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คำนำ 

ดวยมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใชเมื ่อวันท่ี 

20 เมษายน 2561 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร 

จัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหาร จัดการ

ความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและอาจสงผลกระทบตอ องคการ

บริหารสวนตำบลสระขวัญ เพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญสามารถดำเนินการใหบรรลุ วัตถุประสงค 

รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถใหแกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  

เพื ่อใหเปนไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ประกอบหลักเกณฑ 

กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหนวยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2562 จึงไดจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญขึ้น โดยประยุกต 

ตามแนวความคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกรของ Coso หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

และนำมาปรับใชใหเกิดความเหมาะสมกับบริบทของระบบบริหารราชการสวนทองถิ่น เพื่อใหองคการบริหาร 

สวนตำบลสระขวัญ ใชเปนกรอบหรือแนวคิดพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำ

ใหเกิดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลตอผูที่เกี่ยวของทุกฝายและการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล 

สระขวัญ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
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สวนท่ี 1 

การบริหารจัดการความเส่ียง 

หลักการและเหตุผล  
ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 

โดยมาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ บริหารจัดการ
ความเส ี ่ยง โดยให ถ ือปฏ ิบ ัต ิตามมาตรฐานและหล ักเกณฑท ี ่กระทรวงการคล ังกำหนด ประกอบกับ 
กระทรวงการคลังไดกำหนดหลักเกณฑวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
ถือเปนหนวยงานของรัฐตามหลักเกณฑนี้ ทั้งนี้ เพ่ือใหการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตำบล
สระขวัญ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสอดคลองกับหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  

วัตถุประสงคในการจัดทำแผนบริหารความเส่ียง  
1. เพื่อใหฝายบริหาร/ฝายปฏิบัติการเขาใจหลักการ กระบวนการ/ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของ 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  
2. เพ่ือใหผูบริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร  
3. เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนสามารถ 

ใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  
4. เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิด 

ข้ึนกับองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  
5. เพื่อใหสำนัก/กอง ในสังกัดนำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตำบล 

สระขวัญไปประยุกตใชในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนัก/กองได  

แนวทางการบริหารความเส่ียง  
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้  

1. การแตงตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีอำนาจหนาที่จัดทำแผนการบริหาร 
จัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความ 
เสี่ยง และพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

2. การวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดในอนาคต หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน 
ภายในสถานการณที่ไมแนนอน และอาจสงผลกระทบในดานลบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและ 
ไม เปนตัวเงิน หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ทั้งในดาน 
กลยุทธ ดานการดำเนินงาน ดานการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ อันอาจเปนผลกระทบ 
ทางบวกดวยก็ได โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ท่ีไดรับและโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ 
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เปาหมาย  
1. ผูบริหารและผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือนำไปใชในการ ดำเนินงาน

ตามยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานประจำปใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกำหนดไว  
2. ผูบริหารและผูปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ เสี่ยง

ใหอยูในระดับท่ียอมรับได  
3. สามารถนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกรไปใชในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบ  
4. เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองคกรอยางตอเนื่อง  
5. ความรับผิดชอบตอความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดข้ึนอยางเหมาะสมท่ัวท้ังองคกร  
6. การบริหารความเสี่ยงไดรับการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร ประโยชนของการบริหารความ

เสี่ยง การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะชวยใหผูบริหารมีขอมูลที่ใชในการตัดสินใจไดดียิ่งขึ้นและทำให องคกร
สามารถจัดการกับปญหาอุปสรรคและอยูรอดไดในสถานการณที่ไมคาดคิดหรือสถานการณที่อาจทำให องคกรเกิด
ความเสียหาย  

ประโยชนท่ีคาดหวังท่ีจะไดรับจากการดำเนินการบริหารความเส่ียง มีดังนี้  
1. เปนสวนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี การบริหารความเสี่ยงจะชวย คณะกรรมการการ

บริหารความเสี่ยงและผูบริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักท่ีสำคัญ และสามารถทำ หนาท่ีในการกำกับดูแล
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

2. สรางฐานขอมูลที่มีประโยชนตอการบริหารและการปฏิบัติงานในองคกร การบริหารความ เสี่ยงจะเปน
แหลงขอมูลสำหรับผูบริหารในการติดสินใจดานตางๆ ซ่ึงรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงตั้งอยูบน สมมติฐานในการ
ตอบสนองตอเปาหมายและภารกิจหลักขององคกรรวมถึงระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได  

3. ชวยสะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงตางๆ ที่สำคัญไดหมด การบริหารความเสี่ยงจะ ทำให
บุคลากรภายในองคกรมีความเขาใจถึงเปาหมายและภารกิจหลักขององคกรและตระหนักถึงความเสี่ยง สำคัญท่ี
สงผลกระทบในเชิงลบตอองคกรไดอยางครบถวน ซ่ึงครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล  

4. เปนเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือที่ชวยให ผูบริหารสามารถ
ม่ันใจไดวาความเสี่ยงไดรับการจัดการอยางเหมาะสมและทันเวลา รวมท้ังเปนเครื่องมือท่ีสำคัญ ของผูบริหารในการ
บริหารงานและการตัดสินใจในดานตางๆ เชน การวางแผนการกำหนดกลยุทธ การติดตาม ควบคุมและวัดผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลใหการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ เปนไปตาม เปาหมายที่กำหนดและ
สามารถปกปองผลประโยชนรวมท้ังเพ่ิมมูลคาแกองคกร  

5. ชวยใหการพัฒนาองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำใหรูปแบบการ ตัดสินใจใน
ระดับการปฏิบัติงานขององคกรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เชนการตัดสินใจโดยที่ผูบริหารมี ความเขาใจใน
กลยุทธ วัตถุประสงคขององคกร และระดับความเสี่ยงอยางชัดเจน  

6. ชวยใหการพัฒนาการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 
การจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแตละกิจกรรมและ การเลือกใช
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เชน การใชทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและ กิจกรรมที่มีความ
เสี่ยงสูงยอมแตกตางกัน หรือการเลือกใชมาตรการแตละประเภทยอมใชทรัพยากรแตกตางกัน 
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นิยามความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงองคกร  
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาส/เหตุการณที่มีความไมแนนอน หรือสิ่งที่ทำใหแผนงานหรือการดำเนินการอยู  

ณ ปจจุบันไมบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายที่กำหนดไว โดยกอใหเกิดผลกระทบหรือความเสียหายตอองคกร 
ในท่ีสุด ท้ังในแงของผลกระทบท่ีเปนตัวเงิน หรือผลกระทบท่ีมีตอภาพลักษณและชื่อเสียงองคกร  

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใชระบุความเสี่ยง การวิเคราะห 
ความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง เพ่ือมุงหวังใหองคกร บรรลุ
ตามเปาประสงคองคกร  

การบริหารความเสี่ยงขององคกร คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผูบริหารและบุคลากรทุก 
คนในองคกร เพ่ือชวยในการกำหนดกลยุทธและดำเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงไดรับการ ออกแบบ 
เพ่ือใหสามารถบงชี้เหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบตอองคกรและสามารถจัดการความเสี่ยงให อยูในระดับ
ท่ีองคกรยอมรับ เพ่ือใหไดรับความม่ันใจอยางสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงคท่ีองคกร กำหนดไว  

ความเสี่ยง จำแนกออกเปน 4 ลักษณะ ดังนี้  
1. ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ (Strategic Risk : SR) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกล 

ยุทธ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธอยางไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย เปาหมาย กล
ยุทธ โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากรและสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือ 
เปาหมายขององคกร  

2. ความเสี ่ยงทางดานการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) หมายถึง ความเสี ่ยงที ่เกิดจากการ 
ปฏิบัติงานทุกๆขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการกำกับดูแลที่ดีหรือขาดการควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึง 
ปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการ อุปกรณ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงานและความปลอดภัย 
ของทรัพยสิน  

3. ความเสี ่ยงทางดานการเงิน (Financial Risk : FR) หมายถึง ความเสี ่ยงที่เกิดจากสภาพคลองทาง 
การเงิน ความสามารถในการทำกำไรและรายงานทางการเงิน  

4. ความเสี่ยงทางดานกฎหมาย ระเบียบตางๆ (Compliance Risk : CR) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก 
การไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ  

ความเสี ่ยงตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง โอกาสที ่ผลผลิตของการดำเนินงานไมบรรลุผลลัพธอัน 
เนื่องมาจากการขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ แบงเปน  

1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานท่ีสอดคลองกัน (Key Risk Area)  
2. ความเสี่ยงดานภาพลักษณทางการเมือง (Political Risk)  
3. ความเสี่ยงดานการตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของประชาชน (Negotiation Risk) 
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ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล แบงออกเปน 3 ประเภท 

ประเภทของความเส่ียง  
ตามหลักธรรมภิบาล 

สาเหตุ ความสอดคลอง  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานท่ี 
สอดคลองกัน (Key Risk Area) 

1.1 เน ื ้ อหาของแผนงาน/โครงการ ไม  
ตอบสนองต อประเด ็นย ุทธศาสตร หรื อ 
นโยบายของจังหวัด กลุมจังหวัด และ รัฐบาล  
1.2 ขาดการประสานการดำเนินงาน ระหวาง
ภาคีหุ นสวนที ่เกี ่ยวของกับ ผลสำเร็จอยาง
ยั่งยืนของแผนงานโครง 

- หลักภาระรับผิดชอบ  
 
 
 
- หลักการมีสวนรวม 

2. ความเสี่ยงดานภาพลักษณทาง 
การเมือง (Political Risk) 

ขาดความรับผิดชอบตอการใชงบประมาณ 
จำนวนมากใหเกิดความคุมคาโดยมีกลไกท่ี 
พอเพียงในการตรวจสอบประเมิน จนอาจ 
สงผลกระทบทางลบจากสื่อมวลชนได 

- หลักคุณธรรม  
- หลักความโปรงใส  
- หลักความคุมคา 

3. ความเสี ่ยงดานการตอบสนอง 
ความต  อ งกา รท ี ่ แท  จ ร ิ ง ข อ ง 
ประชาชน (Negotiation Risk) 

3.1 ขาดการมีสวนรวมของประชาชนผู ไดรับ
ประโยชนโดยตรงตอแผนงาน โครงการ  
3.2 การดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 
มิไดกระจายผลประโยชนที่ถูกตองชอบ ธรรม
ไปยังสวนท่ีควรไดรับประโยชนอยาง แทจริง 

- หลักการมีสวนรวม  
 
 
- หลักความคุมคา 

 

คำอธิบายมิติธรรมาภิบาล 10 องคประกอบ  
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ 

แผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ 
หนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทาง ยุทธศาสตรและเปาประสงค 
ท่ี ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา 
ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ  

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ 
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคการสามารถใชทรัพยากร 
ทั้งดานตนทุน แรงงาน และระยะเวลาที่เกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ 
ตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม  

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การใหบริการที่สามารถดำเนินการไดภายในระยะเวลาท่ี 
กำหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง หรือความตองการของประชาชน 
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง  

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และผลงาน 
ตอเปาหมายที่กำหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวังของสาธารณะ รวมท้ัง 
การแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 
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5. หลักความโปรงใส (Transparency) : กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมาชี้แจงได เมื่อมีขอสงสัย
และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุก ข้ันตอนในการ
ดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได  

6. หลักการมีสวนรวม (Participation) : กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุก 
กลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทำความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือประเด็นที่สำคัญ 
ที่เกี่ยวของ รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการ 
พัฒนา  

7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) : การถายโอนอำนาจการตัดสนใจ ทรัพยากรและ 
ภารกิจจการสวนราชการ สวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน และภาค  ประชาชน
ดำเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการ
ดำเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวน ไดสวนเสีย 
การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลผลิตเพ่ือผลการดำเนินการท่ีดีของสวนราชการ ท้ังนี้การ กระจายอำนาจ การ
ตัดสินใจท่ีดี บุคลากรตองมีความรูความสามารถและขอมูลสนับสนุนเพ่ือใหเกิดการตัดสินท่ี เหมาะสม 

