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คํานํา 

                   ดวยมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 
20 เมษายน 2561 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยใหถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งการบริหารจัดการความ
เสี่ยงเปนกระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการเหตุการณที่อาจเกิดข้ึน และอาจสงผลกระทบตอองคการบรหิารสวน
ตําบลพระอาจารย เพื่อใหสามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงครวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถใหแก
องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย 
                    เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ประกอบหลักเกณฑ

กระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สําหรับหนวยงานของรัฐ 

พ.ศ.2562 จึงไดจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองคการบริหารสวนตําบลพระอาจารยข้ึน โดยการ

ประยุกตตามแนวคิดการบริหารความเสี่ยงองคกรของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations) 

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และนํามาปรับใชใหเกิดความเหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน เพื่อใชเปนกรอบหรือแนวคิดพื้นฐานในการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง อนัจะ

ทําใหเกิดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลตอผูเกี่ยงของทุกฝาย และการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล

พระอาจารย สามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 
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การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

หลักการและเหตุผล 

                 ดวย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช เมื่อวันที่ 20 เมษายน 

2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร

จัดการความสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด ประกอบกับ

กระทรวงการคลังไดกาํหนดหลักเกณฑ วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และองคการบริหารสวนตําบลพระ

อาจารย ถือเปนหนวยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑน้ี 

                    ทั้งน้ี เพื่อใหการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคลองกับหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ

ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2562 

วัตถุประสงคในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

                   1.เพื่อใหฝายบริหาร/ฝายปฏิบัติการเขาใจหลักการ กระบวนการ/ข้ันตอนการบริหารเสี่ยงของ

องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย 

                    2.เพื่อใหผูบริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กํากับการบริหารความเสี่ยงทั่วองคกร 

                    3.เพื่อใหผูปฏิบัติมีแนวทาง กระบวนการ และข้ันตอนการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถใช

เปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                    4.เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสาร และสรางความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิด

ข้ึนกับองคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย 

                    5.เพื่อใหสํานัก/กอง ในสังกัด นําแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบล

พระอาจารย ไปประยุกตใชในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงเสี่ยงสํานัก/กอง ได   

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

                    องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย มีแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 

                        1.การแตงต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการ โดยมีอํานาจหนาที่จัดทําแผนบริหารจัดการความ

เสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทํารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และ

พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

                        2.การวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดข้ึนในอนาคต หรือการกระทําใดๆ ที่อาจจะ

เกิดข้ึนภายในสถานการณที่ไมแนนอน และอาจจะสงผลกระทบในดานลบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงิน 

และไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ทั้งใน

ดานกลยุทธ ดานการดําเนินงาน ดานการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ อันอาจเปนผลกระทบ

ทางบวกดวยก็ได โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ไดรับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 



                  กําหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับช้ันที่ตองตระหนักถึง

ความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหนวยงานของตนและองคกร โดยใหความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงดาน

ตางๆ ใหอยูในระดับที่เพียงพอ และเหมาะสมนโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกร 

                   ใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกรที่เปนไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให

เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบกับการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย

อยางมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานดานการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรไปในทิศทาง

เดียวกัน โดยนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาเปนสวนหน่ึงในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ แผนงาน และการ

ดําเนินงานของผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย รวมถึงการ

มุงเนนใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ ที่กําหนดไว เพื่อสรางความเปนเลิศในการ

ปฏิบัติงานและสรางความเช่ือมั่นของผูเกี่ยวของ 

                    มีการกําหนดแนวทางปองกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดําเนินขององคการบริหารสวน

ตําบลพระอาจารย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึน รวมถึงการติดตามประเมินผลการ

บริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และ

สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารการบริหารความเสี่ยงอยางทั่วถึง ตลอดจนการ

จัดระบบรายงานความเสี่ยงใหผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย และคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย 

                   1.ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนําไปใชในการ

ดําเนินตามยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานประจําปใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่ต้ังไว 

                    2.ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ

จัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

                    3.สามารถนํานโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกร ไปใชในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 

                    4.เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรละกระบวนการดําเนินงานภายในองคกรอยางตอเน่ือง 

                    5.ความรับผิดชอบตอความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกําหนดข้ึนอยางเหมาะสมทั่วทั้ง

องคกร 

                    6.การบริหารความเสี่ยงไดรับการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร 

ประโยชนของการบริหารความเสี่ยง 

                   การดําเนินการบริหารความเสี่ยงจะชวยใหผูบริหารมีขอมูลที่ใชในการตัดสินใจไดดีย่ิงข้ึนและทําให

องคกรสามารถจัดการกับปญหาอุปสรรค และอยูรอดไดในสถานการณที่ไมคาดคิดหรือสถานการณที่อาจทําให

องคกรเกิดความเสียหาย ประโยชนที่คาดหวังวาจะไดรับจากการดําเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังน้ี 

                    1.เปนสวนหน่ึงของหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี การบริหารความเสี่ยงจะชวยคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงและผูบริหารทุกระดับตระนักถึงความเสี่ยงหลักที่สําคัญ และสามารถทําหนาที่ในการ

กํากับดูแลองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 
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                    2.สรางฐานขอมูลท่ีมีประโยชนตอการบริหารและการปฏิบัติงานในองคกร การบริหารความ

เสี่ยงจะเปนแหลงขอมูลสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจดานตางๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งต้ังอยูบน

สมมุติฐานในการตอบสนองตอเปาหมายและภารกิจหลักขององคกรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 

                   3.ชวยสะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงตางๆท่ีสําคัญไดหมด การบริหารความเสี่ยงจะทํา

ใหบุคลากรภายในองคมีความเขาใจถึงเปาหมายและภารกิจหลักขององคกร ตระหนักถึงความเสี่ยงสําคัญที่สงผล

กระทบในเชิงลบตอองคกรไดอยางครบถวน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 

                   4.เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูบริหาร

มั่นใจไดวาความเสี่ยงไดรับการจัดการอยางเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเปนเครื่องมือที่สําคัญของผูบริหารในการ

