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ค าน า 

  แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  จัดท าตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความส าคัญ และน ามาใช้อย่างแพร่หลาย   ในการ
บริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน และส่งผลการด าเนินงานขององค์กร และเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการด า เนินงานขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรด้วยการพัฒนากระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงจัด 
ให้มีการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเป็นกรอบขั้นตอนของการด าเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลัก
วิชาการกรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) 
ที่เหมาะสม รวมทั้งก าหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะ
ตามอ านาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่และบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง ให้เป็นประโยชน์สูงสุด 

  คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง ได้จัดท าแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการทุกกอง/ฝ่าย 
มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย อยู่ในระดับที่สามารถ
ยอมรับได้ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม ต่อไป 
 
 
 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
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บทที่ 1 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 

 
       
  

           บทน า 
 
 
 

  พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดประกอบกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0805.2/ว6858 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562             เรื่อง 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง จึงแต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความ
เสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานการบรรลุ
เป้าหมายด้านการด าเนินงาน การเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูและรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน การลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง การทุจิตของหน่วยงานการด า เนินการบรรลุ วัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
              การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กร
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการด าเนินงานด้วยความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
              องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง จึงให้ความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีการก าหนด 
นโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง 
พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว23 ลงวันที่ 19 มีนาคม  2562 
ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-
Integrated Framework ) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSOERM) 

  
 
 

1) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

3) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
4) เพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง สามารถด าเนินการได้ตาม พันธะกิจ และวิสัยทัศน์ ที่ก าหนด 

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  5) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      /เป้าหมาย… 
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 



 

1.4 ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

1.5 ความหมายและค าจ ากัดความการบริหารความเสี่ยง 
 

 

1.3 เป้าหมาย 
 
 1) ผู้บริหารท้องถิน่ และผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้ใน
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

3) สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
4) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร 
6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

 

  
 

 

1) เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการ
ด าเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร 

2) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญซึ่งจะท าให้พนักงานภายในองค์กร เข้าใจ 
เป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่าง
ครบถ้วน 

3) เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหาร
ในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกุลยุทธ์ การติดตามควบคุมและ
วัดผลการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร 

4) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการตัดสินใจ  ใน
การปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหาร มีความเข้าใจใน   
กลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

5) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง 

 

 
  

ความเสี่ยง (Uncertainty) หมายถึง ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ /เป้าหมาย  
โดยผลกระทบดังกล่าวท าให้การด าเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย หรือความคาดหวัง โดยอาจวัดระดับความ 
รุนแรงของความเสี่ยงไดจ้ากผลกระทบ (Consequences) ของเหตุการณ์ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการ
ด าเนินงานหลักที่ก าหนดไว้ ทั้งท่ีเป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์ 
เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์การโดยการประเมินจาก 

1) โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิด 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
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          ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของ 
แต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ าและ
ความเสี่ยงน้อยมาก 

  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การก าหนดนโยบายโครงสร้าง และ
กระบวนการ เพ่ือให้คณะกรรมการผู้บริหาร และบุคลากรน าไปปฏิบัติในการก าหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานทั่วทั้ง
องค์กรโดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
ประเมินผลกระทบต่อองค์กร และก าหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ทั้งนี้เพ่ือให้
เกิดความเชื่อม่ันในระดับหนึ่งว่าผลการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 

 COSO(The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 
หมายถึง กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)        
มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ รวมถึงมีการก าหนดบทบาทและหน้าที่
ความรู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน 

  การบริหารความเสี่ยงโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management : ERM) หมายถึง    การ
บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ โดยต้อง
พยายามที่จะลดสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยการท าให้
ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 
ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นส าคัญ 

     การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงหรือ
ลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ (Risk Tolerance) 

การติดตามประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการติดตามผล 
ระหว่างด าเนินการตามแผน และท าการสอบทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้คงด าเนินการ
ต่อไป เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง 
ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ควรก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ าอีก
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือดูว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วหรือมีความเสี่ยงใหม่เพ่ิมข้ึนมาอีก หรือไม่ 

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน  หมายถึง ความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร   
ความเสี่ยงที่องค์กรต้องต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงในด้านนโยบายความเสี่ยง
ในด้านการด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้าน
กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เป็นต้น 

  ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเป็น
สิ่งที่อยู่นอกเหนือความรู้รับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบ       
ให้ได้มากที่สุด ได้แก่ ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมือง การปกครอง ความเสี่ยงด้าน การแข่งขัน 
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงด้าน
กฎหมายและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 