 8. หลักนิติธรรม (Rule of Low) : การใชอำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหาร 
ราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 9. หลักความเสมอภาค 
(Equity) : การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีการ แบงแยกกันดานชายหรือหญิง ถ่ิน
กำเนิด เชื้อชาติภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอ่ืนๆ  

10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานตองมีกระบวนการในการ แสวงหา
ฉันทามติหรือขอตกลงระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบ โดยตรงจะตอง
ไมมีขอคัดคานท่ีหาขอยุติไมไดในประเด็นท่ีสำคัญ  

สาเหตุของการเกิดความเส่ียง ประกอบดวย  
1. ป จจ ัยภายใน เช น นโยบายของผ ู บร ิหาร ความซ ื ่อส ัตย   จร ิยธรรม ค ุณภาพของบ ุคลากร 

การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่บอยครั้ง 
การควบคุมกำกับดูแลไมท่ัวถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับของหนวยงาน เปนตน 

2. ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ
สภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน กรอบการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย 
4 องคประกอบหลัก ดังนี้  

(1) วัฒนธรรมองคกร (Culture) 
(2) โครงสรางการบริหารความเสี่ยง (Structure)  
(3) กระบวนการ (Process)  
(4) ปจจัยพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
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แนวทางการดำเนินการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดกำหนดกระบวนการ บริหาร

ความเสี่ยง เพ่ือใหข้ันตอนและวิธีการในการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางมีระบบ และดำเนินไปใน ทิศทางเดียวกัน
ท่ัวท้ังองคกร 

 
 
โดยมีขั้นตอนสำคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกร ตามแนวคิดการบริหารความเสี่ยงระดับ

องคกร (Enterprise-Risk Management) โดย coso ประกอบดวย 8 ข้ันตอน ดังนี้  
1. สภาพแวดลอมภายในองคกร  
สภาพแวดลอมภายในองคกรเปนพื้นฐานที่สำคัญสำหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพลตอ 

การกำหนดกลยุทธและเปาหมายขององคกร การกำหนดกิจกรรม การบงชี ้ ประเมินและจัดการความเสี่ยง 
สภาพแวดลอมภายในองคกร หมายถึง ปจจัยตางๆ เชน จริยธรรม วิธีการทำงานของผูบริหารและ บุคลากร 
รูปแบบการจัดการของฝายบริหารและวิธีการมอบหมายอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ ซึ่งผูบริหาร ตองมีการ
กำหนดรวมกันกับพนักงานในองคกร สงผลใหมีการสรางจิตสำนึก การตระหนักและรับรูเรื่องความ เสี่ยง และการ
ควบคุมแกพนักงานทุกคนในองคกร  

2. การกำหนดวัตถุประสงค  
องคกรควรมีกำหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อใหมั ่นใจวาวัตถุประสงคที่กำหนดนั้น 

มีความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธและความเสี่ยงที่องคกรยอมรับไดโดยการบริหารจัดการใหอยูในกรอบ 
ของระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได  

3. การบงช้ีเหตุการณ  
ในกระบวนการบงชี้เหตุการณ ควรตองพิจารณาปจจัยความเสี่ยงทุกดานท่ีอาจเกิดข้ึน เชน ความเสี่ยงดาน

กลยุทธ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดลอม ความสัมพันธ ระหวาง
เหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึน แหลงความเสี่ยงท้ังจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร สภาพแวดลอมภายนอก
องคกร เปนองคประกอบตางๆ ท่ีอยูภายนอกองคกรซ่ึงมีอิทธิพลตอ วัตถุประสงค/เปาหมายขององคกร ยกตัวอยาง 
เชน วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ขอบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจสภาพแวดลอมในการแขงขัน 
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ตัวขับเคลื่อนหลักและแนวโนมที่สงผล กระทบตอวัตถุประสงคขององคกร 
การยอมรับและคุณคาของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกร 
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สภาพแวดลอมภายในองคกร เปนสิ่งตางๆ ที่อยูภายในองคกรและมีอิทธิพลตอเปาหมายขององคกร เชน 
ขีดความสามารถขององคกรในแงของทรัพยากรและความรู  เชน เงินทุน บุคลากร กระบวนการระบบและ 
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศของขอมูล และกระบวนการตัดสินใจทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ผูมีสวนได 
สวนไดเสียภายในองคกร นโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธองคกร การรับรู  คุณคาและวัฒนธรรมองคกร 
มาตรฐานและแบบจำลองท่ีพัฒนาโดยองคกรโครงสราง เชน ระบบการจัดการ บทบาทหนาท่ีและความ รับผิดชอบ 
การระบุเหตุการณอาจดำเนินโดยการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงหรือฝายจัดการที่รับผิดชอบใน แผนงานหรือ 
การดำเนินการนั้น และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงสำคัญที่ไดรับความสนใจหรือเปนประเด็นท่ี กังวล เพื่อนำมา
จัดทำภาพรวมความเสี่ยงขององคกร 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดจำแนกประเภทของความเสี่ยงออกเปน 4 ประเภท ไดแก  
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการกำหนดแผนกลยุทธ แผนดำเนินงาน และ การนำ

แผนดังกลาวไปปฏิบัติอยางไมเหมาะสม นอกจากนี้ ความเสี่ยงดานกลยุทธยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจาก ปจจัย
ภายนอกและปจจัยภายใน อันสงผลกระทบตอการกำหนดกลยุทธ หรือการดำเนินงานเพื่อใหบรรลุ วัตถุประสงค
หลัก เปาหมาย และแนวทางการดำเนินงานขององคกร  

2. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของแตละกระบวนการหรือ กิจกรรม
ภายในองคกร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี ่ยวของกับการบริหารจัดการขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ขอมูล
ความรู ตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที ่กำหนด ซึ ่งความเสี ่ยงดานปฏิบัติการสงผลกระทบตอ 
ประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และบรรลวุัตถุประสงคหลักขององคกรในภาพรวม  