บริหารในการบริหารงานและตัดสินใจในดานตางๆ เชน การวางแผนกาํหนดกลยุทธ การติดตามควบคุมและวัดผล

การปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

และสามารถปกปองผลประโยชน รวมทั้งเพิ่มมูลคาแกองคกร  

                    5.ชวยใหการพัฒนาองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทําใหรูปแบบการ

ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององคกรมีการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน เชน การตัดสินใจโดยที่ผูบริหารมีความ

เขาใจในกลยุทธ วัตถุประสงคขององคกร และระดับความเสี่ยงอยางชัดเจน 

                    6.ชวยใหการพัฒนาการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรเปนอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแตละกิจกรรมและการ

เลือกใชมาตรการในการบริหารความเสี่ยง เชน กิจกรรมที่มีความเสี่ยงตํ่าและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงยอมแตกตาง

กัน หรือการเลือกใชมาตรการแตละประเภทยอมใชทรัพยากรแตกตางกัน 

นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงองคกร 

                    ความเสี่ยง หมายถึง โอกาส/เหตุการณที่มีความไมแนนอนหรือสิ่งที่ทําใหแผนงานหรือการ

ดําเนินการอยู ณ ปจจุบัน ไมบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายที่กําหนดไว โดยกอใหเกิดผลกระทบหรือความเสียหาย

ตอองคกรในที่สุด ทั้งในแงของผลกระทบที่เปนตัวเงิน ภาพลักษณ และช่ือเสียงขององคกร  

                    การบริหารความเสียง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใชระบุความเสี่ยง การ

วิเคราะหความเสี่ยง และการกําหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุมปองกัน ลดความเสี่ยง มุงหวังใหองคกรบรรลุผล

ตามเปาประสงคขององคกร 

                    การบริหารความเสี่ยงองคกร คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผูบริหาร และบุคลากร

ทุกคนในองคกร เพื่อชวยในการกําหนดกลยุทธและดําเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงไดรับการ

ออกแบบใหสามารถบงช้ีเหตุการณที่อาจเกิดข้ึน และมีผลกระทบตอองคกร สามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูใน

ระดับที่องคกรยอมรับ เพื่อใหไดรับความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงคที่องคกรกําหนดไว 

              ความเสี่ยงจําแนกออกเปน 4 ลักษณะ ดังน้ี 

                   1.ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนด แผนกล

ยุทธและการปฏิบัติตามแผนกลยุทธอยางไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย เปาหมายกล

ยุทธ โครงสรางองคกร ภาวการณแขงขัน ทรัพยากร และสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือ

เปาหมายขององคกร 
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                   2.ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติ

ทุกๆข้ันตอน อันเน่ืองมาจากขาดการกํากับดูแลที่ดีหรือขาดการควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึงปจจัยที่

เกี่ยวของกับกระบวนการ อุปกรณ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากร ในการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของ

ทรัพยสิน 

                    3.ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพคลองทาง

การเงิน ความสามารถในการทํากําไรและรายงานทางการเงิน 

                    4.ความเสี่ยงดานกฎ ระเบียบตางๆ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไมปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 

                    ความสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง โอกาสที่ผลผลิตของการดําเนินงานไมบรรลุผลลัพธอัน

เน่ืองมาจากขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ แบงเปน 

                       1.ความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ไมสอดคลองกัน (Key Risk Area) 

                       2.ความเสี่ยงดานภาพลักษณทางการเมือง (Political Risk)  

                       3.ความเสี่ยงดานการตอบสนองความตองการที่แทจริงของประชาชน (Negotiat ion Ri sk )  

ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล แบงออกเปน 3 ประเภท 

ประเภทของความเสี่ยง 
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

สาเหตุ 
ความสอดคลอง 

ตามหลกัธรรมาภิบาล 

1 . ควา ม เ สี่ ย ง ด า น แนวท า ง ก า ร
ดําเนินงานที่ ไมสอดคลองกัน (Key 
Risk Area) 

1.1) เ น้ื อ ห า ขอ ง แ ผ น ง า น /
โ ค ร ง ก า ร ไม ต อบ ส นอ ง ต อ
ประเด็นยุทศาสตรหรือนโยบาย
ของจังหวัด กลุมจังหวัดและ
รัฐบาล 
1.2 )ขาดการประสานการ
ดําเนินงานระหวางภาคีหุนสวน
ที่เกี่ยวของกับผลสําเร็จอยาง
ย่ังยืนของแผนงาน/โครงการ  

-หลักภาระรับผิดชอบ 
 
 

 
 
-หลักการมสีวนรวม 

2.ความเสี่ ยงด านภาพลักษณทาง
การเมือง (Political Risk) 

ขาดความรับผิดชอบตอการใช
งบประมาณ ใหเกิดความความ
คุมคาโดยมีกลไกที่พอเพียงใน
การตรวจสอบประเมิน จนอาจ
ส ง ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง ล บ จ า ก
สื่อมวลชนได 

-หลักคุณธรรม 
-หลักความโปรงใส 
-หลักความคุมคา 

3.ความเสี่ยงดานการสนองตอบความ
ตองการที่แทจริงของประชาชน 
(Negotiation Risk) 

3.1)ขาดการมี ส วนร วมของ
ประชาชนผู ได รับประโยชน
โดยตรงตอแผนงาน/โครงการ 
3 . 2 ) ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนงาน/โครงการมิไดกระจาย

-หลักการมสีวนรวม 
-หลักความคุมคา 
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ผลประโยชนที่ถูกตองชอบธรรม
ไปยังสวนที่ควรไดรับประโยชน
อยางแทจริง 

 
คําอธิบายมิติธรรมาภิบาล 10 องคประกอบ 
                    1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 

ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ หรือ

หนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทาง ยุทธศาสตร และเปาประสงคชัดเจน 

มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยาง

ตอเน่ืองและเปนระบบ 

                    2.หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี มีการ

ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใชเทคนิค และเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคกร สามารถ

ใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

                    3.หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดในระยะเวลาที่

กําหนด สรางความเช่ือมั่น และความไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง  