   
 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
และเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงถูกปลูกฝั งอยู่ใน
องค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. ให้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO : ERM 
(The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : Enterprise Risk 
Management) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร 
                   2. ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                   3. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดท ารายงาน 
ผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
                   4. ให้น้าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง 
                   5. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ให้ตระหนัก
ถึงความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรม
ขององค์กร 
 ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการองค์กรที่ดีคือ การติดตาม ก ากับ ควบคุม และดูแล ให้มี
การจัดกระบวนการเพ่ือใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย ๓ หลักการที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 

๑. การบริหารความเสี่ยง 
๒. การควบคุมภายใน 
3. การตรวจสอบภายใน 

 

 

  
                                                                                                 

               หมายถึง การก าหนดนโยบาย โครงสร้าง และกระบวนการเพ่ือให้คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากร
ขององค์กร น าไปปฏิบัติในการก าหนดกลยุทธ์ปฏิบัติงาสนบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผล กระทบต่อองค์กร และ
ก าหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่ง  
ว่าผลการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยวัตถุประสงค์ในการบริหาร
ความเสี่ยงนั้นเป็นไปเพ่ือให้ผลการด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ละเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงเพ่ือให้
เกิดการรับรู้ ตระหนักและเข้าถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กร ก าหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลด
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งการสร้างกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรใน
องค์กรเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรเพ่ือให้สามารถบริหาร
จัดการความไม่แนน่อนที่จะเกิดข้ึนกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 

2.2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 



การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) หมายถึง การบริหาร
ความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรม ตามภารกิจ และวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมี
ลักษณะทีส่ าคัญ ได้แก่ 

1. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับภารกิจ 
และพันธะกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การตัดสินใจ และสามารถนาไปใช้กับองค์ประกอบอื่นๆ 

ในการบริหารองค์กร 
   ๒. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรทั้งระดับ โครงการระดับ
หน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์ การด า เนินงานการเงิน 
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจท้าให้เกิด ความเสียหาย ความไม่แน่นอนและโอกาส รวมถึง
การมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   ๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้าง และหาก
เกิดข้ึนจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง 
   ๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการผู้บริหาร
ระดับสูงและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง พ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ดีขององค์กรควร
มีองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน โดยจะเป็นกระบวนการที่ด า เนินการอย่างต่อเนื่อง และควรถูก
ปลูกฝังรวมกับกิจกรรมปกติขององค์กรเพ่ือให้องค์กรสามารถด า เนินการตามกลยุทธ์ที่ก าหนด และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้ 

 
 
 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 62 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัย
การเงินการคลังเพ่ือให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง 
ต้องมีบทบัญญัติเกีย่วกับกรอบการด าเนินการคลังงบประมาณวินัยรายได้รายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงิน   นอก
งบประมาณ การรับทรัพย์ สิ น เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ดังนั้นจึงได้ก าหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัดและช่วยป้องกัน หรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความ
สิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริตกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง
ได้ก าหนด “มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ” (Internal Control Standard for 
Government Agency) ตามมาตรฐานสากลของThe Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission : COSO ๒ ๐ ๑ ๓ ซึ่งได้มีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนดประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งจะท้าให้การด าเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

“การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ      
ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้ 

๑. วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน 
ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ในหน่วยงานของรัฐ 
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๒.3 การควบคุมภายใน (Internal Control) 
 



             ๒. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงาน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา
โปร่งใส หรือข้อก าหนดอื่นของทางราชการ 
             ๓. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ( Compliance Objectives) 
เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอื่นของทางราชการ 

 

 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง ได้แต่งตั้งแต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง และด าเนินการโดยมีขั้นตอนการด าเนินการ หลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน  COSO 
(Committee of Sponsoring Organizstion of the Tread Way Commission) 

   มาตรฐานที่จะน ามาใช้ในการก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง เป็นกรอบแนวคิดในการ
บริหารบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มีแนวทางในการแจกแจง
ปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ รวมถึงมีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
 COSO + ERM     

 

 

 

 
      
     

องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM Integrated Framework 
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Entity and Unit-Level Components 
           หน่วยงานในระดับต่าง ๆ 

Management Objectives    
        วัตถุประสงค ์

 Risk Components                                                
     องค์ประกอบ 

๒.4 แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 

 



2.6 ปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง 

 

 
 
 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง ท าหน้าที่ในการก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข      

ในการบริหารความเสี่ยง 
 

2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะท าางานการบริหาร
ความเสี่ยง และก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

3. คณะท างานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
    1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

2) น าเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง ต่อนายกองค์การ     
บริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
3) ประสานและก ากับการด าเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการ 
     บริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

    4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
4. หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ้านวยการกอง ท าหน้าที่ศึกษา ท าความความใจกับการบริหารความเสี่ยงให้

ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้ งติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

5. บุคลากรในหน่วยงาน ท้าหน้าที่ท าความเข้าใจและด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
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2.5 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

 

กลไกการบริหารความเสีย่ง 

ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสีย่ง พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ/อนุมัต ิ

คณะท างาน 
บริหาร 
ความเสีย่ง 

1. ระบุปจัจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและ
ผลกระทบ 
2. วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญ 
3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

พิจารณา
/สั่งการ 

6. ทบทวนแผน 
บริหารความเสี่ยง 

5. รายงาน/ประเมิน 
ผลการบริหารความเสี่ยง 

4. สื่อสารท าความเข้าใจ
กับผู้ปฏิบัต ิ

ปฏิบัติงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ง 

   ผู้ปฏิบัต ิ สนับสนุนข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 



2.7 กรอบการบริหารความเสี่ยง 
 

 

 ปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความส าเร็จ              
มี 8 ประการ 

1. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 
การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จะประสบความส าเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ 

การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้น าของผู้บริหารระดับสูง  ในองค์กร ผู้บริหารระดับสูงต้องให้
ความส าคัญและสนับสนุนให้ทุกคน 
   2. ความเข้าใจความหมายความเสี่ยงตรงกัน 

การใช้ค านิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแบบเดียวกัน จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการเพ่ือใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง และก าหนดวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม ท าให้ผู้บริหารและหน้าที่ทุกระดับมีจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง 
   3. กระบวนการการบริหารความเสี่ยง ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

องค์กรทั่วไป จะประสบความส าเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้นจะต้องน า
กระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
   4. การบริหารการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการชี้แจง 
     การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ องค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรให้เข้ากับทุกระดับขององค์กร และต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของผล ที่
องค์กร และแต่ละบุคคลจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง 
   5. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

      การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติมีความส าคัญอย่างมาก เพราะการสื่อสารจะ
เน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ องค์กร การชี้แจงท าความเข้าใจต่อพนักงานทุก
คนถึงความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการ
และน้ามาซึ่งความส าเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง 
   6. การวัดผลการบริหารความเสี่ยง 
      การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น จะท้าให้ผู้บริหารสามารถประเมินความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นและด าเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล 
และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
   7. การให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 
      ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจกรอบการบริหารความเสี่ยง 
และความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยง เพื่อบรรลุความส าเร็จขององค์กร การสื่อสารข้อมูล
เกี่ยวกับความเสี่ยง 
   8. การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
      ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยส าคัญความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง คือการก าหนดวิธีที่เหมาะสม     ใน
การติดตามการบริหารความเสี่ยง 
      การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 
       - การรายงาน และสอบทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
       - ความชัดเจนและสม่ าเสมอของการมีส่วนร่วม และความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง 
       - บทบาทของผู้น าในการสนับสนุน และติดตามการบริหารความเสี่ยง 
       - การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง ด าเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยยึดกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Commission ) โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 

1. วัฒนธรรมองค์กร โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายการด าเนินงาน และความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ 
              2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีคณะท างานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบล
ถ้ าวัวแดง ท าหน้าที่วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโดยผู้บริหารระดับส านัก/กลุ่มงานติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 
              3. กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์ค้นหาและระบุ
ความเสี่ยงการวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดล าดับ ความเสี่ยง การประเมิน การควบคุมที่มีอยู่การจัดการความเสี่ยง 
การติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานตามแผนดังกล่าว 
              4. ปัจจัยพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงสร้างและระบบบริหารความเสี่ยง วิธีการด าเนินงาน/เครื่องมือที่ใช้ใน
การระบุความเสี่ยง รวมถึงข้อมูลและการสื่อสารภายในองค์กร 
     กรอบตามหลักของการควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO 2013 (Committee of 
Sponsoring Organizations 2013) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออก
ประกาศใช้เมื่อปี 1992 ส าหรับมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้  

    องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
     หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม 
     หลักการที่ 2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 
 หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 
 หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 
 หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 
    องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 หลักการที่ 6 ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 
 หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 
 หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
 หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
 หลักการที่ 10 ควบคุมการเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 
 หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
 หลักการที่ 13 องค์กรข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 
 หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 
 หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน 
 
 
                                                                                                                  /องค์ประกอบท่ี 5... 
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องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)  
 หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 



 หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลาและเหมาะสม 
ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง มีอยู่จริงและน าไปปฏิบัติได้ อีกทั้งท างาน
อย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล  
 

 

 

 
 

     กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 

 

 

ในการพัฒนาและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ้ าวัวแดง จะน าหลักการของมาตรฐาน COSO ซึ่งมีการด าเนินงานที่ส าคัญประกอบไปด้วย 9 ขั้นตอน 

 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ข้ันตอน ดังนี ้
1. การระบุความเสีย่ง 
2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
4. การประเมินการควบคมุความเสี่ยง 
5. แผนบริหารความเสี่ยง 
6. การจดัท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
7. จัดท าระบบการบริหารความเสีย่ง 
8. การจดัท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบรหิารความเสี่ยง 

 
 
 

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุวิเคราะห์ ประเมินและ
จัดล าดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด า เนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผน 
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

 1. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์  
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร  

2. ประเมินความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยอาศัยเกณฑ์  
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท้าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม  

3. จัดการความเสี่ยงเป็นการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม
ความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และ
ควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 

                                                                                                                 /รายงาน...  
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4. รายงานและติดตามผลเป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยงที่ ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล้าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง  

บทที่ 3 

3.1 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง  

 

3.2 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

 



5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปีเพ่ือให้
มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการหรือ  
กลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activety) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการ
จัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  

6. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เสี่ยง ในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น  

 
 
 
 
 

 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategec Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ 

เป้าหมาย พันธะกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย      
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร  

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น 
ปัญหาการปฏิบัติงานประจ้าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบบุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุม 
ทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัย 
ภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส า นักงาน 
ตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม  

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียการป้องกัน  
ข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ  

 

 

ในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงเป็นการวิเคราะห์เพ่ือวัดระดับโอกาสหรือ ความถี่
ที่จะเกิดความเสี่ยงและวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ โดยน าเหตุการณ์ความเสี่ยง และปัจจัย เสี่ยงที่มีการ
ค้นพบหรือระบุได้มาท าการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรงกับความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้   เพ่ือระบุระดับ
ความส าคัญของความเสี่ยง ซึ่งมีองค์ประกอบหลักในการพิจารณาอยู่ 2 ประการคือโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด
และผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้น โดยโอกาสที่จะเกิด คือความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์นั้น ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง
และผลกระทบที่เกิดขึ้นคือความเสียหายที่เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อองค์กร   หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ทั้งนี้ 
จะต้องมีการก าหนดระดับของโอกาสที่จะเกิด และระดับของผลกระทบที่จะเกิดเพ่ือให้สามารถก าหนดดีหรือ
จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงได้ พิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต 
ปัจจุบัน หรือ การคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น 4 ระดับ 
คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า แทนด้วยตัวเลข  4 3 2 และ 1 ตามล าดับใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสที่จะ
เกิดซ่ึงก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ  
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การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

3.3  ประเภทความเสี่ยง 

3.4 การประเมินความเสี่ยง  

 



ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี

จะเกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

1. การใช้ดุลพินิจของผู้มี
อ านาจในการอนุญาต อนุมัติ
ต่างๆ 

หากผู้มีอ านาจไม่ยึดหลักความ
ถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็น
ธรรมต่อพนักงานส่วนต าบล 

ปัจจัยภายใน                       
-การน าระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ                      
-การแบ่งพรรคแบ่งพวกของ
พนักงานส่วนต าบล                 
-ความไม่ยตุิธรรมของผู้มีอ านาจ
ในการตัดสินใจ สั่งการ 

ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น ก า ร
ปฏิบัติงาน (O) 

2.  ความผิ ดพลาด ในการ
ปฏิบั ติ ง าน  เนื่ อ งจากขาด
ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
กฎหมาย ที่น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมายอัน
น า ไ ป สู่ ปั ญ ห า กั บ ห น่ ว ย
ตรวจสอบ  

ปัจจัยภายนอก                      
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่
มีความชัดเจนในการปฏิบตัิ        
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมาย
ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อน
ก่อนบังคับใช้ 

ปัจจัยภายใน                         
- พนักงานส่วนต าบลไม่สนใจอ่าน
ระเบียบ กฎหมาย                  
- ไม่มีการจัดท าหรือรวบรวมอง
องค์ความรู้ในหน่วยงาน        

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ต า ม ก ฎ ห ม า ย ร ะ เ บี ย บ 
ข้อบังคับ (C) 

3. การทุจริตในการเบิกจ่าย
ต่าง ๆ  

ราชการได้รับความเสียหาย
จากเงินที่ถูกทุจริต 

ปัจจัยภายใน                         
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด                           
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) 

4. วางแผนการพัฒนาไม่ถูก
เหมาะ สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของ
ประชาชน 

ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับ
การแก้ ไ ข  มี ก า รประท้ ว ง
ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน                        
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึด
จากความต้องการของตนเอง 
พรรคพวก ฐานเสีย่ง และ
ผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ 