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทางการเงิน โดยอาจเปนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย ภายใน 
เชน การบริหารจัดการดานการวางแผนการใชจายเงินตามขอบัญญัติรายจาย หรือจากปจจัยภายนอก เชน 
การจัดสรรเงินงบประมาณ หรือความเสี่ยงที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไวอันสงผล กระทบ
ตอการดำรงอยูรวมถึงสงผลใหเกิดความเสียหายตอองคกร  

4. ความเสี ่ยงท่ีเกี ่ยวของกับการปฏิบัต ิตามกฎระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานกำกับดูแล เชน  
กรม สงเสริมการปกครองทองถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เปนตน รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับ การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงดานนี้เกิดขึ้นจะสงผลกระทบตอ 
ชื่อเสียงและภาพลักษณขององคกรโดยรวม  

4. การประเมินความเส่ียง  
สำหรับการประเมินความเสี่ยงเปนขั้นตอนที่จะตองดำเนินการตอจากการระบุความเสี่ยงโดยการ ประเมิน

ความเสี่ยง ประกอบดวย 2 กระบวนการหลัก ไดแก  
1. การวิเคราะหความเสี่ยง จะพิจารณาสาเหตุและแหลงที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบที่ตามมา

ทั้ง ในทางบวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เหตุการณหรือสถานการณหนึ่งๆ ไดแก อาจจะ 
เกิดผลที่ตามาและกระทบตอวัตถุประสงค/เปาหมายหลายดาน นอกจากนั้น ในการวิเคราะหควรพิจารณาถึง 
มาตรการจัดการความเสี่ยงท่ีดำเนินการอยู ณ ปจจุบัน รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกลาวดวย  

2. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหวางระดับของความเสี่ยงท่ี
ได จากการวิเคราะหความเสี่ยงกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดในกรณีที่ระดับของความเสี่ยงไมอยูในระดับท่ี
ยอมรับ ไดของเกณฑการยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกลาวจะไดรับการจัดการทันที 
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การกำหนดเกณฑความเส่ียง  
เกณฑที ่ใชในการประเมินความเสี ่ยงควรสะทอนถึงคุณคา วัตถุประสงคและทรัพยากรของ องคกร 

โดยเกณฑบางประเภทอาจพัฒนาไดจากขอกำหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับของหนวยงานกำกับดูแล ซึ่งเกณฑท่ี
กำหนดตองสอดคลองกับนโยบายความเสี่ยงขององคกรและมีการทบทวนอยางตอเนื่องปจจัยท่ีนำมา พิจารณาเพ่ือ
ประกอบการประเมินผลในการประเมินผลกระทบ แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดขึ้น กรอบ เวลาของโอกาส
และผลกระทบที่เกิดขึ้นแนวทางในการกำหนดระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่สามารถ ยอมรับได ระดับของ
ความเสี่ยงท่ีจะตองจัดการโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยง ระดับของโอกาสท่ีจะเกิด เหตุการณความเสี่ยงและ
ระดับของความเสียหาย 

5. การตอบสนองความเส่ียง  
การกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการนำเสนอแผนจัดการความเสี่ยงท่ีจะดำเนินการตอท่ี ประชุมคณะ

ผูบริหารเพื่อพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จำเปนตองใชในการดำเนินการ (ถามี  โดยในการ
คัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดจะคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับไดกับตนทุน ที่เกิดข้ึน
เปรียบเทียบกับประโยชนที่จะไดรับ รวมถึงขอกฎหมายและขอกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ความรับผิดชอบที่มีตอ
สังคมระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได คือ ระดับความเสี่ยงท่ีองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญยอมรับได โดยยังคงให
องคกรสามารถดำเนินงานและบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีวางไว  

ท้ังนี้ ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจตองคำนึงถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน หากไม
มีการจัดการ ซึ่งอาจไมสมเหตุสมผลในแงมุมเศรษฐศาสตร เชน ความเสี่ยงที ่สงผลกระทบในทางลบอยางมี
สาระสำคัญแตโอกาสที่จะเกิดขึ้นนอยมาก แนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจพิจารณาดำเนินการเปนกรณีๆ ไป 
หรืออาจดำเนินการไปพรอมๆ กับความเสี่ยงอ่ืนๆ แนวทางในการจัดการความเสี่ยง  

- การหลีกเลี่ยง เปนการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณที่กอใหเกิดความเสี่ยง มักใชในกรณีท่ี ความ
เสี่ยงมีความรุนแรงสูงไมสามารถหาวิธีลด/จัดการใหอยูในระดับท่ียอมรับได  

- การลด เปนการจัดหามาตรการจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุกาณความเสี่ยง หรือลดผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนใหอยูในระดับท่ียอมรับได เชน การเตรียมแผนฉุกเฉิน  

- การยอมรับ ความเสี่ยงที่เหลือในปจจุบันอยูในระดับที่ยอมรับได โดยไมตองดำเนินการใดๆ เพื่อลด 
โอกาสหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นอีก มักใชกับความเสี่ยงที่ตนทุนของมาตรการจัดการสูงไมคุมกับประโยชนท่ี 
ไดรับ 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
การบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ ตองมีข้ันตอนการดำเนินการ หลักเกณฑในการวิเคราะห อยาง

เหมาะสม โดยครอบคลุม 5 ข้ันตอน คือ  
1. ระบุความเสี่ยงหรือปจจัยความเสี่ยง  
ตนเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำใหไมบรรลุวัตถุประสงคที ่กำหนดไว โดยตองระบุไดวา 

เหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนอยางไร และทำไม ท้ังนี้ สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุ ควรเปน สาเหตุ
ท่ีแทจริงเพ่ือจะไดวิเคราะหและกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง  

2. วิเคราะหความเสี่ยง มีแนวทางการวิเคราะหความเสี่ยง ดังนี้  
การประเมินความเสี่ยง  
โอกาสท่ีจะเกิด (L : Likelihood) เปนระดับของโอกาสหรือความบอยครั้งท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
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 ผลกระทบ (I : Impact) คือ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน  
1 = โอกาสเกิดนอยท่ีสุด/รุนแรงนอยท่ีสุด  
2 = โอกาสเกิดนอย/รุนแรงนอย  
3 = โอกาสเกิดปานกลาง/รุนแรงปานกลาง  
4 = โอกาสเกิดมาก/รุนแรงมาก  
5 = โอกาสเกิดมากท่ีสุด/รุนแรงมากท่ีสุด  

