จากการเผาป่าและเกิดการทำงานแบบ
บูรณาการระหว่างหน่วยงานพื้นที่ในการ
ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
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ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ

กระบวนงาน/กิจกรรมที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
(2)

(1)

(แบบ HK RM - 01)

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

(3)

(4)

(5)

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัตเิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

เพื่อป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนให้เป็นไป สถิติการเกิดอุบัตเิ หตุในเขตองค์การ
ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดอัตรา
บริหารส่วนตำบลริมโขงลดลงกว่าปีที่ผ่าน
ผู้เสียชีวิตจากอุบัตเิ หตุทางถนน และสร้าง
มา
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้น
ในสังคมไทย

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การใช้ถนนและลดอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้นได้

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัตเิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพื่อป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนให้เป็นไป สถิติการเกิดอุบัตเิ หตุในเขตองค์การ
ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดอัตรา
บริหารส่วนตำบลริมโขงลดลงกว่าปีที่ผ่าน
ผู้เสียชีวิตจากอุบัตเิ หตุทางถนน และสร้าง
มา
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้น
ในสังคมไทย

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การใช้ถนนและลดอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้นได้

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
สาธารณภัย

เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทีเ่ กิดจาก
อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ภัยแล้งภัยหนาว
อัคคีภัย แผ่นดินไหวในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลริมโขง

สามารถให้การช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุสาธารณภัยได้
ทันท่วงที

ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือตาม
หลักเกณฑ์ที่กรรมการมีมติให้การ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
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ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ

กระบวนงาน/กิจกรรมที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
(2)

(1)

(แบบ HK RM - 01)

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

(3)

(4)

(5)

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

กิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับ
การอุปโภค-บริโภค

เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ประชาชนมีน้ำใช้ น้ำสำหรับอุปโภค บริโภคได้มาตรฐานจาก ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค
สำหรับอุปโภค-บริโภค ทีไ่ ด้มาตรฐาน
หน่วยงานที่เชื่อถือได้
บริโภคทีไ่ ด้มาตรฐานจาก
หน่วยงานที่เชื่อถือได้

ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ำทิ้งจากบ่อขยะ

เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อขยะ

ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการรณรงค์ลดขยะจากต้นทาง คัดแยก เพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทางคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง
ก่อนทิ้ง

ร้อยละ 70 ของครัวเรือนที่ร่วมโครงการมี ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
การคัดแยกขยะจากต้นทางก่อนทิง้ ขยะ
ส่วนตระหนักและคัดแยกขยะ
จากต้นทางก่อนทิ้ง

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

โครงการศูนย์บริการข้อมูลท่องเทีย่ ว
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

ประชาชน/นักท่องเที่ยวได้รับสื่อ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลการ
ท่องเที่ยวครบถ้วน

เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลริม
โขง

ร้อยละ100 สามารถจัดการน้ำทิ้งจากบ่อ สามารถจัดการน้ำทิ้งจากบ่อ
ขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวมากขึ้น

44

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ
(1)

กระบวนงาน/กิจกรรมที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
(2)

(แบบ HK RM - 01)

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

(3)

(4)

(5)

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการ จำนวนครั้งที่ได้รับการอบรมพัฒนา
ทำงานให้ดีขึ้น
ประสิทธิภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพ
ให้แก่ตนเอง

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมด้านศาสนา ของพุทธศาสนิกชน
ชาวเชียงรายให้ดำรงสืบต่อไป
2. เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้สืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่อดีตให้
ดำรงสืบต่อไป
3. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีกิจกรรมในการ
พัฒนาด้านจิตใจให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม
อย่างยั่งยืน
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงราย

ประชากร ในตำบลริมโขง

1. ประเพณีแห่เทียนจำนำ
พรรษา

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และถูกสุขอนามัย มีสุขภาพดี ไม่มี
โรคขาดสารอาหาร

ร้อยละ 100 ของนักเรียนทีไ่ ด้รับอาหาร
กลางวัน

นักเรียนได้รับสารอาหารกลาง
วันที่มีประโยชน์และถูก
สุขลักษณะ
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แบบการระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง
งานหลักของ
ฝ่าย
(1)

