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ค าน า 
 

  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์   รวมถึง 
เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561 
หมวด  4  การบัญชี   การรายงาน   และการตรวจสอบ     มาตรา  79  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ 
ตรวจสอบภายใน   การควบคุมภายใน   และการบริหารจัดการความเสี่ยง    โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ 
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ขึ้น    โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวเขา  ให้เป็นแนวทางการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
ในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง  รวดเร็ว  เป็นธรรม  ภายใต ้
หลักการท างาน  “ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 
  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง        จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็ต่อเมื่อได้มีการน าแผนไปสู่การ 
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   ผู้บริหาร   บุคลากรเห็นถึงความส าคัญของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  และได้รับ 
ความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ  โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ 
ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาต่อไป 
 
 
 
                                                                                        คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
                                                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
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1. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

 

๑.๑ บทน า 
 
 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การ
รายงานและการตรวจสอบ  มาตรา  79  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  
การบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  ซึ่งการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น  และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของ
รัฐ  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้
หน่วยงานของรัฐ  กระทรวงการคลังจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2562  ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ  เพ่ือให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561  

 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา จึงได้ปรับปรุงแนวทาง การ
บริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเขา วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ระบุและจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยง และก าหนดมาตรการ จัดการความเสี่ยง เพ่ือลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ไม่กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหา และ
ปัจจัยความจ าเป็นต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป ท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการน าการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาด จากการด า เนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร 
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566  ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาได้จัดท าขึ้นฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเขา ใช้เป็นแนวทางการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาชนต าบลหัวเขา
ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม ภายใต้หลักการท างาน  “ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 
 

๑.๒ วัตถุประสงค ์
 
(๑) เพ่ือให้ระบบงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา สอดคล้องและรองรับตามบทบัญญัติของกฎหมาย ที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ  
(๒) เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือของ

ผู้บริหารในการลดหรือป้องกันความเสียหาย หรือความล้มเหลว จากกระบวนการด าเนินงานที่จะส่งผลกระทบที่
เสียหายทั้งระดับบุคคลและองค์กร  ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้  

(3) เพ่ือเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา และเป็นกรอบ
แนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง  

(4)  เพ่ือรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    
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๑.๓ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

 การด าเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   เป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการและกรอบแนวทาง การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ล าดับ 
กฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่

เกี่ยวข้อง 
สรุปส าระส าคัญ 

๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 

 มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร ราชการแผ่นดินให้
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้การบริหาร
ราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้
ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒ พระราชบัญญัติวินัยการเงิน 
การคลัง พ.ศ. 2561 

            มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

๓ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เ พ่ิม เติมถึ ง   ( ฉบับที่  2 )  พ .ศ . 
2562 

            มาตรา 6 ก าหนดเป้าหมายของการบริหารราชการ ได้แก่ 
เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มี
ประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วน
ราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

4 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

5 พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 

 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การ
จัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด 

6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6-
๒๕70 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๒๕๓  
ในการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้
ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้วย 
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๑.๔ เป้าหมาย    

 1. ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  
มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง  เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติ-
งานประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  
สามารถระบุความเสี่ยง  วิเคราะห์ความเสี่ยง  ประเมินความเสี่ยง  และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 3. สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
 4. เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลหัวเขา  และกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 5. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร 
 6. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 
๑.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    

 การด าเนินการบริหารความเสี่ยง   จะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น   และท าให้องค์กร
สามารถจัดการกับปัญหา  อุปสรรค  และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด  หรือสถานการณ์ที่อาจท าให้องค์กรเกิด
ความเสียหาย   การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์  ดังนี้ 
   1.  เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารและ
พนักงานส่วนต าบลตะหนักถึงความเสี่ยงหลักท่ีส าคัญ    ใช้เป็นแนวทางในการบริหารโอกาส  และควบคุมความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสม  สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 2.  สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหาร   และการปฏิบัติงานในองค์กร    การบริหารความเสี่ยงจะเป็น
แหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ  ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง   ซ่ึงต้ังอยู่บนสมมุติฐาน
ในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร  รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้   
 3.  ชว่ยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ   ที่ส าคัญได้ทั้งหมด       การบริหารความเสี่ยงจะท าให้
บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร    และตะหนักถึงความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผล
กระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน 
 4.  เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน  การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร    สามารถ
มั่นใจได้ว่า  ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา  รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารในการ
บริหารงานและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  เช่น  การวางแผนก าหนดยุทธศาสตร์  การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 5.  ชว่ยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการตัดสินใจระดับ
การปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน  เช่น  การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจใน
ยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์ขององค์กร  และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
 6.  ชว่ยให้การพัฒนาการบริหารจัดการ  และจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม  โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  เช่น  การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าและกิจกรรมที่มีความ
เสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน  หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน  เป็นต้น 
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2. แนวคิดการบริหารความเสี่ยง (Concept of Risk Management) 

ความเสี่ยง 

 
  
 
 
 การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้อาจต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงาน ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกซึ่งถือเป็น
ความเสี่ยงทั้งสิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรงของปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ที่เก่ียวขอ้งหรือเผชิญอยู่ ดังนั้น แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงจึงได้ถูกน ามาใช้ในการเตรียมการเพ่ือป้องกัน “ปัญหา”  
จาก “ปัจจัยเสี่ยง” ที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวม  
  
 
 หมายถึง  เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งหากเกิดข้ึนจะมี
ผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นองค์กร
จึงควรด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย  แต่
สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ท่ีเป็นโอกาสในการเพ่ิม คุณค่าให้กับองค์กร สิ่งที่ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องให้ความส าคัญ คือ การบริหารจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ ขณะเดียวกัน หากองค์กรพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้
เกิดการบูรณาการกับทุกกิจกรรมด าเนินงานขององค์กรได้ ก็จะสามารถใช้โอกาสของ
ความเสี่ยงดงักล่าว เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย 

ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน    
 วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการองค์กรที่ดีคือ การติดตาม ก ากับ ควบคุม และดูแลให้มีการ
จัดกระบวนการเพ่ือใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพ่ือให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง โดย ๓ หลักการที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้    
 ๑. การบริหารความเสี่ยง   
 ๒. การควบคุมภายใน   
 ๓. การตรวจสอบภายใน 
 

๑. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

 หมายถึง  การก าหนดนโยบาย โครงสร้าง และกระบวนการเพ่ือให้คณะกรรมการผู้บริหาร และ
บุคลากรขององค์กร น าไปปฏิบัติในการก าหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบต่อองค์กร 
และก าหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผล
การด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ  จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง
นั้นเป็นไปเพื่อให้ผลการด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงเพ่ือให้เกิดการรับรู้ 
ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับองค์กร ก าหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งการสร้างกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรเพ่ือให้สามารถ
บริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดข้ึนกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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TARGETS 



 
 

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)     
 หมายถึง การบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรม ตามภารกิจ 
และวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่     
 1. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับภารกิจ
และพันธกิจ  แผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การตัดสินใจ  และสามารถน าไปใช้กับองค์ประกอบอ่ืนๆ 
ในการบริหารองค์กร    
 ๒. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับ โครงการ 
ระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ กลยุทธ์ การด าเนินงาน 
การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจท าให้เกิด ความเสียหาย ความไม่แน่นอน และโอกาส 
รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
 ๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างและ หาก
เกิดข้ึนจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง    
 ๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูงและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง     
 พ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ดีขององค์กรควรมีองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง
ครบถ้วน  โดยจะเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและควรถูกปลูกฝังรวมกับกิจกรรมปกติขององค์กร  เพ่ือให้
องค์กรสามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ก าหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรต้องการได้ 
 
 

๒. การควบคุมภายใน (Internal Control) 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัย
การเงินการคลังเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน  โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังต้อง
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการด าเนินการการคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ดังนั้นจึงได้ก าหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ประหยัดและช่วยป้องกัน หรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้น เปลือง ความสูญ
เปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริต  

 กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้ก าหนด  “มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับ หน่วยงาน
ของรัฐ” (Internal Control Standard for Government Agency) ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission : COSO ๒ ๐ ๑ ๓  ซึ่งได้มีการปรับให้เหมาะสมกับ
บริบทของระบบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนด  ประเมินและปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์  
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 “การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล  หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน  ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ ตาม
กฎหมาย 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     
 ๒. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives)  เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงาน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา 
โปร่งใส หรือข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ    
 ๓. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) 
เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 
 
 