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญไดกำหนดระดับของโอกาสที ่จะเกิดเหตุการณความเสียหายและระดับ 
ผลกระทบของความเสียหาย ดังนี้  
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณความเสี ่ยง 
จำแนกเปน 5 ระดบัคะแนน คือ 
 

 

ประเด็นท่ี
พิจารณา 

คาคะแนนความเสียหาย 
1=นอยมาก 2=นอย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากท่ีสุด 

มูลคาความ
เสียหาย 

นอยกวา 
10,000 บาท 

10,001-
50,000 บาท 

50,001 – 
250,000 

บาท 

250,001-
10,000,000 

บาท 

มากกวา 
10,000,000 

บาท 
ความพึงพอใจ
ของผูมีสวนได
สวนเสีย 

มากกวา 80% 60-80% 40-60% 20-40% นอยกวา 20% 

จำนวนผูมีสวนได
สวนเสียท่ีจะรับ
ผลกระทบ 

กระทบ
ผูเก่ียวของ 

โดยตรงบางราย 

ผลกระทบ 
ผูเก่ียวของ 

โดยตรงเปนสวน
ใหญ 

กระทบ
ผูเก่ียวของ 

โดยตรงท้ังหมด 

กระทบ
ผูเก่ียวของ 
โดยตรงและ 

ท้ังหมดและผูอ่ืน 
บางสวน 

กระทบผูเก่ียวของ 
โดยตรงท้ังหมด 
และผูอ่ืนท้ังหมด 

จำนวนผู
รองเรียน 

ไมมีผูรองเรียน 1-2 ราย/เดือน 3-4 ราย/เดือน 5-6 ราย/เดือน มากกวา 6 ราย/ 
เดือน 

ความลาชาของ 
การดำเนิน 
โครงการ 

นอยกวา 0.5 
เดือน 

0.5-1 เดือน 1-1.5 เดือน 1.5-2 เดือน มากกวา 2 เดือน 

 

 
โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุกาณ/ความเสี่ยง ซ่ึงจำแนกเปน 5 ระดับ 
คะแนน คือ 
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ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 

ระดับคะนน โอกาสท่ีจะเกิด ความถี่ท่ีจะเกิด
เหตุการณโดยเฉล่ีย 

1 = โอกาสเกิดข้ึนนอยมาก คาดวามีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
นอยมาก (Probability < 1%) หรือ 
อาจเกิดข้ึนในสถานการณท่ีไมปกติ 
เชน ไฟไหม ภัยธรรมชาติ 

5 ปตอครั้ง 

2 = โอกาสเกิดข้ึนนอย คาดวามีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนนอย 
(Probability 1-2%) 

2-4 ปตอครั้ง 

3 = โอกาสเกิดปานกลาง/รุนแรงปานกลาง  
 

คาดวามีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนนอย 
(Probability 2-3%) 

1 ปตอครั้ง 

4 = โอกาสเกิดมาก/รุนแรงมาก  
 

คาดวามีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนนอย 
(Probability 3-5%) 

1-6 เดือนตอครั้ง แต
ไมเกิน 5 ครั้ง 

5 = โอกาสเกิดมากท่ีสุด/รุนแรงมากท่ีสุด  
 

คาดวามีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนนอย 
(Probability > 5%) 

2-9 ปตอครั้ง 

หมายเหตุ : Probability (ความนาจะเปน  < 1% หมายถึง ปฏิบัติการ 100 ครั้ง มีโอกาสเกิดเหตุการณ
ความเสียหาย < 1 ครั้ง 

 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 

ของแตละปจจัยเสี่ยงแลวใหนำผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ ผลกระทบ
ของความเสี่ยงตอกิจกรรมหรือภารกิจของหนวยงานวากอใหเกิดระดับความเสี่ยงในระดับใดในตาราง ความเสี่ยง 
ซ่ึงจะทำใหทราบวาความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน  

เม่ือพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงท่ีมีความสำคัญเสร็จสิ้นผูประเมินตองประเมินทางเลือกเพ่ือ กำหนดวิธีการ
ในการจัดการความเสี่ยงเหลานั้นโดยทางเลือกในการจัดการบริหารความเสี่ยงโดยท่ัวไปมี 4 ทางเลือก ดังนี้ 

1. การแบงปน (sharing) คือการถายโอนความเสี่ยงหรือโอนยายความเสี่ยงใหผูอื่นรับผิดชอบแทน เชน 
การทำประกันภัย การจางบุคคลภายนอกเปนผูดำเนินการแทน เปนตน  

2. การหลีกเลี่ยง/กำจัด (Avoiding) คือ การกำจัดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงไมยอมรับ ความ เสี่ยงนั้นเลย 
เชน การเปลี่ยนวัตถุประสงค การหยุดกิจกรรมหรือข้ันตอนท่ีนำมาซ่ึงความเสี่ยง เปนตน  

3. การควบคุม/ลด (Reducing) คือ การควบคุมความเสี่ยงหรือหาวิธีการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อจัดการ/
บริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได เชน การจัดทำแผนฉุกเฉิน การปรับปรุงแกไข กระบวนการ ดำเนินงาน 
การจัดอบรมเพ่ิมทักษะใหกับพนักงาน การจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน  

4. การยอมรับ (Accepting) คือ การยอมรับความเสี ่ยงเนื ่องจากองคกรอาจมีระบบควบคุมที ่ มี 
ประสิทธิภาพ หรือมีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหรือระดับความเสี่ยงเหลืออยูในระดับ 
ท่ียอมรับไดหรือการยอมรับใหมีความเสี่ยง เนื่องจากคาใชจาย/ตนทุนในการจัดการ/บริหารความเสี่ยงอาจมีมูลคา 