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
(2)

(แบบ HK RM - 02)

ผู้รับผิดชอบ
(3)

สถานะปัจ Risk
จุบัน
RD
(5)
(4)

ความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ

(6)

(7)

(8)

(9)

S

โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ทำแผนชุมชน

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนแต่ละ
หมู่บ้านมีส่วนร่วม

โครงการ
ฝึกอบรม
บุคลากรเพื่อ
พัฒนาความ
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน

1. เพื่อปรับเปลี่ยน
วิธีคิดวิธีการ
ทำงานของ
บุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้บุคลากร
มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักของ
การทำงาน

สำนักปลัด

ยังไม่บรรลุ

S1

ยังไม่บรรลุ

O1 การปรับเปลี่ยน
ระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับต่าง ๆ ทำให้
บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจไม่ทั่วถึง
เป็นปัจจุบัน

(งานวิเคราะห์ฯ)

สำนักปลัด
(งานการเจ้าหน้าที่ฯ)

ไม่ได้ข้อมูล
ประกอบการจัดทำ
แผนที่ถูกต้องและ
สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนา

O

/

/

F

C

ภายใน

ภายนอก ภายใน
/
/

/

/

โอกาสที่ ผล
ระดับ
จะเกิด กระทบ ความเสี่ยง
(10)
(11)
(12)

ภายนอก
5

4

20

4

4

16
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แบบการระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง
งานหลักของ
ฝ่าย
(1)

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
(2)

ผู้รับผิดชอ
บ
(3)

(แบบ HK RM - 02)
สถานะปัจจุบั Risk
น
RD
(5)
(4)

ความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ผลกระทบ

(6)

(7)

(8)

(9)

S

โครงการ
เพื่อประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บรายได้
การจัดเก็บ
รายได้

กองคลัง

ยังไม่บรรลุ

C1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างมีการปรับเปลี่ยน
แนวทางปฏิบัติตลอด
ทั้งปีภาษีทำให้การ
จัดเก็บรายได้มีความ
ล่าช้า รายรับไม่ตรง
ตามประมาณการทีต่ ั้ง
ไว้

โครงการ
รณรงค์ป้องกัน
ไฟป่าและ
หมอกควัน

สำนักปลัด

ยังไม่บรรลุ

O2 มีการจุดไฟเผาป่าเพื่อ
ปรับพื้นที่การเกษตร
ส่งผลทำให้เกิดปัญหา
ไฟไหม้ปา่ และหมอก
ควัน รุกลามถึงขึ้นเกิด
ความเสียหายต่อพื้นที่
การเกษตรและต่อ
สุขภาพพลานามัยและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

เพื่อให้ประชาชนรู้
ถึงพิษภัยที่เกิดจาก
ไฟป่าและหมอก
ควัน และเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับ
ทราบถึงประกาศ
งดเผาของจังหวัด
เชียงราย

(งานป้องกันฯ)

O

F

C

/

/

ภายใน

ภายนอก ภายใน
/
/

/

โอกาสที่ ผล
ระดับ
จะเกิด กระทบ ความเสี่ยง
(10)
(11)
(12)

ภายนอก

5

4

20

/

3

4

12
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แบบการระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง
งานหลักของฝ่าย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

(1)

(2)

(แบบ HK RM - 02)
ผู้รับผิดชอบ สถานะปัจจุบัน Ris
k
(3)
(4)
RD
(5)

ความเสี่ยง

ประเภทความ
เสี่ยง
(7)

(6)
S

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่

เพื่อป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทาง
ถนนให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลในการลดอัตราผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน และสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

สำนักปลัด

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

เพื่อป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทาง
ถนนให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลในการลดอัตราผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน และสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

สำนักปลัด

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบเหตุ
สาธารณภัย

เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่
เกิดจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก
ภัยแล้งภัยหนาว อัคคีภัย
แผ่นดินไหวในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลริมโขง

สำนักปลัด

(งานป้องกันฯ)

F

ผลกระทบ

(8)

(9)