                   4.หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และ

ผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบน้ันอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้ง

การแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

                   5.หลักความโปรงใส (Transparency) : กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ช้ีแจงได เมื่อมีขอ

สงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุกข้ันตอน

ในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

                   6.หลักการมีสวนรวม (Participation) : กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชน และผูมีสวนไดสวน

เสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ แสดงทัศนะ เสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่

เกี่ยวของ แกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจและกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

                   7.หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) : การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและ

ภารกิจจากสวนราชการสวนกลาง ใหแกหนวยการปกครองอื่น (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน) และภาคประชาชน

ดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการ

ใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจ การใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุง

กระบวนการ การเพิ่มผลผลิต เพื่อผลการดําเนินการที่ดีของสวนราชการ ทั้งน้ีการกระจายอํานาจการตัดสินใจที่ดี 

บุคลากรตองมีความรูความสามารถ ขอมูลสนับสนุน เพื่อใหเกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม 

                   8.หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหาร

ราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงหลักสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 
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                     9.หลักความเสมอภาค (Equity) : การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมี

การแบงแยก ชาย/หญิง ถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ

บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอื่นๆ 

                    10.หลักการมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานตองมีกระบวนการใน

การแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับ

ผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอคัดคานที่หาขอยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ   

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง ประกอบดวย 

                    1.ปจจัยภายใน เชน นโยบายของผูบริหาร ความซื่อสัตย จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร การ

เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเช่ือถือไดของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่บอยครั้ง การ

ควบคุมกํากับดูแลไมทั่วถึง และการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงาน เปนตน 

                    2.ปจจัยภายนอก เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

หรือสภาพการแขงขัน สภาวะแวดลอมทั้งเศรษฐกิจและการเมือง เปนตน  

กรอบบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก ดังน้ี 

(1) วัฒนธรรมองคกร (Culture) 

(2) โครงสรางการบริหารความเสี่ยง (Structure) 

(3) กระบวนการ (Process) 

(4) ปจจัยพื้นฐาน (Infrastructure) 

แนวทางการดําเนินการบริหารความสี่ยง 

                  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย ไดกําหนดการ

บริหารความเสี่ยง เพื่อใหข้ันตอนและวิธีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางมีระบบ และดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน

ทั่วทั้งองคกร โดยมีข้ันตอนสําคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกร ตามแนวการบริหารความเสี่ยงระดับ

องคกร (Enterprise Risk Management) โดย COSO ประกอบดวย 8 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. สภาพแวดลอมภายในองคกร 

สภาพแวดลอมในองคกรเปนพื้นฐานที่สําคัญสําหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพล

ตอการกําหนดกลยุทธและเปาหมายขององคกร การกําหนดกิจกรรม การบงช้ี ประเมิน และจัดการความเสี่ยง  

สภาพแวดลอมภายในองคกร หมายถึง ปจจัยตางๆ เชน จริยธรรม วิธีทํางานของผูบริหาร

และบุคลากร รูปแบบการจัดการของฝายบริหาร วิธีการมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ซึ่งผูบริหาร

ตองมีการกําหนดรวมกันกับพนักงานในองคกร สงผลใหมีการสรางจิตสํานึก การตระหนักรับรูเรื่องความเสี่ยง และ

การควบคุมของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 

2. การกําหนดวัตถุประสงค 

                           องคกรควรมกีารกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อใหมั่นใจวาวัตถุประสงค

ที่กําหนด น้ันมีความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธและความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได โดยการบริหารจัดการให

อยูในกรอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 

3. การบงชี้เหตุการณ  
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                    ในกระบวนการบงช้ีเหตุการณ ควรตองพิจารณาปจจัยความเสี่ยงทุกดานที่อาจเกิดข้ึน เชน ความ

เสี่ยงดานกลยุทธ  การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดลอม ความสัมพันธ 

ระหวางเหตุการณที่อาจเกิดข้ึน แหลงความเสี่ยงทั้งจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร 

                     สภาพแวดลอมภายนอกองคกร เปนองคประกอบตางๆ ที่อยูภายนอกองคกร ซึ่งมีอิทธิพลตอ

วัตถุประสงค/เปาหมายขององคกร เชน วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ขอบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ

สภาพแวดลอมในการแขงขันทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ตัวขับเคลื่อนหลักและแนวโนมที่สงผลกระทบตอ

วัตถุประสงคขององคกร การยอมรับ และคุณคาของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกร 

                     สภาพแวดลอมภายในองคกร เปนสิ่งตางๆ ที่อยูภายในองคกรและมีอิทธิพลตอเปาหมายขง

องคกร เชน ขีดความสามารถขององคกร ในแงของทรัพยากรและความรู เชน เงินทุน เวลา บุคลากร กระบวนการ

ระบบ และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศของขอมูล กระบวนการตัดสินใจทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการผูมีสวน

ไดสวนเสียภายในองคกร นโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธองคกร ผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกร นโยบาย 

วัตถุประสงค และกลยุทธองคกร การรับรู คุณคา และวัฒนธรรมองคกรมาตรฐานและแบบจําลองที่พัฒนาโดย

องคกร โครงสราง เชน ระบบการจัดการ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ การระบุเหตุการณอาจดําเนินการโดย

การสัมภาษณผูบริหารระดับสูงหรือฝายจัดการที่รับผิดชอบในแผนงานหรือการดําเนินการน้ัน รวบรวมประเด็น

ความเสี่ยงสําคัญ ที่ไดรับความสนใจหรือเปนประเด็นที่กังวล เพื่อนํามาจัดทําภาพรวมความเสี่ยงขององคกร 

                    องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย ไดจําแนกประเภทของความเสี่ยงออกเปน 4 ประเภท 

ไดแก 

                       1.ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการกําหนดแผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน 

และการนําแผนดังกลาวไปปฏิบัติอยางไมเหมาะสม นอกจากน้ีความเสี่ยงดานกลยุทธยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลง

จากปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน อันสงผลกระทบตอการกําหนดกลยุทธ หรือการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคหลัก เปาหมาย และแนวทางการดําเนินงานขององคกร 