 

ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ 
(S) 
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ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี

จะเกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

5. การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริห ารพั สดุ  เป็น ไปอย่ า ง
ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบียบ 

- ไ ด้ วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ มี
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน 

- มีการทุจริตงบประมาณของ
ทางราชการเสียหาย 

ปัจจัยภายนอก 

- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่
ออกมาบังคับใช้จ านวนมาก 

- มีการปรับเปลี่ยนระเบยีบ
กฎหมายตลอดเวลา 

ปัจจัยภายใน 

- การขาดความรูค้วามเข้าใจของ
ผู้ปฏิบัต ิ

- พนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง
ทุจริต รับผลประโยชน์จากผู้ขาย 
ผู้รับจ้าง 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระ เบี ยบ 
ข้อบังคับ (C) 

6. การน าทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

เ กิ ด กา รทุ จ ริ ต  เ กิ ดค ว าม
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไม่ได้
ประโยชน์ 

 ปัจจัยภายใน 

- ขาดการควบคุมตรวจสอบอย่าง
เคร่งครดั 

- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) 

7. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 

- ราชการได้รับความเสียหาย
จากการปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติ 

- ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ ค ว า ม
เดือดร้อนเสียหาย 

ปัจจัยภายใน 

- ขาดการควบคุมตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด 

- ระบบตรวจสอบไม่รดักุม
พอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต 

- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกในการเป็น
ข้าราชการที่ด ี

ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น ก า ร
ปฏิบัติงาน (O) 

8. โครงการก่อสรา้งพื้นฐานไม่
มีคุณภาพ ไมไ่ด้ใช้ประโยชน ์

สิ้ น เ ป ลื อ ง แ ล ะ สู ญ เ สี ย
งบประมาณในการก่อสร้าง
การซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 

- ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการ 

- ผู้ปฏิบัติงานมผีลประโยชน์ใน
งานท่ีท า 

ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น ก า ร
ปฏิบัติงาน (O) 
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ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี

จะเกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหตุ ประเภทความเสี่ยง 

9 .  ก าร จ่ า ย เ บี้ ย ยั ง ชีพ ไ ม่
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

งบประมาณที่ ต้ องจ่ าย ไป
ให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธ์ิได้รับ 

ปัจจัยภายใน 

- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
ขอรับเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (F) 

10. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ บ้านเรือนประชาชนได้ รับ
ความเสียหาย เกิดการสูญเสีย
ท รั พ ย์ สิ น แ ล ะ ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชน 

 ปัจจัยภายนอก 

- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 

ปัจจัยภายใน 

- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
กระแสไฟฟ้า 

ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น ก า ร
ปฏิบัติงาน (O) 

 

 

 
 
 
 
 

การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ความเสี่ยง 

ผลกระทบ/ความ
เสียหายที่จะ

เกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหตุ 

ประเภท
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระ 
ทบ

ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ผู้รับ 
ผิด 
ชอบ 

1.การใช้ดุลพินิจ
ของผู้มีอ านาจ
ในการอนุญาต 
อนุมัติต่างๆ 

หากผู้มีอ านาจไม่ยึด
หลั ก คว ามถู ก ต้ อ ง 
ย่อมเกิดความไม่เป็น
ธรรมต่อพนักงานส่วน
ต าบล 

ปัจจัยภายใน                       
-การน าระบบอุปถัมภ์
มาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ                      
-การแบ่งพรรคแบ่งพวก
ของพนักงานส่วนต าบล                 
-ความไม่ยุติธรรมของผู้
มีอ านาจในการตัดสินใจ 
สั่งการ 

ความเส่ียงด้าน
การปฏิบัติงาน 
(O) 
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การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2564) 



องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ความเสี่ยง 

ผลกระทบ/
ความเสียหายที่

จะเกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหตุ 

ประเภท
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระ 
ทบ

ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ผู้รับ 
ผิด 
ชอบ 

2.ความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบ
กฎหมาย ที่
น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผิดพลาด 
ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย
อันน าไปสู่ปัญหา
กับหน่วยตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก                      
- กฎหมาย ระเบยีบ ที่
ออกมาไม่มีความชัดเจน
ในการปฏิบัต ิ            
- หนว่ยงานที่ออก
กฎหมายระเบยีบ ไม่มี
การให้ความรู้กอ่นก่อน
บังคับใช้ 

ปัจจัยภายใน                         
- พนักงานสว่นต าบลไม่
สนใจอ่านระเบียบ 
กฎหมาย                  
- ไม่มีการจัดท าหรือ

รวบรวมององค์ความรู้
ในหน่วยงาน        

ความเส่ียง
ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย
ระเบียบ 
ข้อบังคับ (C) 

     