๓. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
 
 หมายถึง  การให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระเพ่ือเพ่ิมคุณค่า
และปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร โดยช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการก ากับดูแลที่ดีอย่างเป็นระบบ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะเป็น
ผู้ท าหน้าที่วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาจากกระบวนการตรวจสอบภายใน  
  การตรวจสอบภายในเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการปรับปรุงการควบคุมและการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร ซึ่งบางครั้งผู้ปฏิบั ติงานมักคิดว่ามีการควบคุมที่มี
อยู่อาจท าให้เกิดการละเลยในบางส่วนที่ต้องควบคุม ผู้ตรวจสอบภายในจะมีวิธีการตรวจสอบว่าการควบคุมที่ปฏิบัตินั้น
เพียงพอหรือไม่ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยผลการตรวจสอบจะออกมาในรูปแบบการจัดท า
รายงานการตรวจสอบเสนอต่อผู้บริหารทราบหรือพิจารณา ซึ่งรายงานจะประกอบด้วยสิ่งที่ตรวจพบ ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะหากเห็นว่าต้องมีการปรับปรุงจากที่ปฏิบัติอยู่ 
 
 

 องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง 
 
 การบริหารความเสี่ยง  ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน  ทั้งนี้
องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุนครอบคลุมทุก
หน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับจากระดับองค์กร
สู่ระดับฝ่ายด าเนินกิจกรรมและเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร  องค์ประกอบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้แก่ 
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  สภาพแวดล้อม  การก าหนดวัตถุประสงค์ 
  ภายในองค์กร  และเป้าหมาย 
 
 
การติดตามและประเมินผล  การระบุเหตุการณ์  
 
 
 
สารสนเทศและการสื่อสาร  การประเมินความเสี่ยง  
 
 
 กิจกรรมควบคุม  การตอบสนอง 
     ความเสี่ยง 
 
  

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร พ้ืนฐานที่ส าคัญของกรอบ การบริหาร
ความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยง  

๒. การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์  

๓. การระบุเหตุการณ์  การบ่งชี้และเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ ที่
ก าหนดไว้  

๔. การประเมินความเสี่ยง  พิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสเกิดความเสี่ยง  
๕. การตอบสนองความเสี่ยง  ก าหนดการจัดการความเสี่ยง  
๖. กิจกรรมควบคุม  พิจารณาถึงการควบคุมเพ่ิมเติม รวมทั้งความสัมพันธ์ของต้นทุนและ 

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ผู้บริหารควรน าวิธีการจัดการความเสี่ยงไป ปฏิบัติ
และติดตามเพ่ือให้มั่นใจได้ว่ามีการด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนดไว้ 
กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้มั่นใจว่า
ได้มีการจัดการความเสี่ยง  

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มีความตระหนักและเข้าใจใน
นโยบาย แนวปฏิบัติและกระบวนการบริหารความเสี่ยง  

๘. การติดตามและประเมินผล  ติดตามและรายงานผลของกระบวนการและระบบบริหารความเสี่ยง 
 
(๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 

 
 สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางกรอบการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การก าหนดกิจกรรม การบ่งชี้ 
ประเมิน และการจัดการความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรมองค์กร 
นโยบายของผู้บริหาร แนวทาง การปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น 
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 สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงนั้นจะต้องมีวิธีการปฏิบัติที่มีความ
ชัดเจน ก าหนดเป็นมาตรฐานและมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเกิดความเข้าใจที่ตรงกันในขั้นตอนการพิจารณาเพ่ือให้
องค์กรมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารควรพิจารณาใน
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 (๑.๑) การก าหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)    
  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงที่

องค์กรจะยอมรับได้เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรต้องสอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์กร โดยมิควรก าหนดในระดับ ที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ 

 (๑.๒) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)    
  องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความ

สอดคล้องกัน เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรน าไปปฏิบัติได้ และควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจ
อยู่ในรูปแบบคู่มือการบริหารความเสี่ยงก็ได้ 

 (๑.๓) วัฒนธรรมองค์กร และการก ากับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหาร    
  องค์กรควรให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยง  ควรจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทุก

ระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร กล่าวคือ ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการก าหนดเจ้าของความเสี่ยง (Risk 
Owner) ที่จะต้องด าเนินการรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ นอกจากนี้ ควรมีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ และติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

 
 (๒) การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting) 
 
 การก าหนดนโยบายเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรจะต้อง
มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด าเนินงานขององค์กรและวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจ/หน้าที่/เป้าประสงค์ของหน่วยงานย่อยเพ่ือให้
วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ทราบขอบเขต การด าเนินงานในแต่ละระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้น  วัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง “ผลลัพธ์” ที่องค์กรต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่กล่าวถึง 
“กระบวนการ” ในการปฏิบัติงาน    
 การก าหนดนโยบายในเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนช่วยให้การ
ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์องค์กรสามารถก าหนดได้ด้วยตัวชี้วัดและ
เป้าหมายตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แผนปฏิบัติ
การของหน่วยงานและอาจมีวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ เพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน 
 
(3) การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) 
 การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการบริหาร
ความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เ พ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความ
เสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง  
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แหล่งที่มาของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การระบุปัจจัยเสี่ยง จ าแนกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ .  
 (๓.๑) ความเสี่ยงระดับหน่วยงานส่วนย่อย เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์องค์กรที่ถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานย่อยในส่วนที่หน่วยงานย่อยรับผิดชอบ นอกจากนี้  ยังรวมถึงความ
เสี่ยงระดับโครงการที่ผู้จัดการโครงการไม่สามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของผู้
จัดโครงการในแต่ละโครงการและเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานย่อยไม่สามารถจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้
การบริหารและจัดการของหน่วยงานย่อยเอง ซึ่งหน่วยงานย่อยต้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินและจัดล าดับ
ความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย รวมทั้งการรายงานตามระบบการควบคุมภายในต่อไป 
 (๓.๒) ความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ องค์กร หรือการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารระดับสูง โดยให้องค์กรพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง
และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรต่อไป นอกจากนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงที่หน่วยงานย่อยไม่สามารถจัดการให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของหน่วยงานย่อยใดเพียงหน่วยงานเดียว จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหน่วยงานย่อยต่าง ๆ หรือต้องบูรณาการการด าเนินงานจากหลายหน่วยงาน ทั้งนี้   การระบุปัจจัยเสี่ยงจะ
เริ่มต้นที่เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีความเชื่อมโยงต่อการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานย่อยและการ
บริหารความเสี่ยงระดับโครงการเพ่ือให้เป็นภาพความเสี่ยงองค์กรที่ไม่มีความซ้ าซ้อนกัน 
 
 การค้นหาความเสี่ยงสามารถศึกษาจากข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น  การส ารวจใน
ปัจจุบันหรือคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การรวบรวมข้อมูลเพ่ือบ่งชี้เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจะเป็นการรวบรวม
ข้อมูลทั้งแบบ Top-down คือ การระดมความคิดเห็นผู้บริหารของหน่วยงานเพ่ือระบุความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ขององค์กร
และแบบ Bottom-up คือ การระดมความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อระบุความเสี่ยงด้านการ 
ปฏิบัติงาน  ความเสี่ยงด้านการเงิน/การรายงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ทั้งจาก
ผู้บริหารและบุคลากร ทบทวนโดยผู้บริหารและคณะท างานฯ รวบรวมเป็นรายการความเสี่ยงองค์กร  (Risk register) 
และประเมินความเสี่ยงนั้น ๆ ในขั้นตอนต่อไป 
 การบ่งชี้ความเสี่ยงจะต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งและควรระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ท า
ให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถก าหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้บริหารจัดการความเสี่ยงได้ตรงกับ
สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ปัจจัยภายในองค์กร เช่น วัตถุประสงค์ขององค์กร 
กระบวนการท างาน การด าเนินนโยบายและกลยุทธ์ 
วัฒนธรรมองค์กร สภาพการเงิน โครงสร้าง องค์กร
และระบบการบริหารงาน ประสบการณ์ท างาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ กฎหมาย และ
ระเบียบที่เก่ียวข้องภายในองค์กร เป็นต้น 

ปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล 
สภาวะเศรษฐกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาวะ
การแข่งขัน  สภาพสังคม เหตุการณ์ธรรมชาติ 
กฎระเบียบ   ภายนอกองค์กร และการเมือง 
เป็นต้น 



 
 

(๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) . 
    หลังจากค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ เพ่ือจัดระดับโอกาส
หรือความถ่ีที่จะเกิดความเสี่ยง และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ โดยในขั้นตอนนี้เป็นการน าเหตุการณ์ความ
เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้มาท าการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรงกับความถี่หรือโอกาสที่จะ
เป็นไปได้เพ่ือระบุระดับความส าคัญของความเสี่ยง     
 การประเมินความเสี่ยง คือ การประเมินระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด 
โดยพิจารณาจากโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ
ประเมินระดับของความเสี่ยงโดยการประมวลผลค่าระดับของโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบตามเกณฑ์
การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ ทั้ง ๒ ด้าน (Impact & Likelihood) 
 

ระบบการให้คะแนน ก าหนดเป็นระบบคะแนน ๑ - ๕  
  

 ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  
 น้อยมาก   สูงมาก 

   ๑   ๒   ๓   ๔   ๕  
  
  
 

โอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีเกิดข้ึน (Likelihood) 
น้อยมาก   สูงมาก 

   ๑   ๒   ๓   ๔   ๕  
 
 

 การก าหนดนิยามของระดับคะแนน จ าเป็นต้องก าหนดให้มีความสอดคล้องกับ ระดับความเสี่ยงที่
องค์กรยอมรับได้ (Risk appetite) ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาด้วย จึงควรมีการทบทวน
นิยามดังกล่าวในแต่ละปี ส าหรับในเบื้องต้นสามารถก าหนดนิยามเป็นแนวทางในการพิจารณาใช้ประเมินความเสี่ยง
เบื้องต้น ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีเหตุการณ์จะเกิดข้ึน จากนั้นจึงค านวณให้ระดับความ
เสี่ยงตามผลคูณของระดับคะแนนทั้ง ๒ ด้าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
ปัจจัยเสี่ยง  โอกาสหรือความ     ผลกระทบของ ระดับความเสี่ยง 
 เป็นไปได้ที่เกิดขึ้น  ความเสี่ยง (Impact) (Level of Risk) 
   (Likelihood)  
ปัจจัยเสี่ยง A  3  1  3 x 1 = 3  
ปัจจัยเสี่ยง B  3  3  3 x 3 = 9  
ปัจจัยเสี่ยง C  4  4  4 x 4 = 16  
ปัจจัยเสี่ยง D  4  5  4 x 5 = 20 
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 เมื่อได้ระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแล้วก็สามารถจัดท าแผนผังความเสี่ยงองค์กร  
(Risk Profile)  
  โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood) 
  ๑ (น้อยมาก) ๒ ๓ ๔ ๕ (สูงมาก) 

ผลกระทบ
ของความ

เสี่ยง 
(Impact) 

๕ (สูงมาก)    ความ เสี่ ย ง 
D 

 

๔    ความเสี่ยง C  
๓   ความเสี่ยง B   
๒      

๑(น้อยมาก)   ความเสี่ยง A   
 
 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยง ซึ่งแสดง
ถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยง
แบ่งตามความส าคัญเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
 

  ระดับ  ระดับคะแนน  ความหมาย  
ความเสี่ยง 
  สูงมาก  17 - 25  ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ทันที (ตัวอย่างความเสี่ยง D ระดับ คะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๒๐)  
    สูง  10 - 16  ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง C ระดับคะแนน ความเสี่ยงเท่ากับ ๑๖)  
 ปานกลาง  5 - 9  ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง ไปยัง

ระดับที่ยอมรับไม่ได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ 
๙)  

   น้อย  3 - 4  ระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ ก าหนด 
(ตัวอย่างความเสี่ยง A ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๓)  

  น้อยมาก  1 - 2  ระดับท่ียอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอด ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน  

 

 ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกิจกรรมเพ่ิมเติมจากเดิมที่มีอยู่  โดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายและ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากด าเนินการตามกิจกรรม/มาตรการควบคุมที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง
แล้วเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลง 
 การประเมินความเสี่ยงจ าเป็นต้องมีการประเมินอย่างน้อย ๒ ครั้งในแต่ละรอบของการบริหาร
ความเสี่ยง คือ ก่อนจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและหลังจากสิ้นสุดการด าเนินการกิจกรรมตามแผนบริหารความ
เสี่ยงองค์กรเพ่ือให้สามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการกิจกรรม การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ โดยอาจเพ่ิม
ความถี่การประเมินระหว่างรอบได้ ทั้งนี้เพ่ือใช้ผลการประเมินเปรียบเทียบ และปรับปรุงกลยุทธ์/มาตรการให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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  ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสมควรจะน ามาก าหนดเป็น
มาตรการจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยระดับความเสี่ยงที่จะน ามาก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงนั้น ควรอยู่ใน
ระดับ “H” และ “E” ซึ่งเป็นความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานได้จึงมีความจ าเป็นต้องป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตามเป้าหมายของการบริหาร
ความเสี่ยงที่เมื่อด าเนินการแล้วระดับความเสี่ยงต้องลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานตามตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO ดังนี้ 
 

ตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO 
 
ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น 
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 “ระดับความเสี่ยง” (ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น X ระดับผลกระทบ) ผลคูณ 
น ามาเทียบกับตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO ตามแถบสี แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้  
 
“L” (Low)  ในช่องแถบ  “สีเขียว”  ถือเป็นความเสี่ยงระดับ  “น้อยถึงน้อยที่สุด”  
“M” (Medium)  ในช่องแถบ  “สีเหลือง”  ถือเป็นความเสี่ยงระดับ  “ปานกลาง”  
“H” (High) ในช่องแถบ  “สีส้ม”  ถือเป็นความเสี่ยงระดับ  “สูง”  
“E” (Extreme)  ในช่องแถบ  “สีแดง”  ถือเป็นความเสี่ยงระดับ  “สูงมาก” 
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“โอกาส”     
 หมายถึง ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยใช้ระดับคะแนน เทียบจากตาราง 
“เกณฑ์การเปรียบเทียบระดับโอกาส” โดยเทียบระดับการเกิดเหตุการณ์ของ “แนวทางการพิจารณา ระดับความ
เป็นไปได้ในการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ความเสี่ยง” กับช่อง “คะแนน (L)” ทางซ้ายมือสุด ดังนี้  
  

เกณฑ์การเปรียบเทียบระดับโอกาส 
L = ระดับโอกาส (Likelihood Scoring) 
 

คะแนน 
(L) 
 
 

แนวทางการพิจารณาระดับความเป็นไปได้ในการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ความเสี่ยง 

ระดับโอกาส 
การด าเนิน 
โครงการ 

การปฏิบัติงาน 
ประจ า 

เทียบกับครั้งของ 
การด าเนินการ 

ประมาณ % 
ของ การ

ด าเนินการ 
 

๕ 
 

สูงมาก เกิดข้ึนแน่นอน 
เกิดข้ึนเกือบทุก

ครั้ง 
เกือบทุกครั้ง ของ
การด าเนินงาน 

๕๐ % 

 
๔ 
 

สูง  เกิดข้ึนได้เสมอ 
เกิดข้ึนเป็น 

ประจ า 
ปีละหลายครั้ง ๔๐% 

 
๓ 
 

ปานกลาง เกิดข้ึนได้บ้าง 
เกิดข้ึนได้ 
หลายครั้ง 

เกิดข้ึนได้ทุกปี ๓๐ % 

 
๒ น้อย เกิดข้ึนได้น้อย 

อาจเกิดขึ้นบ้าง 
ในบางครั้ง 

เกิดข้ึนได้ในช่วง 
๑ – ๒ ป ี

 
๒๐% 

 
๑ 
 

น้อยมาก เกิดข้ึนได้ยาก 
แทบจะไม่ 
เกิดข้ึนเลย 

ไม่เกิดขึ้นเลย 
ในช่วง ๓ ป ี

๑๐ % 

 
 
 
“ผลกระทบ”     
   หมายถึง ระดับผลกระทบของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อความส าเร็จของ 
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยให้เทียบระดับของผลกระทบตามตาราง “เกณฑ์เปรียบเทียบระดับ ผลกระทบ” เทียบ
ระดับการเกิดผลกระทบในช่อง “แนวทางการพิจารณาระดับความเป็นไปได้ในการ เกิดขึ้นของเหตุการณ์ความเสี่ยง” 
กับช่อง “คะแนน ( I )” ซ้ายมือ ดังนี้   
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เกณฑ์เปรียบเทียบระดับผลกระทบ 
I = ระดับผลกระทบ (Impact Scoring) 
 
คะแนน 

(I) 
 

ระดับ 
ผลกระทบ 

แนวทางการพิจารณาผลกระทบในแต่ละความเสี่ยงต่อเป้าหมายความสามารถหรือผลด าเนินงานขององค์กร 
หน้าท่ีความ 
รับผิดชอบ 
   