                       2.ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของแตละกระบวนการหรือ

กิจกรรมภายในองคกร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

ขอมูลความรูตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที่กําหนด ซึ่งความเสี่ยงดานปฏิบัติการจะสงผลกระทบตอ

ประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน และการบรรลุวัตถุประสงคหลักขององคกรในภาพรวม 

                       3.ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการจัดการทางการเงิน โดยอาจเปนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย

ภายใน เชน การบริหารจัดการดานการวางแผนการใชจายเงินตามขอบัญญัติ หรือจากปจจัยภายนอก เชน การ

จัดสรรเงินงบประมาณ ความเสี่ยงที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไวอันสงผลกระทบตอการ

ดํารงอยู รวมถึงสงผลใหเกิดความเสียหายตอองคกร 

                       4.ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานกํากับดูแล เชน 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติราชการองคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย ซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงดานน้ีเกิดข้ึนก็จะสงผลกระทบตอช่ือเสียง

และภาพลักษณขององคกรโดยรวม 

                4. การประเมินความเสี่ยง 
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               สําหรับการประเมินความเสี่ยงเปนข้ันตอนที่จะตองดําเนินการตอจากการระบุความเสี่ยง โดยการ

ประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย 2 กระบวนการหลัก ไดแก 

                       1.การวิเคราะหความเสี่ยง จะพิจารณาสาเหตุและแหลงที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบที่ตามมา

ทั้งในทางบวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดข้ึนของผลกระทบที่อาจตามมา โดยจะตองมีการระบุถึงปจจัยที่มี

ตอผลกระทบ ทั้งน้ีเหตุการณหรือสถานการณหน่ึงๆ อาจจะเกิดผลที่ตามมาและกระทบตอวัตถุประสงค/เปาหมาย

หลายดาน นอกจากน้ันในการวิเคราะหควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ดําเนินการอยู ณ ปจจุบัน 

รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการดังกลาวดวย 

                       2.การประเมินความเสี่ยง จะเปรียบเทียบระหวางระดับของความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห

ความเสี่ยงเทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ในกรณีที่ระดับของความเสี่ยงไมอยูในระดับที่ยอมรับไดของเกณฑ

การยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกลาวจะไดรับการจัดการทันที 

                        การกําหนดเกณฑความเสี่ยง เกณฑที่ใชในการกําหนดแผนจัดการความเสี่ยงควรสะทอนถึง

คุณคา วัตถุประสงคและทรัพยากรขององคกร โดยเกณฑบางประเภทอาจพัฒนาไดจากขอกําหนดทางกฎหมาย

หรือขอบังคับของหนวยงานกํากับดูแล ซึ่งเกณฑที่กําหนดตองสอดคลองกับนโยบายความเสี่ยงขององคกรและมกีาร

ทบทวนอยางตอเน่ือง ปจจัยที่นํามาพิจารณาเพื่อประกอบการกําหนดเกณฑความเสี่ยง ไดแก ลักษณะและประเภท

ของผลกระทบที่สามารถเกิดข้ึนและแนวทางในการประเมินผลกระทบ แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดข้ึน 

กรอบเวลาของโอกาสและผลกระทบที่เกิดข้ึน แนวทางในการกําหนดระดับความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยงที่

สามารถยอมรับได ระดับของความเสี่ยงที่จะตองจัดการโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับของโอกาสที่จะเกิด

เหตุการณความเสี่ยงและระดับความเสียหาย 

5. การตอบสนองความเสี่ยง  

                    การกําหนดแผนการจัดการความเสี่ยงจะมีการนําเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่จะดําเนินการตอที่

ประชุมคณะผูบริหาร เพื่อพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนตองใชดําเนินการ (ถามี) ในการ

คัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดจะคํานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับไดกับตนทุนที่เกิดข้ึน

เปรียบเทียบกับประโยชนที่จะไดรับ รวมถึงขอกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆที่เกี่ยวของ ความรับผิดชอบที่มีตอสงัคม

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได คือ ระดับความเสี่ยงที่องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารยยอมรับได โดยยังคงให

องคกรสามารถดําเนินงาน บรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไว 

                     ทั้งน้ี ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจตองคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจ

เกิดข้ึนหากไมมีการจัดการ ซึ่งอาจไมสมเหตุสมผลในแงมุมเศรษฐศาสตร เชน ความเสี่ยงที่สงผลกระทบในทางลบ

อยางมีสาระสําคัญ แตโอกาสที่จะเกิดข้ึนนอยมาก แนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจพิจารณาดําเนินการเปน

กรณีๆไป หรืออาจดําเนินการไปพรอมๆ กับความเสี่ยงอื่นๆ 

                แนวทางในการจัดการความเสี่ยง 

                   -การหลีกเลี่ยง เปนการดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณที่กอใหเกิดความเสี่ยง มักใชในกรณีที่

ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไมสามารถหาวิธีลด/จัดการใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

                    -การลด เปนการจัดหามาตรการจัดการ  เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณความเสี่ยงหรือลด

ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน ใหอยูในระดับที่ยอมรับได เชน การเตรียมแผนฉุกเฉิน 
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                    -การยอมรับ ความเสี่ยงที่เหลือในปจจุบันอยูในระดับที่ยอมรับได โดยไมตองดําเนินการใดๆ เพื่อ

ลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนอีก มักใชกับความเสี่ยงที่ตนทุนของมาตรการจัดการสูงไมคุมกับประโยชนที่

ไดรับ 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ ตองมีข้ันตอนการดําเนินการ หลักเกณฑในการวิเคราะหอยางเหมาะสม 

โดยครอบคลุม 5 ข้ันตอน คือ 

 

 

 

                      

                         

                                   

                    

                            

      

 

               1.ระบุความเสี่ยงหรือปจจัยความเสี่ยง 

                ตนเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยตองระบุดวยวา

เหตุการณน้ันจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดข้ึนไดอยางไร และทําไม ทั้งน้ีสาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่

แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง 

               2.วิเคราะหความเสี่ยง มีแนวทางวิเคราะหความเสี่ยง ดังน้ี 

                 การประเมินความเสี่ยง 

ผลกระทบ (I : Impact) คือ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดข้ึน 

                        1 = โอกาสเกิดนอยที่สุด/รุนแรงนอยที่สุด 

                        2 = โอกาสเกิดนอย/รุนแรงนอย 

                        3 = โอกาสเกิดปานกลาง/รุนแรงปานกลาง 

                        4 = โอกาสเกิดมาก/รุนแรงมาก 

                        5 = โอกาสเกิดมากที่สุด/รุนแรงมากที่สุด 

                                ระดับความเสี่ยง = L x I  

โอกาสที่จะเกิด (L : Likelihood) เปนระดับของโอกาสหรือความบอยครั้งที่จะเกิดความเสี่ยง 

องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย ไดกําหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสียหายและระดับ

ผลกระทบของความเสียหาย ดังน้ี 

ระบุความเส่ียง 

ปจจัยเส่ียง 

ทบทวนการบริหาร 

ความเส่ียง 

การวิเคราะห 

ความเส่ียง 
การกําหนดมาตรการ 

จัดการความเส่ียง 

ติดตาม รายงาน 

ประเมินผล 
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ผลกระทบ (I : Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง 

จําแนกเปน 5 ระดับคะแนน คือ 

 
ประเด็นที ่
พิจารณา 

คาคะแนนความเสียหาย 

1 = นอยมาก 2 = นอย 3 =ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

มูลคาความ          
เสียหาย 

นอยกวา 
10,000 บาท 

10,001 -
50,000 บาท 

50,0001 -
250,000 บาท 

250,000 -
10,000,000 

บาท 

มากกวา 
10,000,000 

บาท 

ความพึงพอใจ
ของผูมสีวนได

สวนเสีย 

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

จํานวนผูมสีวน
ไดสวนเสียที่

ไดรับผลกระทบ 

กระทบผูเกี่ยวของ
บางราย 

กระทบ
ผูเกี่ยวของ

โดยตรงเปนสวน
ใหญ 

กระทบ
ผูเกี่ยวของ

โดยตรงทัง้หมด 

กระทบ
ผูเกี่ยวของ

โดยตรงทัง้หมด
และผูอื่น
บางสวน 

กระทบ
ผูเกี่ยวของ

โดยตรงทัง้หมด
และผูอื่น
ทั้งหมด 

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  
มากกวา 

 1-1.5 เดือน 
มากกวา 

1.5-2 เดือน 
มากกวา 
 2 เดือน 

 

                   โอกาสที่จะเกิด (L : Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ/ความเสี่ยง ซึ่ง

จําแนกเปน  5 ระดับ คะแนน คือ 

                   เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยง แลวใหนําผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ

ผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรมหรือภารกิจของหนวยงานวากอใหเกิดระดับของ ความเสี่ยงในระดับใด ใน

ตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทําใหทราบวามีความเสี่ยงใด เปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอนพิจารณา

คัดเลือกความเสี่ยงที่มีความสําคัญ ผูประเมินตองประเมินทางเลือก เพื่อกําหนดวิธีการในการจัดการความเสี่ยง

เหลาน้ัน โดยทางเลือกในการจัดการบริหารความเสี่ยงโดยทั่วไป มี 4 ทางเลือก (SARA) ดังน้ี 

                    1.การแบงปน (Sharing) คือ การถายโอนความเสี่ยงหรือโอนยายความเสี่ยงใหผูอื่น รับผิดชอบ

แทน เชน การทําประกันภัย การจางบุคคลภายนอกเปนผูดําเนินการแทน เปนตน 
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                    2.การหลีกเลี่ยง/กําจัด (Avoiding) คือ การกําจัดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงไมยอมรับ ความเสี่ยง

น้ันเลย เชน การเปลี่ยนวัตถุประสงค การหยุดทํากิจกรรมหรือข้ันตอนที่นํามาซึ่งความเสี่ยง เปนตน 

                    3.การควบคุม/ลด (Reducing) คือ การควบคุมความเสี่ยงหรือหาวิธีควบคุมเพิ่มเติม เพื่อจัดการ

บริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได เชน การจัดทําแผนฉุกเฉิน การปรับปรุงแกไข กระบวนการดําเนินการ  

การจัดอบรมเพิ่มทักษะใหกับพนักงาน การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 

                     4.การยอมรับ (Accepting) คือ การยอมรับความเสี่ยงเน่ืองจากองคกรอาจมีระบบควบคุมที่มี

ประสิทธิภาพ มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน หรือระดับความเสี่ยงเหลืออยูในระดับที่

ยอมรับได เน่ืองจากคาใชจาย/ตนทุนในการจัดการบริหารความเสี่ยงอาจมีมูลคาสูงวาผลลัพธ/ผลประโยชนที่จะ

ไดรับ 

                    หลังจากที่ไดรับประเมินทางเลือกการจัดการความเสี่ยงแลว จะทําการคัดเลือกทางเลือก กําหนด

วิธีการจัดการที่เหมาะสมที่สุดสําหรับแตละความเสี่ยง จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริต ซึ่งจะมี

การกําหนดวิธีการดําเนินการ หนวยงานผูรับผิดชอบ และกําหนดระยะเวลาดําเนินการ เพื่อประโยชนในการติดตาม

และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตอไป 

              การบริหารความเสี่ยง แบงแยกตามลักษณะของงาน แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

                1.การบริหารความเสี่ยงในงานประจํา แบงเปน 2 ระดับ ไดแก 

                   1.1 ระดับองคกร ทําการบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใหเกิดความเช่ือมโยง

แบบบูรณาการและมีความสอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธขององคกร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

และเปาหมายขององคกรที่กําหนดไว 

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ระดับคะแนน โอกาสที่จะเกิด ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณโดยเฉลี่ย 

1 = โอกาสเกิดข้ึนนอยมาก คาดวามีโอกาสที่จะเกิดข้ึนในอนาคต
นอยมาก (Probability < 1 %) หรืออาจ
เกิดข้ึนในสถานการณที่ไมปกติ เชน ไฟ
ไหม ภัยธรรมชาติ เปนตน 