3. การทุจริตใน
การเบิกจา่ยต่าง ๆ 

ราชการได้รับความ
เสียหายจากเงินที่
ถูกทุจริต 

ปัจจัยภายใน                         
- ขาดการควบคุม 
ตรวจสอบอย่างเข้มงวด                           
- ระบบตรวจสอบไม่
รัดกุมพอที่จะปิด
ช่องว่างการทุจริต 

ความเส่ียง
ด้านการเงิน 
(F) 

     

4. วางแผนการ
พัฒนาไม่ถูกเหมาะ 
สอดคล้องกับ
ปัญหาและความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ปัญหาความ
เดือดร้อนไม่ได้รับ
การแก้ไข มกีาร
ประท้วงร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน                        
- ผู้บริหารวาง
แผนพัฒนาโดยยึดจาก
ความต้องการของ
ตนเอง พรรคพวก ฐาน
เส่ียง และผลประโยชน์
ที่ตนเองจะได้รับ 

 

ความเส่ียงเชิง
ยุทธศาสตร์ 
(S) 
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การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2564) 



องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ความเสี่ยง 

ผลกระทบ/
ความเสียหายท่ี

จะเกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหตุ 

ประเภท
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระ 
ทบ

ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ผู้รับ 
ผิด 
ชอบ 

5. การจัดซ้ือจัด
จ้างและการ
บริหารพัสดุ 
เปน็ไปอย่าง
ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบียบ 

- ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่
ไ ม่ มี คุณภาพ  ไม่
ต ร ง ต า ม ค ว า ม
ต้องการใช้งาน 

- มีการทุจริต
งบประมาณของ
ทางราชการ
เสียหาย 

  ปัจจัยภายนอก 

- ระเบียบกฎหมายฉบับ
ใหม่ออกมาบังคับใช้
จ านวนมาก 

- มีการปรับเปลี่ยน
ระเบียบกฎหมาย
ตลอดเวลา 

ปัจจัยภายใน 

- การขาดความรู้ความ
เข้าใจของผู้ปฏิบัต ิ

- พนกังานผูม้ีหน้าทีจ่ัดซื้อ
จัดจ้างทุจรติ รับ
ผลประโยชนจ์ากผูข้าย 
ผู้รับจ้าง 

ความเส่ียง
ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ (C) 

     

6. การน า
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตวั 

เกิดการทุจริต เกิด
ความสิ้นเปลืองโดย
ที่ราชการไม่ได้
ประโยชน ์

ปัจจัยภายใน 

- ขาดการควบคุม
ตรวจสอบอย่าง
เคร่งครัด 

- ผู้ปฏบิัติทุจริต 

ความเส่ียง
ด้านการเงิน 
(F) 

     

7. การปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ
หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที ่

- ร า ช ก า ร ไ ด้ รั บ
ความเสียหายจาก
การปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัติ 

- ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน
เสียหาย 

ปัจจัยภายใน 

- ขาดการควบคุม
ตรวจสอบอย่างเข้มงวด 

- ระบบตรวจสอบไม่
รัดกุมพอที่จะปิด
ช่องว่างการทุจริต 

- ผู้ปฏบิัติขาดจิตส านกึ
ในการเป็นข้าราชการที่
ดี 

ความเส่ียง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(O) 

     

8. โครงการ
ก่อสร้างพื้นฐานไม่
มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้
ประโยชน ์

สิน้เปลืองและ
สูญเสียงบประมาณ
ในการก่อสร้างการ
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 

- ผู้ปฏบิัติงานไม่
ค านึงถึงประโยชน์ของ
ทางราชการ 

- ผู้ปฏบิัติงานมี
ผลประโยชน์ในงานที่ท า 

ความเส่ียง
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
(O) 
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                          การประเมินความเสี่ยง (ปีงบประมาณ 2564) 



        องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ความเสี่ยง 

ผลกระทบ/
ความเสียหายท่ี

จะเกิดขึ้น 
ปัจจัย/สาเหตุ 

ประเภท
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระ 
ทบ

ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ผู้รับ 
ผิด 
ชอบ 

9. การจา่ยเบี้ยยัง
ชีพไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

งบประมาณที่ต้อง
จ่ายไปให้กบัผู้ที่ไม่
มีสิทธิ์ได้รับ 

  ปัจจยัภายใน 

- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง 
ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

 

ความเส่ียง
ด้านการเงิน 
(F) 

     

10. เกิดสาธารณ
ภัยในพื้นที ่

บ้านเรือน
ประชาชนได้รับ
ความเสียหาย เกิด
การสูญเสีย
ทรัพย์สินและชีวิต
ของประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 

- สภาพดิน ฟา้ อากาศ 

ปัจจัยภายใน 

- อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า 

ค ว า ม เ สี่ ย ง
ด้ า น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น 
(O) 