 
 

เป้าหมาย 
ผลผลติ/ 
ผลลัพธ์  
 

ผลคะแนน  
ตาม

ตัวช้ีวัด 

มูลค่า
ความ 

เสียหายที่
อาจ

เกิดขึ้น 

สูญเสีย 
โอกาส  
 

ความพึงพอใจ/ 
ความเชื่อถือ
ของผู้รับการ

บริการ 

ช่ือเสียง
องค์กร 

 

การ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
ที่สูญเสีย 

๕ 
 
 
 
 
 

สูงมาก หน้าท่ีรับ
ผิกชอบ
หลัก 

เสียหาย 

ต่ ากว่า 
เป้าหมาย
มากหรือท่ี
เคยท ามา 
ในอดีต 

๑ 
คะแนน 

องคก์รไม่ 
สามารถ 
รับผิด 
ชอบได้ 

ต้องหยุด
ด าเนิน 
การ

ในช่วง
เวลา 
หนึ่ง 

เกิดการ
ร้องเรียน 
หรือเลิกใช้

บริการ 
 

มีการ
เผยแพร่ 
ข่าวทั้งสื่อ 
ภายในและ 

ต่าง 
ประเทศ 

ร้ายแรง ตั้งแต่ 
๑๐,๐๐๐ 
บาท ข้ึน

ไป 

๔ สูง หน้าท่ี
รับผิดชอบท่ี

ส าคัญ
เสียหาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 
อย่างมี

นัยส าคญั 

๒ 
คะแนน 

ต้องยกเลิก
บางโครงการ
เพื่อจัดสรร 
งบประมาณ 

ต้องหยุด 
ด าเนินการ 

ในช่วง  
๑–๒ วัน 

ผู้รับบริการ
ไม่พอใจ 

มีการ
เผยแพร่ 
ข่าวใน 

หนังสือพิม
พ์ 

กระทบ
มาก 

ตั้งแต่ 
๒๕๐,๐๐๐ 
บาท ไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ 
ล้านบาท 

๓ ปานกลาง หน้าท่ีความ 
รับผิดชอบ 
เสียหาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 
ชัดเจน 

๓
คะแนน 

กระทบต่อ
การจัดสรร 
งบประมาณ 

ภายใน 

ต้องหยุด 
ด าเนินกา
ร ภายใน 

๑ วัน 

ไม่สามารถ 
ด าเนินการได้

ตามข้อ      
ก าหนด 

มีข่าวลือ
ออก ไปสู่

นอกองค์กร 

กระทบ
ปาน 
กลาง 

ตั้งแต่ 
๕๐,๐๐๐ 

บาท ไม่เกิน 
๒๕๐,๐๐๐ 

บาท 
๒ น้อย บางส่วนของ 

หน้าท่ีความ 
รับผิดชอบ 
เสียหาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 
เล็กน้อย 

๔
คะแนน 

กระทบต่อ
การจัดสรร 
งบประมาณ

ในระดับ
ส านัก/กอง 

หยุด
แก้ไข 

เล็กน้อย 

กระทบต่อ
คุณภาพ การ

ให้บริการ 

มีข่าวลือ
ภายใน 
องค์กร 

กระทบ 
เล็กน้อย 

ตั้งแต่ 
๑๐,๐๐๐ 

บาท ไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐ 

บาท 
๑ น้อยมาก ไม่เกี่ยวข้อง 

โดยตรง 
ยังคงได้ตาม 
เป้าหมาย 

๕
คะแนน 

สามารถ
ยอมรับได ้

การ 
ด าเนิน 
การ 
ล่าช้า 

กระทบต่อ
คุณภาพ การ

ให้บริการ 
เล็กน้อย 

อาจส่งผล
ต่อช่ือเสียง

ได ้

ละเลย
ได ้

ไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

 
 
 การใส่ระดับผลกระทบ ให้แยกผลกระทบตามด้านของความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้แก่     
 (1) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) ตัวอักษร 
“C” ถ้าผลกระทบท าให้เกิดความเสี่ยงด้านนี้ให้ใส่คะแนนในช่อง “C” เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ/การ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การบังคับใช้กฎหมายที่ออกมาใหม่ไม่สอดคล้องกับ
การน ากฎหมายไปใช้ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่เป็นจ านวนมาก การไม่ควบคุมก ากับดูแลตรวจสอบความถูกต้อง
ของการด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ เป็นต้น 
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 (2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ตัวอักษร “S” ถ้าผลกระทบท าให้เกิดความเสี่ยง
ด้านนี้ ให้ใส่คะแนนลงในช่อง “S” เป็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จตามเป้าหมายของนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ เช่น นโยบายไม่ต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่เป็นระยะ หรืองาน/โครงการตามนโยบายมีการ
เปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่ได้ด าเนินการไปก่อนแล้ว เกิดความล่าช้าไม่สามารถ
ด าเนินได้ตามเป้าหมายและระยะเวลาตามท่ีก าหนด เป็นต้น 
 (3) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) ตัวอักษร “O”  ถ้าผลกระทบท าให้
เกิดความเสี่ยงด้านนี้ให้ใส่คะแนนลงในช่อง “O” เป็นความเสี่ยงที่กระทบกับการด าเนินงาน ผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน เช่น การโยกย้ายข้าราชการบ่อยท าให้บุคลากรไม่มีประสบการณ์และความรู้ในงานที่ปฏิบัติ ส่งผลให้เกิด
ความผิดพลาดหรือความเสียหายกับประชาชน ผู้รับบริการได้ การที่อยู่ในต าแหน่งและงานเดิมเป็นเวลานานอาจท าให้
เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในหน้าที่ได้การประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับแผนการ
ปฏิบัติราชการและแผนพัฒนารายบุคคล บุคลากรไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้เต็มความสามารถที่โปรแกรมสามารถ
รองรับการท างานได้ เป็นต้น    
 (4) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) ตัวอักษร “F” ถ้ากระทบท าให้เกิดความเสี่ยงด้าน
นี้ ให้ใส่คะแนนลงในช่อง “F” เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ เช่น ระบบการควบคุมภายในไม่มี
ประสิทธิภาพท าให้มีการเบิกจ่ายเงินผิดพลาดคลาดเคลื่อน การเบิกจ่ายในโครงการผิดพลาด ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบ
และควบคุมระบบการเงินและบัญชีไม่มีประสบการณ์และความรู้ไม่เพียงพอที่จะสามารถตรวจระบบความผิดพลาดและ
แก้ไขให้ถูกต้องได้ การจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น 
 
 
 ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/
ตัวช้ีวัดความเสี่ยง” 
 ประกอบด้วย     
 “ความเสี่ยงที่มีอยู่” หมายถึง ความเสี่ยงของงาน/โครงการกระบวนการที่ยังมีอยู่ที่มีผลกระทบต่อ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๔ ด้านตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร
ของ(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านกล
ยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน      
 “ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่” หมายถึง ข้อมูลผลที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในทาง
ลบหากมี “ความเสี่ยงที่มีอยู่” เป็นการอธิบายผลกระทบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในข้อมูล  “๓. การประเมินระดับความ
เสี่ยง”     
 “มาตรการจัดการความเสี่ยง” หมายถึง วิธีการหรือแนวทางการแก้ไขเพ่ือท าให้ “ความเสี่ยงที่มี
อยู่” และ “ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่” หมดไปหรือลดน้อยในระดับยอมรับได้  
 “ตัวชี้วัดความเสี่ยง” หมายถึง ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์หรือมาตรฐาน  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการระบุหรือเปรียบเทียบเพื่อที่จะแสดงว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงสามารถลดความเสี่ยงที่มีอยู่
และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ เช่น จ านวนหน่วยงานที่มีความรู้และความเข้าใจจนน าการบริหารความ
เสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความผิดพลาดหรือความเสียหายของหน่วยงาน 
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(๕) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
 ภายหลังการประเมินความเสี่ยง ควรมีการก าหนดการตอบสนองต่อความเสี่ยงให้เหมาะสม 
กล่าวคือ การด าเนินการเพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีจัดการที่สอดคล้องกับระดับความ
เสี่ยงที่ประเมินไว้และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามแผนการตัดสินใจทางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