5 ปตอครั้ง 

2 = โอกาสนอยมาก คาดวามีโอกาสที่จะเกิดข้ึนในอนาคต
นอย (Probability 1-2 %) 

2-4 ปตอครั้ง 

3 = โอกาสเกิดข้ึนปานกลาง คาดวามีโอกาสที่จะเกิดข้ึนในอนาคต
ปานกลาง (Probability 2-3 %) 1 ปตอครั้ง 

4 = โอกาสเกิดข้ึนสูง คาดวามีโอกาสที่จะเกิดข้ึนในอนาคต
คอนขางบอยปานกลาง (Probability 3-
5 %) 

1-6 เดือนตอครั้งแตไมเกิน 5 ครัง้ 

5 = โอกาสเกิดข้ึนสูงสุด คาดวามีโอกาสที่จะเกิดข้ึนในอนาคต
บอยมาก (Probability > 5 %) 1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา 

หมายเหตุ Probability (ความนาจะเปน) < 1 %  ปฏิบัติการ 100 ครั้ง มีโอกาสเกิดเหตุการณความเสยีหาย  < 1 ครั้ง 
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                   1.2 ระดับหนวยงาน ทําการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของแตละหนวยงาน นอกจากน้ียังนํา

มาตรการจดัการความเสี่ยงเพิ่มเติมจากแผนบริหารความเสี่ยงในระดับองคกรมากระจายลงสูแผนการบริหารความ

เสี่ยงระดับหนวยงาน รวมถึงการนําความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการบริหารความเสี่ยงปกอน

มารวมทบทวนในแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับหนวยงานของปจจุบันดวย 

                การบริหารความเสี่ยงในงานประจํา มีการดําเนินการดังน้ี 

(1) ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานประจําในแตละกิจกรรมของแตละสวนงานจะตองดําเนินการ

บงช้ี และกําหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงในงานประจําที่ไดรับมอบหมายในทันทีที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ

ในงานน้ันๆ 

(2) กรณีที่งานดังกลาวมีการกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงไวแลว ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ

งานใหมจะตองทําการทบทวนความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ตามระบบงานเดิม

ที่วางไวแลวทันที 

(3) ผูที่ไดรับมอบหมาย ตามขอ (1) จะตองรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอผูบังคับบัญชาระดับ

เหนือข้ึนไป 1 ระดับโดยเร็วที่สุด 

(4) กรณีที่พบวาปจจัยเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เมื่อพบวามีผลกระทบจากความเสี่ยง หรือมี

ความเสียหายเกิดข้ึนในงานที่รับผิดชอบแลว ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในงานน้ัน ตองเรงดําเนินการทบทวน

ความเพียงพอ ความเหมาะสมของมาตรการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีอยูเดิม เสนอความคิดเห็น 

รายงานมาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมตอผูบังคับบัญชา ตามขอ(3) โดยเร็วที่สุด 

               2.การบริหารความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการใหม 

 การบริหารความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการใหม มีการดําเนินการดังน้ี 

                       1.หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนงาน/โครงการใหม จะตองพิจารณาประเมินความ

เสี่ยงของแผนงาน/โครงการใหมดวยแบบประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน แลวจัดทําแผนบริหารความ

เสี่ยงหรือแผนสํารองฉุกเฉิน สําหรับใชเปนมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีในแผนงาน/โครงการใหม ใหคงเหลืออยู

ในระดับทีย่อมรับได โดยจัดทําเปนแผนยอยควบคูไปกับแผนงาน/โครงการใหม เพื่อใหผูมีอํานาจอนุมัติ สามารถใช

แผนยอยของการบริหารความเสี่ยงเปนขอมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการใหมตอไป 

                       2.หนวยงานเจาของแผนงาน/โครงการตองจัดสงสําเนาแผนงาน/โครงการใหมและแผนยอย 

การบริหารความเสี่ยงหรือแผนสํารองฉุกเฉินของแผนหลัก เสนอใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (ผานแผนก

บริหารความสีย่ง) พิจารณาความเห็นในระยะเวลาเดียวกับการนําเสนอแผนงานหลักดวย 

                       3.ผูมีอํานาจอนุมัติแผนงานหลักควรใชขอมูลในแบบประเมินความเสี่ยงฯ และแผนยอยเพื่อการ

บริหารความเสี่ยงที่หนวยงานเจาจองแผนงานหลัก นําเสนอมาในคราวเดียวกันเปนขอมูลประกอบการพิจารณา

อนุมัติแผนงานหลัก และควรนําไปใชในการประกอบการติดตามการดําเนินงานตามแผนงานหลัก เพื่อแกไขปญหา 

กรณีวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ หรือผลการดําเนินงานไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงที่ระบุไว เพือ่กาํหนด

มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปใหอยูในระดับที่ยอมรับไดตอไป 

                       4.หนวยงานเจาของแผนงาน/โครงการตองสงสําเนาการรายงานผลการดําเนินแผนงาน/

โครงการและการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของใหแผนกบริหารความเสี่ยงทราบ เพื่อนํามาสรุปผลเสนอคณะทํางาน

บริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการองคกรตอไป 

-12- 



                ปญหา : คือ เหตุการณที่เกิดข้ึนแลวในอดีตและยังเปนอุปสรรคตอการทํางานในปจจุบัน หากเราแกไข

ปญหาไมถูกวิธีหรือไมแกไข อาจทําใหเราเกิดความเสี่ยงข้ึนได 

                ความเสี่ยง : คือ เหตุการณอาจเกิดข้ึนหรือไมเกิดข้ึนก็ได เปนการคาดการณในอนาคต โดยนําขอมูล

หรือปญหาตางๆ ในอดีตมาศึกษาวิเคราะหถึงโอกาสและผลกระทบของเหตุการณน้ันที่มีตอเปาหมายการ

ดําเนินงาน 

                 แนวทางแกไข : คือ เปนการแกไขเชิงรุก ตองมองไปขางหนา เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน โดย

แนวทางจัดการ เพื่อลดทั้งโอกาสและผลกระทบ 

 การจัดการความเสี่ยง 

               องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย ไดกําหนดประเด็นความเสี่ยงทุกดาน และวิเคราะหระดับความ