-11- 
 

สูงกวาผลลัพธ/ผลประโยชนท่ีจะไดรับ หลังจากท่ีไดประเมินทางเลือกการจัดการความเสี่ยงแลว จะทำการคัดเลือก
ทางเลือก กำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแตละความเสี่ยง จัดทำเปนแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
ปองกันการทุจริต ซึ่งจะมีการกำหนดวิธีการดำเนินการ หนวยงานผูรับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 
เพ่ือประโยชนในการ ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตอไป 

การบริหารความเส่ียง แบงแยกตามลักษณะของงาน แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
1. การบริหารความเสีย่งในงานประจำ แบงออกเปน 2 ระดับ คือ  

1.1 ระดับองคกร ทำการบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการประจำป เพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยง
แบบบูรณาการและมีความสอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธขององคกร เพื่อให บรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายขององคกรท่ีกำหนดไว  

1.2 ระดับหนวยงาน ทำการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของแตละหนวยงาน นอกจากนี้ ยังนำ
มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมจากแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับองคกรมากระจายสู แผนการบริหาร
ความเสี่ยงในระดับหนวยงานดวย รวมถึงการนำความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจาก การบริหารความ
เสี่ยงในระดับหนวยงานดวย รวมถึงการนำความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการ บริหารความเสี่ยงใน
ปกอนมารวมทบทวนในแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับหนวยงานของปจจุบันดวย การบริหารความเสี่ยงในงาน
ประจำ มีการดำเนินงาน ดังนี้  

(1) ผูที ่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานประจำในแตละกิจกรรมของแตละสวนงานจะตอง 
ดำเนินการบงชี้และกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงในงานประจำที่ไดรับมอบหมายในทันทีที่ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบในงานนั้นๆ  

(2) การณีที ่งานดังกลามีการกำหนดวิธีการบริหารความเสี ่ยงไวแลว ผู ไดรับมอบหมายให 
รับผิดชอบงานใหมจะตองทำการทบทวนความเพียงพอของระบบบริหารความเสี ่ยง และควบคุมภายในตาม 
ระบบงานเดิมท่ีวางไวแลวในทันที 

(3) ผูที่ไดรับมอบหมายตามขอ (1) จะตองรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอผูบังคับบัญชา 
ระดับเหนือข้ึนไป 1 ระดับโดยเร็วท่ีสุด  

(4) กรณีที่พบวาปจจัยเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือพบวามีผลกระทบจากความ เสี่ยง
หรือมีความเสียหายเกิดขึ้นในงานที่รับผิดชอบแลว ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานนั้น ตองเรง ดำเนินการ
ทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของมาตรการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มี อยูเดิมแลว
รายงานเสนอความเห็นและหรือมาตรการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติมตอผูบังคับบัญชา ตามขอ (3) โดยเร็วท่ีสุด 

2. การบริหารความเสีย่งในแผนงาน/โครงการใหม  
การบริหารความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการใหม มีการดำเนินงาน ดังนี้  
1. หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนงาน/โครงการใหม จะตองพิจารณาประเมินความ เสี่ยงของ

แผนงาน/โครงการใหม ดวยแบบประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในและจัดทำแผนการบริหาร ความเสี่ยง
หรือแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับใชเปนมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีในแผนงาน/โครงการใหมให คงเหลืออยูใน
ระดับที่ยอมรับไดโดยจัดทำเปนแผนยอยควบคูไปกับแผนงาน/โครงการใหม เพื่อใหผูมีอำนาจ อนุมัติสามารถใช
แผนยอยของการบริหารความเสี่ยงเปนขอมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ ใหมตอไป 
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2. หนวยงานเจาของแผนงาน/โครงการตองจัดสงสำเนาแผนงาน/โครงการใหมและแผนยอย การบริหาร
ความเสี่ยงหรือแผนสำรองฉุกเฉินของแผนหลัก เสนอใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (ผาน แผนกบริหาร
ความเสี่ยง พิจารณาใหความเห็นในระยะเดียวกับการนำเสนอแผนงานหลักดวย  

3. ผูมีอำนาจอนุมัติแผนงานหลักควรใชขอมูลในแบบประเมินความเสี่ยงฯ และแผนยอยเพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงที่หนวยงานเจาองแผนงานหลักนำเสนอมาในคราวเดียวกันเปนขอมูลประกอบ การพิจารณาอนุมัติ
แผนงานหลักและควรนำไปใชประกอบการติดตามผลการดำเนินการตามแผนงานหลักเพื่อแกไข ปญหากรณี
วัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ หรือผลการดำเนินงานไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงท่ีระบุไว และเพ่ือกำหนด
มาตรการควบคุมความเสี่ยงท่ีเปลี่ยนแปลงไปใหอยูในระดับท่ียอมรับไดตอไป  

4. หนวยงานเจาของแผนงาน/โครงการตองสงสำเนาการรายงนผลการดำเนินงาน/โครงการ และการ
บริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของใหแผนกบริหารความเสี่ยงทราบ เพื่อนำมาสรุปผลเสนอ คณะทำงาน บริหารความ
เสี่ยง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการองคกรตอไป 

ปญหา : คือ เหตุการณอาจเกิดขึ้นแลวในอดีตและยังเปนอุปสรรคตอการทำงานในปจจุบัน หากเราแกไข
ไมถูกวิธี หรือไมแกไข อาจทำใหเราเกิดความเสี่ยงข้ึนได  

ความเสี่ยง : คือ เหตุการณอาจเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นก็ได เปนการคาดการณในอนาคตโดยนำ ขอมูลหรือ
ปญหาตางๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาศึกษาวิเคราะหถึงโอกาสและผลกระทบของเหตุการณนั้นที่มีตอ เปาหมาย 
การดำเนินงาน  

แนวทางแกไข : คือ การแกไขเชิงรุก ตองมองไปขางหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยหา
แนวทางจัดการเพ่ือลดท้ังโอกาสและผลกระทบ 

การจัดการความเส่ียง  
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดกำหนดประเด็นความเสี่ยงทุกดานและวิเคราะหระดับ ความเสี่ยง