 (๕.๑) ความเสี่ยงที่ต้องควบคุม  
    (๕.๑.๑) กลยุทธ์ M: Mitigate Risk (การควบคุมความเสี่ยง)    
   เป็นการด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของ
ผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ก าหนดซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ ประกอบด้วย   
   - กิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบจากความเสี่ยง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ เพ่ือป้องกัน
อันตรายจากการท างานหรือการจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมจากเดิม  การจัดท าแผนฉุกเฉิน เป็นต้น   
   - กิจกรรมเพ่ือลดโอกาสการเกิดขึ้นของความเสี่ยง เช่ น การปรับปรุง แก้ไข
กระบวนงาน การจัดท ามาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น     
 
  (๕.๑.๒) กลยุทธ์ T: Transfer Risk (การถ่ายโอนความเสี่ยง)    
   เป็นวิธีการร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อ่ืนในการจัดการความเสี่ยง เช่น 
การจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความช านาญ ในเรื่องต่างๆ เหล่านั้นด าเนินการแทน (Outsource) เป็นต้น 
 

 (๕.๒) ความเสี่ยงที่ต้องยกเลิก 
  กลยุทธ์ A: Avoid Risk (ยกเลิกความเสี่ยง)    
  กรณีที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ อาจใช้วิธีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ ยกเลิก หรือไม่
ด าเนินการกิจกรรมนั้น ๆ เลย เช่น การระงับ/การหยุดด าเนินกิจการ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ มีงบประมาณสูง 
อาจมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มโครงการ ซึ่งหากมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาตามมา ทั้งด้านการเงินและด้าน
อ่ืน ๆ ก็จะไม่ด าเนินการ เป็นต้น 
 

 (๕.๓) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
  (๕.๓.๑) กลยุทธ์ R: Retain Risk (การยอมรับความเสี่ยง)    
   เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่สามารถ
ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือใช้วิธีควบคุมปกติ ในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ก าหนด ทั้งนี้การยอมรับความเสี่ยงอาจเนื่องมาจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ ามาก หรือวิธีการที่จะ
น ามาใช้ควบคุมความเสี่ยงมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นไม่คุ้มค่าต่อการ
ด าเนินการ 
  (๕.๓.๒) กลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง/และการถ่ายโอนความเสี่ยง    
   กรณีต้องการจัดการกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้อยู่ ในระดับความเสี่ยงที่ลดลงไป
อีก ทั้งนีก้ารเลือกกลยุทธ์ต้องค านึงถึงต้นทุนการบริหาร จัดการทั้งด้านบุคลากร เวลา งบประมาณท่ีใช้ 
 
 หากสามารถก าหนดการตอบสนองต่อความเสี่ยงหลายความเสี่ยงด้วยวิธีการจัดการความเสี่ยงแบบ
เดียวกันจะช่วยลดต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงได้ 
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การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
     เพ่ือให้การบริหารความแผนบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระดับหน่วยงานย่อย
และระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยงควรมีองค์ประกอบในลักษณะเดียวกับแผนปฏิบัติการ (Action Plan) คือ 
มาตรการ/กิจกรรม การจัดการความเสี่ยง ก าหนดระยะเวลาด าเนินการของกิจกรรม และผู้รับผิดชอบ เมื่อด าเนินการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วจ าเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้บุคลากร
ทั้งหมดทราบและเข้าใจสอดคล้องกันในหลักการของการบริหารความเสี่ ยงองค์กรรวมทั้งสนับสนุนร่วมด าเนินการ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลส าเร็จตามที่ต้องการ 
 
การก าหนดแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จะต้องก าหนดให้ครอบคลุมทุกสาเหตุของความเสี่ยง 
 องค์กรมีการด าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง  ซึ่งมีวัตถุประสงค์/เป้าหมายร่วมกันคือ ควบคุมและ
ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การควบคุมภายในเป็นกระบวนการและมาตรการต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพและ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลที่องค์กรได้ก าหนดขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในด้านการด าเนินงาน การรายงาน 
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ    
 การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ได้รับการออกแบบให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะ
เกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อองค์กรเพื่อสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เมื่อบริหารความเสี่ยง
ให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้แล้ว ความเสี่ยงนั้นจะถูกส่งต่อไปยังกระบวนการด าเนินงานปกติ ในทางกลับกัน
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยกระบวนการด าเนินงานปกติความเสี่ยงนั้นจะถูกส่งต่อไปสู่กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงเมื่อองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 

 
ความเชื่อมโยงของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 
 อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
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ระบบควบคุมทีม่ีอยู่ 
(Controls) 

ระบบควบคุมทีม่ีอยู่ 
(Controls) 

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(Risk Management ad internal Control) 

ความเสีย่งท้ังหมดที่มีอยู่ 
(inherent Risk)      

เป็นความเสี่ยงท่ีกระทบ
ต่อองค์กรที่มีอยู่ก่อนท่ี

จะด าเนินการใดๆ 

ความเสีย่งท่ีเหลืออยู่  
(Residual Risk) 

หลังจากท่ีไดด้ าเนินการ
เพื่อเปลี่ยนแปลงโอกาส

เกิดหรือผลกระทบ 

ความเสีย่งคงเหลือท่ี
ยอมรับได้ 

(Acceptable 
Residual Risk) 



 
 

(๖) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
 กิจกรรมการควบคุมในที่นี้  หมายถึง  หลักเกณฑ์/แนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในเพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรได้มีการด าเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารได้ก าหนดไว้   
การควบคุมภายในหรือความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยเป็นการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางก าหนด มี ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด าเนินงานที่ส่งผลให้มีการน าการควบคุม
ภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึง
ความส าคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการด าเนินงานที่คาดหวังของผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหาร ทั้งนี้
สภาพแวดล้อมของการควบคุมดังกล่าวเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอ่ืน ๆ     

 สภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย ๕ หลักการ ดังนี้     

 (๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม     
 (๒) ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่
ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน     
 (๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแล     
 (๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา บุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ    
 (๕) หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
     
 ๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ าเพ่ือระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐรวมถึงก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
นั้น ฝ่ายบริหารควรค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
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 การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ หลักการ ดังนี้    

๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 



 
 

 (๖) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์     
 (๗) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน อย่าง
ครอบคลุม ทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น     
 (๘) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่
ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์     
 (๙) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบ
การควบคุมภายใน     
 
 ๓. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)     

 กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการด าเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าการปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ กิจกรรมการ
ควบคุมได้รับการน าไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ
รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน    
 กิจกรรมการควบคุมประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้     
 (๑๐) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้    
 (๑๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงค์     
 (๑๒) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยก าหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลส าเร็จ
ทีค่าดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง    
  
 ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)     

 สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการด าเนินการตามการควบคุม
ภายในที่ก าหนดเพ่ือสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอกและเป็นช่องทางเพ่ือให้ทราบถึงสารสนเทศที่ส าคัญในการควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ การ
สื่อสารจะช่วยให้บุคลกรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความส าคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์   
 สารสนเทศและการสื่อสาร  ประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้     
 (๑๓) หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนให้
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 (๑๔) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และ ความ
รับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด     
 (๑๕) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในที่ก าหนด     
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 ๕. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)     
 
 กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานการประเมินผลเป็นรายครั้งหรือ
เป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของ
รัฐให้รายงานต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแลอย่างทันเวลา     
 กิจกรรมการติดตามผลประกอบด้วย ๒ หลักการ ดังนี้    
 (๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุพัฒนาและด าเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และ/หรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนดเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน     
 (๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม  
 
 

 (๗) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  
  องค์กรควรก าหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กรควรต้องได้รับการ
บันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมและทันกาล โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความส าคัญเกี่ยวกับการบ่งชี้ ประเมิน และ
การตอบสนองต่อความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ือให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากความตระหนักในความเสี่ยงและการสื่อสารที่มีประสิทธิผลเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งของ
ความส าเร็จในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร การสื่อสารที่ไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิผลจะท าให้เกิดความล้มเหลว
ในการสร้างการยอมรับนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงผู้บริหารจึงควรมีการวางแนวทางการสร้างความ
ตระหนักเรื่องความเสี่ยงให้กับองค์กร เช่น อาจมีการจัดแถลงการณ์ท่ีชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงของ
องค์กร และการมอบหมายอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน การสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการการปฏิบัติงานที่ควรจะ
สอดคล้องและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในกระบวนการสื่อสารควรจะสื่อถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 
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(๘) การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

ความส าคัญและความจ าเป็นของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ขององค์กร 

ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 

การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารความเสี่ยง 

บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและน าองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมาใช้ 



 
 