เสี่ยงของแตละปจจัย กําหนดทางเลือกที่สามารถใชในการจัดการความเสี่ยง คัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมและ

นําไปปฏิบัติ โดยถือเปนสวนหน่ึงในการบริหารความเสี่ยง มุงจัดการความเสี่ยง ตองคุมคากับการลดระดับ

ผลกระทบความเสี่ยง แบงได 4 แนวทางหลัก คือ 

                        1.ยอมรับได (Take,Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงสามารถยอมรับไดภายในการควบคุมที่

มีอยูจนปจจุบัน ซึง่ไมตองดําเนินการใดๆ เชน กรณีความเสีย่งในระดับที่ไมรุนแรงและไมคุมคาที่ดําเนินการใดๆ 

                        2.การลด/ควบคุม (Reduction/Control) หมายถึง การปรับปรุงระบบการทํางานหรือการ

ออกแบบวิธีการทํางานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได 

                        3.การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึงการที่ความเสี่ยงน้ันไมสามารถ

ยอมรับไดและตองจัดการใหความเสี่ยงน้ันไปอยูนอกเงื่อนไขของการดําเนินงาน เชน การหยุดดําเนินงานหรือ

กิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงน้ัน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการดําเนินงาน การลดขนาดของงานหรือ

กิจกรรมลง            

                        4.การโอนยาย (Transfer) หรือแบง (Share) หมายถึง การโอนยายหรือแบงความเสี่ยงไปให

ผูอื่นชวยรับผิดชอบ เชน จางบุคคลภายนอกมาดําเนินการแทน การทําประกันภัย เปนตน 

  เปาหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

                       1.ลดโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดของความเสี่ยงน้ันๆ 

                        2.ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงน้ัน กรณีที่ความเสี่ยงน้ันเกิดข้ึน 

                        3.เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธทีเ่กิดข้ึนจากความเสี่ยงน้ัน ใหเปนไปในรูปแบบที่องคกรตองการ

หรือยอมรบัได 

  

 

 ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

                       1.จัดลําดับความสําคัญความเสี่ยง (ทั้งความเสี่ยงที่คนพบใหมและที่ยังเหลืออยู)                โดย

เปรียบเทียบจากคาระดับความเสี่ยงที่วัดได 

                        2.พิจารณามาตรการใชกําจัดความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

                        3.ศึกษาความเปนไปไดของทางเลือกในแตละมาตรการ ที่จะใชกําจัดหรือลดความเสี่ยงโดยใช

การวิเคราะหผลได-ผลเสีย ของแตละมาตรการ เพื่อประกอบการตัดสินใจ เลือกมาตรการอยางเปนระบบ การ
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วิเคราะหผลได-ผลเสีย (Cost-Benefit Analysis) ประกอบดวย ผลได (Benefit) ไดแกการวิเคราะหหาผลลัพธที่

เกิดข้ึนทันที ที่นํามาตรการน้ันไปใชลดความเสี่ยงหรือผลประโยชนในระยะยาว รวมไปถึงโอกาสดีตางๆ ทางธุรกิจ

ในอนาคต เปนตน ผลเสีย (Cost) ไดแก การวิเคราะหหาตนทุน เวลา หรือความสะดวกที่มีโอกาสสูญเสียไปกับการ

กําจัดความเสี่ยงดังกลาวหรือการสรางโอกาสใหมีความเสี่ยงใหมเกิดข้ึนแทน เปนตน 

                         4.เลือกมาตรการที่ดีที่สุดจัดการกับความเสี่ยง โดยจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงข้ึน เพื่อ

กําหนดผูรับผิดชอบ ระยะเวลาที่จะใชดําเนินงาน ทรัพยากรที่ตองใช และวิธีการติดตามผล รวมถึงการรายงานผล

การบริหารความเสี่ยงใหผูบังคับบัญชาทราบ 

               6. กิจกรรมควบคุม  

                 กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อใหมั่นใจวาไดมีการจัดการความ

เสี่ยงใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอเปาหมายขององคกร เน่ืองจากแตละ

องคกรมีการกําหนดวัตถุประสงคและเทคนิคการนําไปปฏิบัติเปนของเฉพาะองคกร ดังน้ัน กิจกรรมการควบคุมจึงมี

ความแตกตางกัน ซึ่งอาจแบงไดเปน 4 ประเภท คือ 

                       1.การควบคุมเพื่อการปองกัน เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดข้ึน เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสี่ยง

และขอผิดพลาดต้ังแตครั้งแรก 

                       2.การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ เปนวิธีควบคุม เพื่อใหคนพบขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนแลว  

                       3.การควบคุมโดยการช้ีแนะ เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุนใหเกิดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคที่ตองการ 

                       4.การควบคุมเพื่อการแกไข เปนวิธีควบคุมที่กําหนดข้ึน เพื่อแกไขขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนและ

ปองกันไมใหเกิดซ้ําอีกในอนาคตทั้งน้ี ในการดําเนินกิจกรรมการควบคุมควรตองคํานึงถึงความคุมคาในดาน

คาใชจายและตนทุน กับผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ โดยกิจกรรมการควบคุม ควรมีองคประกอบ ดังน้ี 

                       1.วิธีดําเนินงาน (ข้ันตอน,กระบวนการ) 

                       2.การกําหนดบุคลากรภายในองคกร เพื่อรับผิดชอบการควบคุมน้ัน ควรมีมีความรับผิดชอบ 

ดังน้ี 

                                 (1) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ไดดําเนินการอยูในปจจุบัน 

                                 (2) พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จาํเปน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง 

                        3.กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 

               7. ขอมูลการติดตอสื่อสาร 

               สารสนเทศเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับองคกรในการบงช้ี ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ขอมูลสารสนเทศ

ที่เกี่ยวของกับองคกร ทั้งจากแหลงขอมูลภายในและภายนอกองคกร ควรไดรับการบันทึกและสื่อสารไปยังบุคลากร

ในองคกรอยางเหมาะสมทั้งในรูปแบบและเวลา เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบได รวมถึง