 

     

                                             

การรายงานและติดตามผล  
หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงาน และ

ติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี เป้าหมายใน
การติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง  รวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหาร  ความเสี่ยงหรือไม่ โดย
หน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพดีก็ให้ ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่
ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้อง ติดตาม หรืออาจท า Check List การติดตาม 
พร้อมทั้งก าหนดความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถติดตาม ผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ 

1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลา    ที่
ก าหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 

2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่ รวมอยู่ใน
การด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน  

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
คณะท างานบริหารความเสี่ยง จะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

ประจ้าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนหนองกุ่ม มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไป        
อย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยงที่ด า เนินการ สามารถลด
และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัว  ควบคุมอ่ืน
เพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการด าเนินงาน การทบทวนการบริหารความเสี่ยง  

                                                                                                             /การทบทวน... 
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การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  



เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสม กับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงได้ด าเนินการวิเคราะห์และ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรับรองสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน พระราชก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่ก าหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมา น ามาคัดเลือกความเสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม
ความเสี่ยง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง
โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยง 
 2. ระดับความเสี่ยง 
 3. กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง 
 4. วัตถุประสงค์ 
 5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 6. ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 7. งบประมาณ 
 8. ผู้รับผิดชอบ 
 9. ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                       /แผนบริหารความเสี่ยง... 

บทที่ 4 

แผนบริหารความเสี่ยง 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
 

ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 
กิจกรรมการ

ควบคุม/จัดการ
ความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง
ภายหลังด าเนินการจัดการความ

เสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 

1.การใช้ดลุพินิจ
ของผู้มีอ านาจใน
การอนุญาต 
อนุมัติต่างๆ 

10 

การพิจารณา
อนุญาต อนุมัติ 
ยึดหลักกฎหมาย 
ระเบียบอย่าง
เคร่งครดั 

เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมและ
ความถูกต้อง 

ม.ค. – ก.ย. 
2564 

การพิจารณา
อนุญาต อนุมัติ มี
ความรวดเร็ว
ถูกต้อง 

- ทุกกอง 1 4 4 

2. การปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยมิชอบ
หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

10 

ก ากับดูแล 
ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน ให้
ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

- เพื่อให้องค์กร
ปลอดการทุจริต 

- เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการที่
ด ี

ม.ค. – ก.ย. 
2564 

การปฏิบัติงาน
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้ - ทุกกอง 1 4 4 

3. โครงการ
ก่อสร้างพื้นฐานไม่
มีคุณภาพ ไมไ่ด้ใช้
ประโยชน ์

10 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง 

เพื่อให้โครงการ
ก่อสร้างทุก
โครงการใช้
ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 

ม.ค. – ก.ย. 
2564 

โครงการก่อสร้าง
ทุกโครงการได้ใช้
ประโยชน์และ
แก้ไขปัญหาของ
ประชาชนได ้

- กองช่าง 1 4 4 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /แผนการบริหาร...(ต่อ) 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
 

ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 
กิจกรรมการ

ควบคุม/จัดการ
ความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง
ภายหลังด าเนินการจัดการความ

เสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) 

4. เกิดสาธารณ
ภัยในพื้นที ่

10 

- จัดท าแผน
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

- จัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ม.ค. – ก.ย. 
2564 

ประชาชนท่ี
ประสบเหตไุดร้ับ
ความช่วยเหลือ 

- ส านักปลดั 2 3 6 
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ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 
กิจกรรมการ

ควบคุม/จัดการ
ความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง
ภายหลังด าเนินการจัดการความ

เสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) 

5.ความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากขาด
ความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ
กฎหมาย ท่ี
น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

15 

ส่งพนักงานเข้ารับ
การอบรม 

เพื่อให้ปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง 

ม.ค. – ก.ย. 

2564 

ไม่เกดิความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

- ทุกกอง 1 4 4 

6. การจัดซื้อจัด
จ้างและการ
บริหารพสัดุ 
เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง 

15 

ส่งพนักงานเข้ารับ
การอบรม 

เพื่อให้ปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง ม.ค. – ก.ย. 

2564 

ไม่เกดิความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน - กองคลัง 1 4 4 
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ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 
กิจกรรมการ

ควบคุม/จัดการ
ความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง
ภายหลังด าเนินการจัดการความ

เสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

7. การทุจริตใน
การเบิกจ่ายต่างๆ 

15 
มีการตรวจสอบ
โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

เพื่อไม่ให้เกิดการ
ทุจริต 

ม.ค. – ก.ย. 