ของแตละปจจัย กำหนดทางเลือกที่สามารถใชในการจัดการความเสี่ยง คัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสม และนำไป
ปฏิบัติโดยถือเปนสวนหนึ่งในการบริหารความเสี่ยง มุงจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลดระดับ ผลกระทบความ
เสี่ยงแบงได 4 แนวทางหลัก คือ 

1. ยอมรับได (Take Accept) หมายถึง การท่ีความสามารถยอมรับไดภายในการควบคุมท่ีมี อยูจนปจจุบัน 
ซ่ึงไมตองดำเนินการใดๆ เชน กรณีมีความเสี่ยงในระดับท่ีไมรุนแรงและไมคุมคาท่ีดำเนินการใดๆ  

2. การลด/ควบคุม (Reduction/Control) หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงานหรือการ ออกแบบ
วิธีการทำงานแบบใหม เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได  

3. การยกเลิก (Terminate) หรือแบง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไมสามารถ ยอมรับไดและ
ตองจัดการใหความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเหนือเง่ือนไขของการดำเนินงาน การลดขนาดของงานหรือ กิจกรรมลง  

4. การโอนยาย (Transfer) หรือแบง (Share) หมายถึง การโอนยายหรือแบงความเสี่ยงไปให ผูอื่นชวย
รับผิดชอบ เชน การจางบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำประกันภัย เปนตน 

เปาหมายการบริหารความเส่ียง 
1. ลดโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดของความเสี่ยงนั้นๆ  
2. ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นในกรณีท่ีความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน  
3. เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธที ่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ใหเปนไปในรูปแบบที่องคกรตองการ หรือ

ยอมรับได 
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ข้ันตอนการบริหารจัดการความเส่ียง  
1. จัดลำดับความเสี่ยง (ทั้งความเสี่ยงที่คนพบใหมและที่ยังเหลืออยู โดยเปรียบเทียบจากคา  ระดับความ

เสี่ยงท่ีวัดได  
2. พิจารณามาตรการใชกำจัดความเสี่ยง เพ่ือควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได  
3. ศึกษาความเปนไปไดของทางเลือกในแตละมาตรการ ที ่จะใช กำจัดหรือลดความเสี ่ยงโดยใช 

การวิเคราะหผลได-ผลเสียของแตละมาตรการเพื ่อประกอบการตัดสินใจเลือกมาตรการอยางเปนระบบการ 
วิเคราะหผลได-ผลเสีย (Cost-Benefit Analysis) ประกอบดวย ผลได (Benefit) ไดแก การวิเคราะหหาผลลัพธ ท่ี
เกิดข้ึนทันทีท่ีนำมาตรการนั้นไปใชลดความเสี่ยงหรือผลประโยชนในระยะยาวรวมไปถึงโอกาสดีตางๆ ทาง ธุรกิจใน
อนาคต เปนตน ผลเสีย (Cost) ไดแก การวิเคราะหหาตนทุน เวลา หรือความสะดวกที่มีโอกาสสูญเสีย กับการ
กำจัดความเสี่ยงดังกลาว หรือการสรางโอกาสใหมีความเสี่ยงใหมเกิดข้ึนแทน เปนตน  

4. เลือกมาตรการที ่ด ีที ่สุดจัดการกับความเสี ่ยง โดยจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยงขึ ้น เพื ่อกำหนด
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาที่จะใชดำเนินงาน ทรัพยากรที่ตองใช และวิธีการติดตามผล รวมถึงการรายงาน ผลการ
บริหารความเสี่ยงใหผูบังคับบัญชาทราบ 

6. กิจกรรมการควบคุม  
กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหม่ันใจวาไดมีการจัดการความ เสี่ยงให

อยูในระดับที่สามารถยอมรับได เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอเปาหมายขององคกรเนื่องจากแตละ องคกรมี
การมีกำหนดวัตถุประสงคและเทคนิคการนำไปปฏิบัติเปนเฉพาะองคกร ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมี ความ
แตกตางกัน ซ่ึงอาจแบงไดเปน 4 ประเภท คือ  

1) การควบคุมเพื่อการปองกัน เปนวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสี่ยง และ
ขอผิดพลาดตั้งแตแรก  

2) การควบคุมเพ่ือใหตรวจพบ เปนวิธีการควบคุมเพ่ือใหคนพบขอผิดพลาดท่ีไดเกิดข้ึนแลว  
3) การควบคุมโดยการชี้แนะ เปนวิธีการควบคุมท่ีสงเสริมหรือกระตุนใหเกิดความสำเร็จตาม วัตถุประสงค

ท่ีตองการ  
4) การควบคุมเพื่อการแกไข เปนวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น และปองกัน

ไมใหเกิดซ้ำอีกในอนาคต ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมการควบคุมตองคำนึงถึงความคุมคาในดาน คาใชจาย และ
ตนทุน กับผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับดวย โดยกิจกรรมการควบคุม ควรมีองคประกอบ ดังนี้ 

4.1) วิธีการดำเนินงานร (ข้ันตอน, กระบวนการ   
4.2) การกำหนดบุคลากรภายในองคกรเพ่ือรับผิดชอบการควบคุมนั้นซ่ึงควรมีความ รับผิดชอบ ดังนี้ 
-พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงท่ีไดดำเนินการอยูในปจจุบัน  
-พิจารณาการปฏิบัติเพ่ิมเติมท่ีจำเปน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง  
4.3) กำหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 

7. ขอมูลและการติดตอส่ือสาร  
สารสนเทศเปนสิ่งจำเปนสำหรับองคกรในการบงชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ขอมูลสารสนเทศท่ี