เปนการรายงานการบรหิารจัดการความเสี่ยง เพื่อใหทุกคนในองคกรไดรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดข้ึน และผลของ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเหลาน้ัน การสื่อสารที่มีประสทิธิภาพยังครอบคลุมถึงการสื่อสารจากระดับบนลงลาง 

ระดับลางไปสูบน และการสื่อสารระหวางหนวยงาน การบริหารความเสี่ยง ควรใชทั้งขอมูลในอดีตและปจจุบัน 

ขอมูลในอดีตจะแสดงแนวโนมของเหตุการณและชวยคาดการณการปฏิบัติงานในอนาคต สวนขอมูลปจจุบันมี
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ประโยชนตอผูบริหารในการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดข้ึนในกระบวนการ สายงาน หรือ หนวยงานซึ่งชวยใหองคกร 

สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุมตามความจําเปน เพื่อใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได 

               8. การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 

                 การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย มีการ

ติดตามผลการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงทุกสิ้นปงบประมาณ เพื่อดูความกาวหนาและผลการดําเนินงาน

รวมถึงผลกระทบ พรอมทั้งอาจมีการปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง

ไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะชวยใหมั่นใจ วาไดมีการดําเนินการตามแนวทางการตอบสนองตอความเสี่ยงที่วาง

ไว กิจกรรมการควบคุมเกิดข้ึนในทุกระดับ ทุกหนาที่ และทั่วทั้งองคกร ประกอบดวยกิจกรรมที่แตกตางกัน โดย

แบงประเภทการควบคุมไว 4 ประการ คือ 

                        1.การควบคุมเพื่อปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดข้ึนเพื่อปองกัน

ไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดต้ังแตแรก เชน การอนุมัติ การจัดโครงสรางองคกร การแบงหนาที่ การควบคุม 

การเขาถึงเอกสาร ขอมูล ทรัพยสิน เปนตน 

                        2.การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีควบคุมที่กําหนดข้ึนเพื่อคนหา

ขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนแลว เชน การสอบทาน การวิเคราะห การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานขอบกพรอง 

เปนตน 

                        3.การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เปนวิธีที่ควบคุมที่สงเสรมิหรือกระตุนใหเกิด

ความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมผีลงานดี เปนตน 

                        4.การควบคุมเพือ่การแกไข (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือเพื่อแกไข

ขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนใหถูกตองหรือหาวิธีแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต เชน การจัดเตรียมเครื่อง

ดับเพลิง เพื่อชวยลดความรุนแรงของความเสียหายใหนอยลงหากเกิดเพลิงไหม เปนตน 
 

วิธีการบริหารความเสี่ยง 

               องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย ไดจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ

กระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ 

พ.ศ.2562 ซึ่งกําหนดวิธีปฏิบัติในแตละข้ันตอนของการบริหารความเสี่ยง มาปรับใชในการพัฒนากระบวนการ

บริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย 

                ทั้งน้ีองคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย ไดพิจารณาปจจัยเสี่ยงจากดานตางๆ โดยนําแนวคิดเรื่อง

ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของในแตละดานมาเปนปจจัยในการวิเคราะหความเสี่ยง ที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินแผนงาน/

โครงการ เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ไดแก 

                         1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

                         2.หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 

                         3.หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

                         4.หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

                         5.หลักความโปรงใส (Transparency) 

                         6.หลักการมีสวนรวม (Participation) 

                         7.หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
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                         8.หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

                         9.หลักความเสมอภาค (Equity) 

                        10.หลักการมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) 

การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง    

               การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ไดดําเนินการทั้งหมดตามลําดับใหผูบริหารรับทราบและ

ใหความเห็นชอบดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง เปนรายงานผลการวิเคราะห ประเมิน และบริหาร

จัดการความเสี่ยง วามีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู หรือไม ถายังมีเหลืออยู มีอยูในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด มีวิธี

จัดการความเสี่ยงน้ันอยางไร เสนอตอผูบริหาร เพื่อใหทราบและพิจารณาสั่งการ ทบทวนนโยบาย รวมถึงการ

จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ภายหลังหนวยงานทราบผลการประเมินความเสี่ยงและนําความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูใน

ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง มากําหนดวิธีจัดการความเสี่ยง ตองจัดทํารายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม

หลักเกณฑ วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ดังน้ี 

                       1.หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหนวยงานของรัฐ) หรือ แบบ ปค.1 

เปนแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑปฏิบัติฯ ขอ 9 

และขอ 10 วรรคสาม (ระดับองคกร/หนวยงานตรวจสิบภายในเปนผูจัดทํารายงาน) 

                       2.รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน หรือ แบบ ปค.4 เปนแบบรายงาน

ประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ (ระดับสวนงานยอย/สํานัก/กอง เปนผูจัดทํา

รายงาน) 

                       3.รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน หรือ แบบ ปค.5 เปนแบบรายงานการประเมิน

การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ (ระดับสวนงานยอย/สํานัก/กอง เปนผูจัดทํารายงาน) 

การติดตามและทบทวน 

              เปนการติดตามผลของการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง วามีความเหมาะสมกับ

สถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม รวมถึงการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุก

ข้ันตอน เพื่อพัฒนาระบบใหดีย่ิงข้ึน ประกอบดวย การบริหารความเสี่ยงระดับสํานัก/กอง มุงเนนใหเกิดผลสําเร็จ

ตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ังและแผนการบริหารราชการประจําปงบประมาณ ดังน้ัน โครงการหรือกิจกรรม

ที่ตองดําเนินการวิเคราะห ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเปนโครงการหรือกิจกรรมที่เปนอํานาจหนาที่

ของแตละหนวยงาน ซึ่งรายงานไวในการจัดวางระบบควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย 

และเป นโครงการตาม ยุทธศาสตร ของหน วยง านที่มอบหมายใหหนวยงานในสั ง กั ดที่ รับผิ ดชอบ               

ดําเนินการ/ประสานงาน กับสวนราชการที่เกี่ยวของ ในแตละปงบประมาณ         
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