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คํานํา 
             ด้วยมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ
บริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งการ
บริหาร จัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและอาจส่งผล
กระทบต่อ องค์การบริหารส่วนตําบลเนินทราย เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนินสามารถดําเนินการให้
บรรลุ วัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน 

            เพ่ือให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบหลักเกณฑ์ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนินขึ้น โดยประยุกต์ 
ตามแนวความคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรของ Cos) หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
และนํามาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์การบริหา ร 
ส่วนตําบลตาเนิน  ใช้เป็นกรอบหรือแนวคิดพ้ืนฐานในการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะ 
ทําให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตาเนิน สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ ๑ 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

หลักการและเหตุผล 

           ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๑ โดยมาตรา ๒๙๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ 
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด ประกอบ
กับ กระทรวงการคลังได้กําหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง 
สําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และองค์การบริหารส่วน
ตําบลตาเนินถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้  ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนตําบลตาเนิน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
            ๑. เพ่ือให้ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการ กระบวนการ/ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน 
             ๒. เพ่ือให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กํากับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
             ๓. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน
สามารถ ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             ๔. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะ
เกิด ขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน 
              ๕. เพ่ือให้สํานัก/กอง ในสังกัดนําแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตาเนินไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงสํานัก/กองได้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
           องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีอํานาจหน้าที่จัดทําแผนการบริหาร 
จัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทํารายงานผลตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

๒. การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต หรือการกระทําใดๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และอาจส่งผลกระทบในด้านลบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่ เป็นตัว
เงินและไม่ เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 
ทั้งในด้าน กลยุทธ์ ด้านการดําเนินงานด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ อันอาจเป็น
ผลกระทบ ทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ ( Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของ
เหตุการณ ์
เป้าหมาย 

๑. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือนําไปใช้ในการ 
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจําปีให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ 



๒. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และจัดการความ 
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๓. สามารถนํานโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ  
๔. เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดําเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
๕. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกําหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร 
6. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
การดําเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทําให้ 

องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ท่ีอาจทําให้ 
องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังที่จะได้รับจากการดําเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วย คณะกรรมการ
การบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สําคัญ และสามารถทํา หน้าที่ในการ
กํากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

๒. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความ เสี่ยงจะ
เป็นแหล่งข้อมูลสําหรับผู้บริหารในการติดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บน 
สมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

๓. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สําคัญได้หมด การบริหารความเสี่ยงจะ ทําให้
บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยง สําคัญ
ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 

๔. เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สําคัญ ของ
ผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกําหนดกลยุทธ์ การติดตาม 
ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน เป็นไปตาม 
เป้าหมายที่กําหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร 

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทํา ให้รูปแบบการ 
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่นการตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมี 
ความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

6. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและ การเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสําหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ําและ กิจกรรมที่มี
ความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน 
 

นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน หรือสิ่งที่ทําให้แผนงานหรือการดําเนินการ 

อยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือคว ามเสียหายต่อ
องค์กร ในที่สุด ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงิน หรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร 



การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ ความ
เสี่ยงและการกําหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง เพ่ือมุ่งหวังให้องค์กร บรรลุ
ตามเป้าประสงค์องค์กร 

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากร
ทุก คนในองค์กร เพ่ือช่วยในการกําหนดกลยุทธ์และดําเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการ 
ออกแบบ เพ่ือให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กรและสามารถจัดการความเสี่ยง
ให้ อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพ่ือให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กร 
กําหนดไว้ 

ความเสี่ยง จําแนกออกเป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้ 
๑. ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผน

กล ยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายขององค์กร 

๒. ความเสี่ยงทางด้านการดําเนินงาน (Operational Risk : OR) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการ 
ปฏิบัติงานทุกๆขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการกํากับดูแลที่ดีหรือขาดการควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึง 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงานและความ
ปลอดภัย ของทรัพย์สิน 

๓. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk : FR) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพคล่องทาง 
การเงิน ความสามารถในการทํากําไรและรายงานทางการเงิน 

๔. ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย ระเบียบต่างๆ (Compliance Risk : CR) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด
จาก การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 

ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง โอกาสที่ผลผลิตของการดําเนินงานไม่บรรลุผลลัพธ์อัน 
เนื่องมาจากการขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ แบ่งเป็น 

๑. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่สอดคล้องกัน (Key Risk Area)  
๒. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง (Political Risk)  
๓. ความเสี่ยงด้านการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
 

ประเภทของความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

สาเหตุ ความสอดคล้องตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1.ความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่
สอดคล้องกัน (Key Risk Area) 

1.1 เนื้อหาของแผนงาน/
โครงการไม่ตอบสนองบต่อ
ประเด็นยุทธศาสตร์หรือนโยบาย
ของจังหวัดและรัฐบาล 
1.2ขาดการประสานการ
ดําเนินงานระหว่างภาคีหุ้นส่วนที่
เกี่ยวข้องกับผลสําเร็จอย่างยั่งยืน
ของแผนงานโครง 