C ภายใน ภายนอก

ยังไม่บรรลุ

C2 ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ

/

/

ยังไม่บรรลุ

C3 กฎหมายยังไม่เข้มงวดทำ

/

/

ยังไม่บรรลุ

S2 การเกิดเหตุสาธารณภัย

/

(งานป้องกันฯ)

(งานป้องกันฯ)

O

ปัจจัยเสี่ยง

ภายใน ภายนอก
/

โอกาสที่ ผล ระดับ
จะเกิด กระทบ ความ
(10)
(11) เสี่ยง
(12)
4

5

20

/

4

5

20

/

3

5

15

ประมาท ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจร ทำให้มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ

ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายจราจร ทำให้
มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ
/

ถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้
คาดการณ์ไว้ ส่งผลทำให้
ต้องตัดสินใจเร่งด่วนใน
การกำหนดนโยบายใน
การช่วยเหลือของผู้บริหาร

48

49

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง
การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว
ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลัง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ กำหนดให้คะแนน
ประเมินความเสี่ยงที่จะต้องนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ คือความ
เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ตั้งแต่ 15 ขึ้นไป นำมาวางแผนดำเนินการจัดการความเสี่ยงในแผน
บริหารความเสี่ย งในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ โดยสามารถนำข้อมูลจาก HK RM 02 มาจับคู่ใน
แผนภูมิความเสี่ยงได้ ดังรูป

5
4
ความรุนแรง

3

ของผลกระทบ
2
1

5
4
3

10
8
6

15

20

25

S1,C1,O5

C4

12

16

20

O2,O6

O1,O3,O4

C2,C3

9

12

15
S2,F1,O7

1

4

6

8

10

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
หมายเหตุ

ในตารางแผนภูมิความเสี่ยง สัญลักษณ์ S,O,F,C ตามด้วยตัวเลข คือ ปัจจัยเสี่ยงใน
ด้านการดำเนินการนำมาจากแบบการระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง (แบบ
HK RM 02)

แบบประเมินความเสี่ยง/วิเคราะห์ความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

ระดับคามเสี่ยงที่คาดหวัง

การตอบสนองความเสี่ยง

S1 ไม่ได้ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนที่
ถูกต้องและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

5

4

20

16

การควบคุมความเสี่ยง

S2 การเกิดเหตุสาธารณภัย ถือเป็น
เหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ ส่งผลทำให้
ต้องตัดสินใจเร่งด่วนในการกำหนดนโยบาย
ในการช่วยเหลือของผู้บริหาร

3

5

15

12

การควบคุมความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)
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แบบประเมินความเสี่ยง/วิเคราะห์ความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง

แบบ HK RM 03
โอกาสที่จะเกิด

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

ระดับคามเสี่ยงที่คาดหวัง

การตอบสนองความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
(Operational Risk)
O1 การปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับต่าง ๆ ทำให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจไม่ทั่วถึงเป็นปัจจุบัน

4

4

16

10

การควบคุมความเสี่ยง

O3 การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

4

4

16

10

การควบคุมความเสี่ยง

O4 การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

4

4

16

10

การควบคุมความเสี่ยง

O5 มีกลุ่มประชากรแฝงทีไ่ ม่ให้ความร่วมมือใน
การคัดแยกขยะ

5

4

20

16

การควบคุมความเสี่ยง,
การถ่ายโอนความเสีย่ ง

O7 ไม่มีบุคลากรรับผิดชอบการจัดหาพัสดุของ
หน่วยงานโดยตรง

5

3

15

12

การควบคุมความเสี่ยง,
การถ่ายโอนความเสีย่ ง
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แบบประเมินความเสี่ยง/วิเคราะห์ความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง

แบบ HK RM 03
โอกาสที่จะเกิด

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

ระดับคามเสี่ยงที่คาดหวัง

การตอบสนองความเสี่ยง

5

4

20

12

การควบคุมความเสี่ยง

C2 ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความประมาท ไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายจราจร ทำให้มีพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ

5

4

20

12

การควบคุมความเสี่ยง

C3 ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความประมาท ไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายจราจร ทำให้มีพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ

5

4

20

12

การควบคุมความเสี่ยง

C4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายและกฎหมาย
ใหม่ๆ

5

5

25

20

การควบคุมความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Compliance Risk)
C1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการ
ปรับเปลีย่ นแนวทางปฏิบัตติ ลอดทั้งปีภาษีทำ
ให้การจัดเก็บรายได้มคี วามล่าช้า รายรับไม่
ตรงตามประมาณการที่ตั้งไว้
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แบบประเมินความเสี่ยง/วิเคราะห์ความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง

แบบ HK RM 03
โอกาสที่จะเกิด

ผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง

ระดับคามเสี่ยงที่คาดหวัง

การตอบสนองความเสี่ยง

5

3

15

12

การควบคุมความเสี่ยง,
การถ่ายโอนความเสีย่ ง

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk)
F1 งบประมาณของหน่วยงานมีไม่เพียงพอ
จึงไม่ได้รับการจัดสรรไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
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แบบจัดการความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง

แบบ HK RM 04

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

S1 ไม่ได้ข้อมูลประกอบการ
จัดทำแผนที่ถูกต้องและ
สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนา

ภายนอก

S2 การเกิดเหตุสาธารณภัย
ถือเป็นเหตุการณ์ทไี่ ม่ได้
คาดการณ์ไว้ ส่งผลทำให้
ต้องตัดสินใจเร่งด่วนในการ
กำหนดนโยบายในการ
ช่วยเหลือของผู้บริหาร

ภายนอก

แนวทางตอบสนอง

แผนงาน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กำหนดเวลาแล้ว
เสร็จ

สำนักปลัดฯ

เมษายน 2564

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)

การควบคุมความเสี่ยง จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมให้ความรูเ้ รื่องการ
จัดทำแผนชุมชน เพื่อจัดทำและทบทวนแผนชุมชน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดทำแผนชุมชน จำนวนเงิน 20,000.- บาท ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า
204 ลำดับที่ 3
การควบคุมความเสี่ยง จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดหาวัสดุ
สิ่งของ อุปกรณ์ในการยังชีพและบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลริมโขง
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2564 แผนงานงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย
จำนวนเงิน 600,000.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 164 ลำดับที่ 5

(งานวิเคราะห์ฯ)

สำนักปลัดฯ

กันยายน 2564

(งานป้องกันสารณภัยฯ)
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แบบจัดการความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง

แบบ HK RM 04

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

O1 การปรับเปลี่ยนระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ
ทำให้บุคลากรมีความรูค้ วาม
เข้าใจไม่ทั่วถึงเป็นปัจจุบัน

ภายนอก

O3 การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
กว่าแผนที่กำหนด

ภายใน

แนวทางตอบสนอง

แผนงาน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กำหนดเวลาแล้ว
เสร็จ

สำนักปลัด

มิถุนายน 2564

ความเสี่ยงด้านการ
ดำเนินงาน (Operation
Risk : O)
การควบคุมความเสี่ยง จัดการฝึกอบรมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลริมโขงพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลริมโขงและพนักงานจ้าง จำนวน 50 คน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2564 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้
ในการปฏิบัติงาน จำนวนเงิน 20,000.- บาท ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า
188 ลำดับที่ 15

การควบคุมความเสี่ยง จ้างหน่วยงานที่เชื่อถือตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2564 แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา
งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับ
การอุปโภค – บริโภค จำนวนเงิน 7,200.- บาท ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า
91 ลำดับที่ 3

(งานการเจ้าหน้าที่ฯ)

กองช่าง

มิถุนายน 2564
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แบบจัดการความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการ
ดำเนินงาน (Operation
Risk : O)

แบบ HK RM 04
ปัจจัยเสี่ยง

แนวทางตอบสนอง

แผนงาน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กำหนดเวลาแล้ว
เสร็จ

O4 การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
กว่าแผนที่กำหนด

ภายใน

การควบคุมความเสี่ยง

จ้างหน่วยงานที่เชื่อถือตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจาก
บ่อขยะ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินการ หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทิ้ง
จากบ่อขยะ จำนวนเงิน 25,000.- บาท ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้า 172 ลำดับที่ 8