2564 

ไม่มีการทุจรติใน
หน่วยงาน - กองคลัง 1 4 4 

8. การน า
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้
ประโยชนส์่วนตัว 

15 

มีการตรวจสอบ
โดยงานพัสด ุ

เพื่อไม่ให้ทาง
ราชการเสีย
ประโยชน ์

ม.ค. – ก.ย. 

2564 

ไม่มีการการน า
ทรัพย์สินของทาง
ราชการไปใช้
ประโยชนส์่วนตัว 

- กองคลัง 1 4 4 

9. การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมาย 

16 
ตรวจสอบข้อมลู
กับฐานข้อมูล 

เพื่อไม่ให้ราชการ
เสียหาย 

ม.ค. – ก.ย. 

2564 

การจ่ายเบีย้ยังชีพ
เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง 

- กองสวัสดิการ 1 4 4 
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ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 
กจิกรรมการ

ควบคุม/จัดการ
ความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง
ภายหลังด าเนินการจัดการความ

เสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
รวม 

ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) 

10. วางแผนการ
พัฒนาไม่ถูก
เหมาะ สอดคล้อง
กับปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน 

15 

มีการตดิตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ทุกป ี

- เพื่อให้
แผนพัฒนาเป็น
กรอบในการท า
งบประมาณ
รายจ่ายได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- เพื่อให้ระดับ
ความส าเร็จของ
แผนสูงกว่าร้อยละ 
60 

ม.ค. – ก.ย. 

2564 

- แผนพัฒนาเป็น
กรอบในการท า
งบประมาณ
รายจ่ายได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- เพื่อให้ระดับ
ความส าเร็จของ
แผนสูงกว่าร้อยละ 
60 

- ส านักปลดั 1 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 



 

แบบประเมินความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

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

ค าชี้แจง : จงให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (1) และระดับความรุนแรงของกระทบ (2) ตามระดับ 
ดังนี้ 1 = น้อย , 2 = ปานกลาง , 3 = สูง 

ความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(1) 
ผลกระทบ 

(2) 
ระดับความ 

เสี่ยง 
(3) 

1.การใช้ดลุพินิจของผู้มีอ านาจในการ
อนุญาต อนุมัตติ่างๆ 

ปัจจัยภายใน                              
- การน าระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ                             
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงาน
ส่วนต าบล                                  
- ความไม่ยตุิธรรมของผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ สั่งการ 

   

2.ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบกฎหมาย ท่ีน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปัจจัยภายนอก                             
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มคีวาม
ชัดเจนในการปฏิบตัิ                       
- หน่วยงานท่ีออกกฎหมายระเบียบ ไม่
มีการให้ความรู้ก่อนก่อนบังคับใช้ 
ปัจจัยภายใน                               
- พนักงานส่วนต าบลไม่สนใจอ่าน
ระเบียบ กฎหมาย                          
- ไม่มีการจัดท าหรือรวบรวมององค์
ความรู้ในหน่วยงาน        

   

3. การทจุริตในการเบิกจ่ายตา่ง ๆ ปัจจัยภายใน                               
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอยา่ง
เข้มงวด                                     
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุมพอท่ีจะปิด
ช่องว่างการทุจริต 

   

4. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกเหมาะ 
สอดคล้องกับปญัหาและความต้องการ
ของประชาชน 

ปัจจัยภายใน                               
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจาก
ความต้องการของตนเอง พรรคพวก 
ฐานเสี่ยง และผลประโยชน์ที่ตนเองจะ
ได้รับ 
 

   

 

 

 

                                                                                                                      /แบบประเมิน...(ต่อ) 



 

ความเสี่ยง ปัจจัย/สาเหตุ 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

(1) 
ผลกระทบ 

(2) 
ระดับความ 

เสี่ยง 
(3) 

5. การจัดซื้อจัดจา้งและการบริหาร
พัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้อง 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมา
บังคับใช้จ านวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบยีบกฎหมาย
ตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรูค้วามเข้าใจของผู้
ปฏิบัต ิ
- พนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างทุจริต 
รับผลประโยชน์จากผู้ขาย ผูร้ับจ้าง 

   

6. การน าทรัพย์สินของทางราชการไป
ใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

 ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุมตรวจสอบอย่าง
เคร่งครดั 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

   

7. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบหรอืละ
เว้นการปฏิบตัิหน้าที ่

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุมตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รดักุมพอท่ีจะปิด
ช่องว่างการทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตส านึกในการเป็น
ข้าราชการที่ด ี

   

8. โครงการก่อสรา้งพื้นฐานไม่มี
คุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ค านึงถึงประโยชน์ของ
ทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมผีลประโยชน์ในงานท่ีท า 

   

9. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไมต่รวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
 

   

10. เกดิสาธารณภัยในพื้นที ่ ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
กระแสไฟฟ้า 

   

 

 

 

 

 

 