  
   เมื่อมีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในแล้ว จะต้องมีการ
รายงานและติดตามผลเป็นระยะเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี
เป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีจัดการความเสี่ย งและการควบคุม
ภายในรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือไม่  โดยผู้รับผิดชอบด้านบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า  วิธีการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในใดที่มีประสิทธิภาพควร
ด าเนินการต่อเนื่อง  และวิธีการจัดการความเสี่ยง  และการควบคุมภายในใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตาม
ดังกล่าวรายงานให้คณะกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบรับทราบ 
 



* หมายเหตุ : มาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐและมาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

ภาพรวมกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 

เริ่มต้นกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๕ 

แบบ ปค.๕ 
(งานตรวจสอบภายใน) 

วัตถุประสงค์การลดความเสี่ยง ๔ ด้าน 

การตอบสนองความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ 

ด้านการด าเนินงาน 

  โอกาส (Likelihood) 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 
ผลกระทบ 
(Impact) 

๕      
๔      
๓      
๒      
๑      

 

๑ ๒ ๓ หน่วยงานในสังกัด 
-ส านักปลัด อบต. 
-กองคลัง 

-กองช่าง 
-กองสาธารณสขุฯ 

-กองการศึกษาฯ 

ผลกระทบ 

๑๕ ๑๐ ๕ 

๑๖ ๒๐ ๑๒ ๘ ๔ 

สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร 

๑๒ 

๔ ๖ 

๗ ๘ 

การก าหนดนโยบาย 
วัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของการ
บริหารความเสี่ยง 

การบ่งชี้เหตุการณ์
ที่มีความเสี่ยง 

รายงานต่อนายอ าเภอ
เดิมบางนางบวช 

ด้านการเงิน 

หนังสือรับรองการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

๒๐ ๒๕ 

การควบคุม
ภายใน 

โอกาส 

๑๕ ๙ ๖ ๓ 

๑๐ 

ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

๖ ๒ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

๕ ๓ ๒ 

สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ระดับความเสี่ยง 

๘ ๔ 

๔ ๑ 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาได้ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเขา  น าการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงและความผิดพลาดของหน่วยงานที่จะ
ส่งผลกระทบที่เป็นทั้งในระดับตัวบุคคลและองค์กร ๔ ด้าน ได้แก่ 

   1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลต่อ
ความส าเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเขาหรือเป็นการก าหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลท าให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา
ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายประธานศาลฎีกาได้ 

 2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอัน
เนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลที่ส่งผล 
กระทบท าให้ผลการปฏิบัติงาน/การด าเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา
เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล 

 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการ 
บริหารงบประมาณ  และการเงินจนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเขา 

   4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็น
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ท าให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความ รวมทั้งการท านิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่
ครอบคลุมการด าเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง หรือ
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ 

 การด าเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 มีหลักการให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาด าเนินการ
ด้วยตนเอง  ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน  ระบุและจัดล าดับความส าคัญ
ของความเสี่ยงและก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง   เพ่ือลดความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการ
ด าเนินงานของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานได้อีกทางหนึ่ง 
 

๓. 
การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

 
 ในปีงบประมาณ  2566   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ได้ด าเนินการวิเคราะห์และ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  เพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น    การด าเนินการตาม 
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านัก/กองต่าง ๆ  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   ค านึงถึง 
สาเหตุทั้งปัจจัยภายใน  (สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยงานสามารถควบคุมการเกิดได้ เช่น    
นโยบายการบริหารและการจัดการ   ความรู้ความสามารถของบุคลากร   กระบวนการท างาน    ข้อมูล/ระบบ
สารสนเทศ  หรือเครื่องมือ  อุปกรณ์  เป็นต้น)  และปัจจัยภายนอก  (สิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย-
งาน  เป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้   เช่น   เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  กฎหมาย  คู่แข่ง  เทคโนโลยี
หรือภัยธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น)  ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบ    กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารราชการ  และกรอบแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติ-
งานที่ผ่านมาน ามาคัดเลือกความเสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความ
เสี่ยง  และเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา      
โดยแผนบริหารความเสี่ยง     ประจ าปีงบประมาณ   2566    ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   มีองค์-
ประกอบที่ส าคัญ  ดังนี้ 

 1.  กระบวนการปฏิบัติงาน  โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

 2.  ปัจจัยเสี่ยง 

 3.  สาเหตุของความเสี่ยง 

 การประเมินความเสี่ยง 

 4.  โอกาส 

 5.  ผลกระทบ 

 6.  ระดับความรุนแรง 

 7.  ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 

 8.  วิธีการบริหารความเสี่ยง 

 9.  แผนจัดการความเสี่ยง  (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) 

 10. ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 

 11. งบประมาณ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



    



 
 

-24- 
                                                                                                                                                                                  แบบ RM-1 
                                                                                                                                                                      ปีงบประมาณ  2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และการจัดล าดับความเสี่ยง 

ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2565  ถึง  30  กันยายน  2566 

      ยุทธศาสตร์ที่  2  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      โครงการ/กิจกรรม  การควบคุม  ก ากับดูแลการใช้รถยนต์ราชการ  (ส่วนกลาง)   
      วัตถุประสงค์  เพื่อใหพ้นักงานขับรถและผู้ดูแลการใช้รถยนต์มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบฯ 
      เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  พนักงานขับรถ  และผู้ดูแลการใช้รถยนต์ราชการ  (ส่วนกลาง) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
      ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ส านักปลัด   

     กระบวนการ 
      ปฏิบัติงาน 
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 
           (1) 

     เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
              (2) 

         ปัจจัยเสี่ยง 
             (3) 

         สาเหตุของความเสี่ยง 
                   (4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 
    (5) 

           การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
  (6) 

  ผล 
กระทบ 
  (7) 

  ระดับ 
ความเสี่ยง 
    (8) 

 จัดล าดับ 
ความเสี่ยง 
    (9) 

1. การควบคุม  ก ากับ 
ดูแลการใช้รถยนต์ 
ราชการ (ส่วนกลาง) 
 
 
 
 
 
 

- พนักงานขับรถยนต์  และ 
ผู้ดูแลการใช้รถยนต์ราชการ  
(ส่วนกลาง)  มีความรู้ความ 
เข้าใจในระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการใช้และ 
รักษารถยนต์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563 

- ไม่มีระบบการควบคุมติดตาม  การ
ใช้รถยนต์ราชการ  (ส่วนกลาง) 

- พนักงานขับรถยนต์  และผู้ดูแล 
การใช้รถยนต์ราชการ (ส่วนกลาง)  
ขาดความรู้ความเข้าใจและละเลย 
ต่อหน้าที่ที่จะปฏิบัติตามระเบียบฯ 
 

  ด้านการ 
ปฏิบัติงาน 
   (O) 
     
 
 
 
 
 

   3    3     9 ปานกลาง 
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                                                                                                                                                                                  แบบ RM-1 
                                                                                                                                                                      ปีงบประมาณ  2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และการจัดล าดับความเสี่ยง 

ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2565  ถึง  30  กันยายน  2566 

      ยุทธศาสตร์ที่  6  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
      โครงการ/กิจกรรม  การจัดซื้อจัดจ้าง   
      วัตถุประสงค์  เพื่อใหก้ารจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
      เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
      ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง   

     กระบวนการ 
      ปฏิบัติงาน 
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 
           (1) 

     เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
              (2) 

         ปัจจัยเสี่ยง 
             (3) 

         สาเหตุของความเสี่ยง 
                   (4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 
    (5) 

           การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
  (6) 

  ผล 
กระทบ 
  (7) 

  ระดับ 
ความเสี่ยง 
    (8) 

 จัดล าดับ 
ความเสี่ยง 
    (9) 

2. การจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 
 

- เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่ 
เกี่ยวข้อง  มีความรู้ความ 
เข้าใจ  สามารถด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.  2560  

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบ  กฎหมายฉบับใหม่  
ออกมาบังคับใช้หลายฉบับ 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรู้  ความ 
เข้าใจของเจ้าหน้าที่พัสดุ  

- เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่เก่ียวข้อง  ยัง 
ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ 
และหนังสือสั่งการ  ที่มีการแก้ไข  
ยกเลิก   เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติม   
อยู่บ่อยครั้ง  จนท าให้เกิดความ 
ไม่เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

-  ด้านการ 
ปฏิบัติตาม 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
   (C)     

- ด้านการ 
ปฏิบัติงาน 
   (O) 

   2    3     6 ปานกลาง 

                                                                                                                                           



 
 

-26- 
                                                          แบบ RM-1 

                                                                                                                                                                      ปีงบประมาณ  2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และการจัดล าดับความเสี่ยง 
ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2565  ถึง  30  กันยายน  2566 

      ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
      โครงการ/กิจกรรม  งานควบคุมโครงการก่อสร้าง  
      วัตถุประสงค์  เพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จทันเวลา   
      เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  นายช่างโยธา  และผู้ควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง   

     กระบวนการ 
      ปฏิบัติงาน 
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 
           (1) 

     เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
              (2) 

         ปัจจัยเสี่ยง 
             (3) 

       สาเหตุของความเสี่ยง 
                 (4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 
    (5) 

           การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
  (6) 

  ผล 
กระทบ 
  (7) 

  ระดับ 
ความเสี่ยง 
    (8) 

 จัดล าดับ 
ความเสี่ยง 
    (9) 

3. งานควบคุมโครงการ 
ก่อสร้าง 
 
 
 
 
 

- นายช่างโยธา และผู้ควบคุม 
งาน  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและงาน 
แล้วเสร็จทันเวลาที่ก าหนด 
 

ปัจจัยภายใน 
เจ้าหน้าที่ควบคุมโครงการ 
ก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณ 
งานโครงการต่าง ๆ 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ควบคุมโครงการก่อสร้าง 
มีงานในภารกิจหน้าที่หลายๆ ด้าน 
รวมทั้ง  โครงการก่อสร้างใน 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย 
เพ่ิมเติม  งบประมาณใช้จ่ายจาก 
เงินสะสม  ฯลฯ มีจ านวนมาก 

- ด้านการ 
ปฏิบัติงาน 
     (O) 

   4    4     16      สูง 
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                                                                                                                                                                                  แบบ RM-1 
                                                                                                                                                                      ปีงบประมาณ  2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และการจัดล าดับความเสี่ยง 

ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2565  ถึง  30  กันยายน  2566 

      ยุทธศาสตร์ที่  2  การยกยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      โครงการ/กิจกรรม  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ   
      วัตถุประสงค์  เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตต าบลหัวเขา 
      เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  สุนัขและแมวในเขตต าบลหัวเขาได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
      ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

     กระบวนการ 
      ปฏิบัติงาน 
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 
           (1) 

     เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
              (2) 

         ปัจจัยเสี่ยง 
             (3) 

         สาเหตุของความเสี่ยง 
                   (4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 
    (5) 

           การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
  (6) 

  ผล 
กระทบ 
  (7) 

  ระดับ 
ความเสี่ยง 
    (8) 

 จัดล าดับ 
ความเสี่ยง 
    (9) 

4. โครงการสัตว์ปลอด 
โรค คนปลอดภัย  จาก 
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ 
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้า 
น้องนางเธอเจ้าฟ้า 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี   กรม 
พระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

- สุนัขและแมวต าบลหัวเขา 
จ านวน  2,000  ตัว  

ปัจจัยภายใน 
- การฉีดวัคซีนสุนัขและแมว   
ไม่ครอบคลุมในเขตพ้ืนที่ 
รับผิดชอบ 
  

- เจ้าของสุนัขและแมว ไม่แจ้งขึ้น 
ทะเบียนสุนัขและแมว 

-  ด้านการ 
ปฏิบัติงาน 
   (O) 

   2    3     6 ปานกลาง 
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                                                          แบบ RM-1 

                                                                                                                                                                      ปีงบประมาณ  2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และการจัดล าดับความเสี่ยง 
ณ  วันที่  1  ตุลาคม  2565  ถึง  30  กันยายน  2566 

      ยุทธศาสตร์ที่  3  การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
      โครงการ/กิจกรรม  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา   
      วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพในการจัดการศึกษา 
      เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  จ านวน  2  แห่ง 
      ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   

     กระบวนการ 
      ปฏิบัติงาน 
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 
           (1) 

     เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
              (2) 

         ปัจจัยเสี่ยง 
             (3) 

         สาเหตุของความเสี่ยง 
                   (4) 

ประเภท 
ความเสี่ยง 
    (5) 

           การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 
  (6) 

  ผล 
กระทบ 
  (7) 

  ระดับ 
ความเสี่ยง 
    (8) 

 จัดล าดับ 
ความเสี่ยง 
    (9) 

5. โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
จ านวน  2  แห่ง  

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบ  กฎหมายที่ออกมา 
ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
และมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง 
ปัจจัยภายใน 
- บุคลากรของกองการศึกษาฯ  
มีอยู่อย่างจ ากัด 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาด 
บุคลากรที่มีความรู้  ความ 
สามารถทางด้านการ 
บริหารสถานศึกษา  

- กองการศึกษาฯ  มีภารกิจหลาย 
ด้าน  ทั้งด้านการศึกษา  ศาสนา  
ศิลปะวัฒนธรรม    กีฬา   และ 
นันทนาการ  มีทั้งงานประจ าและ 
การบริหารโครงการ ซึ่งแต่ละปีมี
จ านวนมากกว่า  20  โครงการ 
/กิจกรรม  แต่บุคลากรมีอยู่อย่าง 
จ ากัด  ส่งผลให้การดูแล  ส่งเสริม  
สนับสนุน  การบริหารจัดการ
สถานศึกษา  ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ 

-  ด้านการ 
ปฏิบัติตาม 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
   (C)     

- ด้านการ 
ปฏิบัติงาน 
   (O) 

   4    2     8 ปานกลาง 
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                                                                                                                                                                                  แบบ RM-2 
                                                                                                                                                                      ปีงบประมาณ  2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
แผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 

      ยุทธศาสตร์ที่  2  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      โครงการ/กิจกรรม  การควบคุม  ก ากับดูแลการใช้รถยนต์ราชการ  (ส่วนกลาง)   
      วัตถุประสงค์  เพื่อให้พนักงานขับรถและผู้ดูแลการใช้รถยนต์มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบฯ 
      เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  พนักงานขับรถ  และผู้ดูแลการใช้รถยนต์ราชการ  (ส่วนกลาง) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
      ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ส านักปลัด   

     กระบวนการ 
      ปฏิบัติงาน 
      โครงการ/ 
     ขั้นตอนหลัก 
           (1) 

      ปัจจัยเสี่ยง 
    (Risk Factor) 
           (2) 

   สาเหตุของความเสี่ยง 
      (Root Cause) 
            (3) 

        การประเมินความเสี่ยง  วิธีการบริหาร 
  ความเสี่ยง 
      (8) 
 

    แผนจัดการ 
     ความเสี่ยง 
(มาตรการควบคุม 
      เพิ่มเติม) 
         (9) 

  ก าหนด 
   เสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 
   (10) 

    งบ 
ประมาณ 
   (บาท) 
   (11) 

โอกาส 
  (4) 

  ผล 
กระทบ 
  (5) 

ระดับ 
ความ 
รุนแรง 
  (6) 

  ระดับ 
ความเสี่ยง 
ที่คาดหวัง 
    (7) 

1. การควบคุมก ากับ 
ดูแลการใช้รถยนต์ 
ราชการ (ส่วนกลาง) 
 

 

 

 

- ไม่มีระบบการควบคุม
ติดตาม  การใช้รถยนต์ 
ราชการ  (ส่วนกลาง) 

- พนักงานขับรถยนต์ และผู้ 
ดูแลการใช้รถยนต์ราชการ 
(ส่วนกลาง)  ขาดความรู้ 
ความเข้าใจ  และละเลย 
ต่อหน้าที่ที่จะปฏิบัติตาม 
ระเบียบฯ 
 

   3    3    9      2 - ผู้ดูแลการใช้ 
รถยนต์ ควบคุม
ก ากับดูแลพนัก 
งานขับรถยนต์  
ตรวจเช็คสภาพ
รถยนต์ทุก ๆ 
6  เดือน และ 
รายงานให้ผู้ 
บังคับบัญชา 
ทราบ 

1. พนักงานขับรถ 
ยนต์และผู้ดูแลการ 
ใช้รถยนต์ศึกษา 
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการ 
ใช้และรักษารถยนต์ 
ของ อปท.  พ.ศ.  
2548 
2. ท าแผนการตรวจ 
เช็คสภาพรถยนต์ 

31 มี.ค. 66 
/ส านักปลัด 
 

      - 
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                                                                                                                                                                       แบบ RM-2 
                                                                                                                                                                      ปีงบประมาณ  2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
แผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 

      ยุทธศาสตร์ที่  6  การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
      โครงการ/กิจกรรม  การจัดซื้อจัดจ้าง   
      วัตถุประสงค์  เพื่อใหก้ารจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
      เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
      ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง   

     กระบวนการ 
      ปฏิบัติงาน 
      โครงการ/ 
     ขั้นตอนหลัก 
           (1) 

      ปัจจัยเสี่ยง 
    (Risk Factor) 
           (2) 