กองสาธารณสุขฯ

มิถุนายน 2564

O5 มีกลุ่มประชากรแฝงที่
ไม่ให้ความร่วมมือในการ
คัดแยกขยะ

ภายนอก

การควบคุมความเสี่ยง

จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการรณรงค์ลดขยะจากต้นทางคัดแยกก่อนทิ้ง
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินการ หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการรณรงค์ลดขยะจากต้นทางคัดแยกก่อนทิ้ง
จำนวนเงิน 600,000.- บาท ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้า 164 ลำดับที่ 5

กองสาธารณสุขฯ

มิถุนายน 2564

ความเสี่ยง
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แบบจัดการความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

แบบ HK RM 04

ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยง
ด้านการดำเนินงาน
(Operation Risk : O)

O7 ไม่มีบุคลากร
รับผิดชอบการจัดหาพัสดุ
ของหน่วยงานโดยตรง

ภายใน

F1 งบประมาณของ
หน่วยงานมีไม่เพียงพอ จึง
ไม่ได้รับการจัดสรรไว้ใน
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี

ภายใน

ผู้รับผิดชอบ

กำหนดเวลาแล้ว
เสร็จ

การควบคุมความเสี่ยง, จัดสรรงบประมาณเพื่อเบิกหักผลักส่ง ให้สถานศึกษา
การถ่ายโอนความเสีย่ ง เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่าอาหาร

กองการศึกษา

มิถุนายน 2564

การควบคุมความเสี่ยง, เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ
การถ่ายโอนความเสีย่ ง ส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรูต้ ามมาตรฐานการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และนำโครง
มูลการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมสำคัญ
ระดับอำเภอและจังหวัด

สำนักปลัด
(งานประชาสัมพันธ์)

มิถุนายน 2564

แนวทางตอบสนอง

แผนงาน/กิจกรรม

กลางวัน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ. 2564 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา งบดำเนินการ หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวนเงิน
312,000.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 102 ลำดับที่ 19

ความเสี่ยงด้านการเงินและ
รายงาน (Financial Risk :
F)
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แบบจัดการความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง

แบบ HK RM 04

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

C1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างมีการปรับเปลี่ยน
แนวทางปฏิบัติตลอดทั้งปี
ภาษีทำให้การจัดเก็บ
รายได้มีความล่าช้า
รายรับไม่ตรงตาม
ประมาณการทีต่ ั้งไว้

ภายนอก

C2 ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ
ประมาท ไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายจราจร ทำให้มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ

ภายนอก

แนวทางตอบสนอง

แผนงาน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอ
บ

กำหนดเวลาแล้ว
เสร็จ

กองคลัง

30 มิถุนายน 2564

ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Compliance Risk)
การควบคุมความเสี่ยง จัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2564 แผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ จำนวนเงิน
10,000.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) หน้า 206 ลำดับที่ 3
การควบคุมความเสี่ยง จัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
สำนักปลัดฯ
กิจกรรมฯ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(งานป้องกัน
สารณภัยฯ)
พ.ศ. 2564 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระวังอัคคีภัย งบดำเนินการ
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
ปีใหม่ จำนวนเงิน 10,000.- บาท ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 131
ลำดับที่ 3

มกราคม 2564
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แบบจัดการความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

แบบ HK RM 04

ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

แนวทางตอบสนอง

ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ
(Compliance Risk)

C3 ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ
ประมาท ไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายจราจร ทำให้มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ

ภายนอก

การควบคุมความเสี่ยง

C4 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ยังไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบการ
เบิกจ่ายและกฎหมาย
ใหม่ๆ

ภายใน

การควบคุมความเสี่ยง

แผนงาน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

จัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
สำนักปลัดฯ
กิจกรรมฯ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งานป้องกันสารณภัยฯ)
พ.ศ. 2564 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระวังอัคคีภัย งบดำเนินการ
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงสงกรานต์ จำนวนเงิน 10,000.- บาท
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
หน้า 133 ลำดับที่ 7
จัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา
กองการศึกษา
อาหารกลางวันให้กับนักเรียน จำนวน 200 วัน
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2564 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวนเงิน
312,000.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 102 ลำดับที่ 19

กำหนดเวลาแล้ว
เสร็จ

เมษายน 2564

กันยายน 2564
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