เกี่ยวของกับองคกรทั้งจากแหลงขอมูลภายในและภายนอกองคกรควรไดรับการบันทึกและสื่อสาร ไปยังบุคลากร 
ในองคกรอยางเหมาะสมท้ังในดานรูปแบบและเวลาเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีและความ รับผิดชอบได  
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รวมถึงเปนการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใหทุกคนในองคกรไดรับทราบถึงความ เสี่ยงที่เกิดขึ้นและ
ผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงเหลานั้น การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพยังคลอบคลุมถึงการ สื่อสารจากระดับบน
ลงลาง ระดับลางไปสูบนและการสื่อสารระหวางหนวยงาน การบริหารความเสี่ยงควรใชทั ้งขอมูลในอดีตและ
ปจจุบัน ขอมูลในอดีตจะแสดงแนวโนมของ เหตุการณและชวยคาดการณการปฏิบัติงานในอนาคต สวนขอมูล
ปจจุบันมีประโยชนตอผูบริหารในการพิจารณา ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการ สายงาน หรือหนวยงานซึ่งชวย
ใหองคกรสามารถปรบัเปลี่ยนกิจกรรมการ ควบคุมตามความจำเปนเพ่ือใหความเสี่ยงอยูในระดับท่ียอมรับได 

8. การติดตาม  
การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ มี การติดตามผล

การดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงทุกสิ้นปงบประมาณ เพื่อดูความกาวหนาและผลการ ดำเนินงานรวมถึง
ผลกระทบ พรอมท้ังอาจมีการปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมกับสถานการณท่ี เปลี่ยนแปลงไปตาม
นโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะชวยใหมั่นใจวาไดมีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองตอ ความเสี่ยงที่วางไว
กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหนาที่การงานและทั่วทั้งองคกร ประกอบดวย กิจกรรมที่แตกตางกัน 
โดยแบงประเภทการควบคุมไว 4 ประการ คือ  

1. การควบคุมเพื่อปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อปองกัน ไมใหเกิด
ความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก เชน การอนุมัติ การจัดโครงสรางองคกร การแบงหนาท่ี การควบคุมการ
เขาถึงเอกสาร ขอมูล ทรัพยสิน เปนตน 

 2. การควบคุมเพื ่อใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธ ีการควบคุมที ่กำหนดขึ ้นเพื ่อ คนหา
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว เชน การสอบทาน การวิเคราะห การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน ขอบกพรอง 
เปนตน  

3. การควบคุมโดยการช ี ้แนะ (Direction Control) เปนว ิธ ีการควบคุมที ่ส งเสร ิมหรือกระตุ นให 
เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตองการ เชน การใหรางวัลแกผูท่ีมีผลงานดี เปนตน  

4. การควบคุมเพื ่อการแกไข (Preventive Control) เปนวิธ ีการควบคุมที ่ส งเสริมหรือเพื ่อ แกไข
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนใหถูกตอง หรือเพ่ือหาวิธีแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เชน การจัดเตรียม เครื่อง
ดับเพลิง เพ่ือชวยลดความรุนแรงของความเสียหายใหนอยลงหากเกิดไฟไหม เปนตน 

 
วิธีการบริหารความเส่ียง  
องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดจ ัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี ่ยงตามหลักเกณฑ 

กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติในแคละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง มาปรับใชในการพัฒนากระบวนการ 
บริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญไดพิจารณาปจจัย
เสี ่ยงจากดานตางๆ โดยนำแนวคิดเรื ่องธรร มาภิบาลที ่เกี ่ยวของในแตละดานมาเปนปจจัยในการวิเคราะห 
ความเสี ่ยง ที ่อาจเกิดขึ ้นจากการดำเนินแผนงาน/ โครงการ เพื ่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ไดแก  

1. หลักประสิทธผิล (Effectiveness)  
2. หลักประสิทธิภาพ (Effciency) 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
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5. หลักความโปรงใส (Transparency)  
6. หลักการมีสวนรวม (Participation)  
7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)  
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
9. หลักความเสมอภาค (Equity)  
10.หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) 

 
การรายงานผลการบริหารจัดการความเส่ียง  

การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงท่ีไดดำเนินการท้ังหมดตามลำดับใหฝายบริหารรับทราบ และใหความ
เห็นชอบดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง เปนการรายงานผลการวิเคราะห ประเมินและ บริหารจัดการ
ความเสี่ยงวามีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูหรือไม ถายังมีเหลืออยู มีอยูในระดับความเสี่ยงสูงมาก เพียงใด และวิธี
จัดการความเสี่ยงนั้นอยางไร เสนอตอผูบริหารเพื่อใหทราบและพิจารณาสั่งการ ทบทวน นโยบาย รวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ภายหลงัหนวยงานทราบผลการประเมินความเสี่ยงและนำ ความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูใน
ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง มากำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแลว จะตองจัดทำ รายงานการบริหารจัดการความ
เสี่ยงตามหลักเกณฑวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 ดังนี้  

1. หนังสือรับรองประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหนวยงานของรัฐ หรือแบบ ปค. 1 เปน แบบ
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑปฏิบัติฯ ขอ 9 และขอ 
10 วรรคสาม (ระดับองคกร/หนวยตรวจสอบภายในเปนผูจัดทำรายงาน   

2. รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน หรือแบบ ปค.4 เปนแบบรายงาน การ
ประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ (ระดับสวนงานยอย/สำนัก/กอง เปน ผูจัดทำ
รายงาน   

3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน หรือ แบบ ปค.5 เปนแบบรายงานการ ประเมินผลการ
ควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ (ระดับสวนยอย/สำนัก/กอง เปนผูจัดทำรายงาน 
 
การตดิตามและทบทวน 

เปนการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี ่ยงวามีความเสี ่ยงเหมาะสมกับ 
สถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม รวมถึงเปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงใน 
ทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้น ประกอบดวย การบริหารความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง มุงเนนใหเกิดผล 
สำเร็จตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งและแผนการบริหารราชการประจำปงบประมาณ ดังนั้น โครงการหรือ 
กิจกรรมที่ตองดำเนินการวิเคราะห ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเปนโครงการหรือกิจกรรมที่เปน 
อำนาจหนาท่ีแตละหนวยงาน ซ่ึงไดรายงานไวในการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององคการบริหารสวน ตำบล
สระขวัญ และเปนโครงการตามยุทธศาสตรของหนวยงานท่ีมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดรับผิดชอบ ดำเนินการ/
ประสานงานกับสวนราชการท่ีเก่ียวของในแตละปงบประมาณ 
 