   สาเหตุของความเสี่ยง 
      (Root Cause) 
            (3) 

        การประเมินความเสี่ยง  วิธีการบริหาร 
  ความเสี่ยง 
      (8) 
 

     แผนจัดการ 
     ความเสี่ยง 
(มาตรการควบคุม 
     เพิ่มเติม) 
         (9) 

  ก าหนด 
   เสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 
   (10) 

    งบ 
ประมาณ 
  (บาท) 
   (11) 

โอกาส 
  (4) 

  ผล 
กระทบ 
  (5) 

ระดับ 
ความ 
รุนแรง 
  (6) 

  ระดับ 
ความเสี่ยง 
ที่คาดหวัง 
    (7) 

2. การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 

 

 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบ กฎหมาย 
ฉบับใหม่ออกมาบังคับ 
ใช้หลายฉบับ 
ปัจจัยภายใน 
-การขาดความรู้ ความ 
เข้าใจของเจ้าหน้าที่ 
พัสดุ  

- เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่เก่ียว 
ข้อง  ยังขาดความรู้  ความ 
เข้าใจในระเบียบและหนังสือ 
สั่งการ  ที่มีการแก้ไข ยกเลิก 
เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติมอยู่
บ่อยครั้ง  จนท าให้เกิดความ 
ไม่เข้าใจในขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงาน 

   2    3     6      2 -  รับโอนผู ้
อ านวยการ 
กองคลัง  เพ่ือ 
ปฏิบัติงานใน 
หน้าที่โดยตรง 

- ไม่มี   กองคลัง 
 

      - 
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                                          แบบ RM-2 

                                                                                                                                                                      ปีงบประมาณ  2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

แผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 

      ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
      โครงการ/กิจกรรม  งานควบคุมโครงการก่อสร้าง  
      วัตถุประสงค์  เพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จทันเวลา 
      เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  นายช่างโยธา  และผู้ควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง   

     กระบวนการ 
      ปฏิบัติงาน 
      โครงการ/ 
     ขั้นตอนหลัก 
           (1) 

     ปัจจัยเสี่ยง 
   (Risk Factor) 
         (2) 

   สาเหตุของความเสี่ยง 
      (Root Cause) 
            (3) 

        การประเมินความเสี่ยง  วิธีการบริหาร 
  ความเสี่ยง 
      (8) 
 

     แผนจัดการ 
     ความเสี่ยง 
(มาตรการควบคุม 
      เพิ่มเติม) 
          (9) 

  ก าหนด 
   เสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 
   (10) 

    งบ 
ประมาณ 
  (บาท) 
   (11) 

โอกาส 
  (4) 

  ผล 
กระทบ 
  (5) 

ระดับ 
ความ 
รุนแรง 
  (6) 

  ระดับ 
ความเสี่ยง 
ที่คาดหวัง 
    (7) 

3. งานควบคุม 
โครงการก่อสร้าง 
 
 

 

 

 

ปัจจัยภายใน 
เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน 
โครงการก่อสร้าง 
ไม่เพียงพอต่อปริมาณ 
งานโครงการต่าง ๆ 

เจ้าหน้าที่ควบคุมโครงการ 
ก่อสร้างมีงานในภารกิจ 
หน้าที่หลาย ๆ ด้าน รวมทั้ง 
โครงการก่อสร้าง    ในข้อ- 
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี  งบประมาณราย 
จ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณ 
ใช้จ่ายจากเงินสะสม ฯลฯ 
มีจ านวนมาก 

  4    4   16     3 สรรหาบุคลากร 
ในต าแหน่งที่ 
ว่างตามกรอบ 
อัตราการจ้าง 
ให้ครบถ้วนเพื่อ 
ให้เกิดประสิทธิ 
ภาพในการท า 
งานโครงการ
ก่อสร้างสามารถ
เสร็จทันตาม 
เวลาที่ก าหนด 

- ให้ผู้ช่วยนายช่าง 
โยธา  เข้ามาเป็น 
ผู้ช่วยควบคุมงาน 

30 มิ.ย. 66 
/กองช่าง 
 

      - 
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                                          แบบ RM-2 

                                                                                                                                                                      ปีงบประมาณ  2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

แผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 

      ยุทธศาสตร์ที่  2  การยกยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      โครงการ/กิจกรรม  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ   
      วัตถุประสงค์  เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในเขตต าบลหัวเขา 
      เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  สุนัขและแมวในเขตต าบลหัวเขาได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
      ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

     กระบวนการ 
      ปฏิบัติงาน 
      โครงการ/ 
     ขั้นตอนหลัก 
           (1) 

     ปัจจัยเสี่ยง 
   (Risk Factor) 
          (2) 

   สาเหตุของความเสี่ยง 
      (Root Cause) 
            (3) 

        การประเมินความเสี่ยง  วิธีการบริหาร 
  ความเสี่ยง 
      (8) 
 

    แผนจัดการ 
     ความเสี่ยง 
(มาตรการควบคุม 
      เพิ่มเติม) 
          (9) 

  ก าหนด 
   เสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 
   (10) 

    งบ 
ประมาณ 
  (บาท) 
   (11) 

โอกาส 
  (4) 

  ผล 
กระทบ 
  (5) 

ระดับ 
ความ 
รุนแรง 
  (6) 

  ระดับ 
ความเสี่ยง 
ที่คาดหวัง 
    (7) 

4. โครงการสัตว์ 
ปลอดโรค คนปลอด 
ภัย  จากโรคพิษสุนัข 
บ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์  ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้อง 
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬา 
ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี  กรม 
พระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

ปัจจัยภายใน 
- การฉีดวัคซีนสุนัข 
และแมว ไม่ครอบคลุม 
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  

- เจ้าของสุนัขและแมว   
ไม่แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัข 
และแมว 

   2    3     6      2 ประชาสัมพันธ์ 
ประสานขอ 
ความร่วมมือ 
ผู้น าชุมชน 
อสม. และ 
จ้างเหมาบุคคล 
เพ่ือลงพ้ืนที่ 
ส ารวจสุนัข 
และแมว 

- ไม่มี      กอง 
สาธารณสุข 
     และ 
สิ่งแวดล้อม 

 60,000 



 
                                         

-34-                                                                                        แบบ RM-2                
                                                                                                                                                                      ปีงบประมาณ  2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
แผนบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 

      ยุทธศาสตร์ที่  3  การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
      โครงการ/กิจกรรม  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา   
      วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพในการจัดการศึกษา 
      เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  จ านวน  2  แห่ง 
      ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   

     กระบวนการ 
      ปฏิบัติงาน 
      โครงการ/ 
     ขั้นตอนหลัก 
           (1) 

  ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 
      (2) 

   สาเหตุของความเสี่ยง 
      (Root Cause) 
            (3) 

        การประเมินความเสี่ยง  วิธีการบริหาร 
  ความเสี่ยง 
      (8) 
 

    แผนจัดการ 
     ความเสี่ยง 
 (มาตรการควบคุม 
       เพิ่มเติม) 
          (9) 

  ก าหนด 
   เสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 
   (10) 

    งบ 
ประมาณ 
  (บาท) 
   (11) 

โอกาส 
  (4) 

  ผล 
กระทบ 
  (5) 

ระดับ 
ความ 
รุนแรง 
  (6) 

  ระดับ 
ความเสี่ยง 
ที่คาดหวัง 
    (7) 

5.โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารสถานศึกษา 
 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายที่ 
ออกมาไม่มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติและมีการ 
ปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง 
ปัจจัยภายใน 
- บุคลากรของกอง
การศึกษาฯ มีจ ากัด 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาด 
บุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถทางด้าน 
การบริหารสถานศึกษา 

- กองการศึกษาฯ  มีภารกิจ 
หลายด้าน  ทั้งด้านการศึกษา 
ศาสนาศิลปะวัฒนธรรม กีฬา   
และนันทนาการ  มีทั้งงาน 
ประจ าและการบริหารโครง 
การ ซึ่งแต่ละปีมีจ านวนมาก 
กว่า  20 โครงการ/กิจกรรม  แต่
บุคลากรมีอยู่อย่างจ ากัด  ส่ง 
ผลให้การดูแล  ส่งเสริม  
สนับสนุน การบริหารจัดการ
สถานศึกษา ยังไม่มีประสิทธิ 
ภาพเพียงพอ 

   4    2     8      2 - ด าเนินการ 
สรรหาบุคลากร 
 

- การสอนงาน  และ 
ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ 
การฝึกอบรม  เพื่อ 
เพ่ิมความรู้และทักษะ 
ในการปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

304,440 



 