-หลักภาระรับผิดชอบ 
 
 
 
-หลักการมีส่วนร่วม 

2.ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทาง
การเมือง (Political Risk) 

ขาดความรับผิดชอบต่อการใช้
งบประมาณจํานวนมากให้เกิด
ความคุ้มค่าโดยมีกลไกที่พอเพียง
ในการตรวจสอบประเมิน จนอาจ
ส่งผลกระทบทางลบจาก
สื่อมวลชนได้ 

-หลักคุณธรรม 
-หลักความโปร่งใส 
-หลักความคุ้มค่า 

3.ความเสี่ยงด้านการตอบสนอง
คว าม ต้ อ ง ก า รที่ แ ท้ จ ริ ง ขอ ง
ประชาชน (Negotiation Risk) 
 

3.1 ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์
โดยตรงต่อแผนงานโครงการ 
3.2 การดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการมิได้กระจายผลประโยชน์
ที่ถูกต้องชอบธรรมไปยังส่วนที่
ควรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 

-หลักการมีส่วนร่วม 
-หลักความคุ้มค่า 

 
คําอธิบายมิติธรรมาภิบาล  10  องค์ประกอบ 

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 
การปฏิบัติราชการตามได้รับบประนาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ หน่วยงานที่มีภารกิจ
คล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ ชัดเจนมีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา 
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการ ตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  



3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
กําหนด และสร้างความเชื่อมันความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง หรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง  

๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
แผนงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้ เมื่อมีข้อ สงสัย
และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก ขั้นตอนในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุก กลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่
สําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา 

๗. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) : การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและ 
ภารกิจจการส่วนราชการ ส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค 
ประชาชนดําเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
และการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วน ได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลผลิตเพ่ือผลการดําเนินการที่ดีของส่วนราชการ ทั้งนี้การ 
กระจายอํานาจ การตัดสินใจที่ดี บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและข้อมูลสนับสนุนเพ่ือให้ เกิดการตัดสิน
ที่ เหมาะสม 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Low) : การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร 
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มี
การ แบ่งแยกกันด้านชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการในการ แสวงหา
ฉันทามติหรือข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ โดยตรงจะต้องไม่มี
ข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญ 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง ประกอบด้วย 
๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร การ 

เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุมกํากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

กรอบการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
 (๑) วัฒนธรรมองค์กร (Culture)  
 (๒) โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Structure)  
(๓) กระบวนการ (Process)  



(๔) ปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure) 
แนวทางการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ได้กําหนดกระบวนการ 
บริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ขั้นตอนและวิธีการในการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบ และดําเนินไปใน 
ทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยมีขั้นตอนสําคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตามแนวคิดการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
(Enterprise-Risk Management) โดย cos0 ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
              สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญสําหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพล
ต่อ การกําหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกําหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมินและจัดการความเสี่ยง 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่างๆ เช่น จริยธรรม วิธีการทํางานของผู้บริหารและ บุคลากร 
รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหารและวิธีการมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหาร ต้องมี
การกําหนดร่วมกันกับพนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตสํานึก การตระหนักและรับรู้เรื่องความ เสี่ยง 
และการควบคุมแก่พนักงานทุกคนในองค์กร 
๒. การกําหนดวัตถุประสงค์ 

องค์กรควรมีกําหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดนั้น มี
ความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบ 
ของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ 

ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ ควรต้องพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความ 
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ 
ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน แหล่งความเสี่ยงทั้งจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายนอกองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมายขององค์กร ยกตัวอย่าง เช่น วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ   สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตัวขับเคลื่อนหลักและ



แนวโน้มที่ส่งผล กระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร การยอมรับและคุณค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
องค์กร 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อเป้าหมายขององค์กร 
เช่น ขีดความสามารถขององค์กรในแง่ของทรัพยากรและความรู้ เช่น เงินทุน บุคลากร กระบวนการระบบและ 
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศของข้อมูล และกระบวนการตัดสินใจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้มีส่วน
ได้ ส่วนได้เสียภายในองค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์องค์กร การรับรู้ คุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร 
มาตรฐานและแบบจําลองที่พัฒนาโดยองค์กรโครงสร้าง เช่น ระบบการจัดการ บทบาทหน้าที่และความ 
รับผิดชอบ การระบุเหตุการณ์อาจดําเนินโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ ายจัดการที่รับผิดชอบใน 
แผนงานหรือการดําเนินการนั้น และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงสําคัญที่ได้รับความสนใจหรือเป็นประเด็นที่ 
กังวล เพ่ือนํามาจัดทําภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร 

องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ได้จําแนกประเภทของความเสี่ยงออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดแผนกลยุทธ์ แผนดําเนินงาน และ การ

นําแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจาก 
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อการกําหนดกลยุทธ์ หรือการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการดําเนินงานขององค์กร 

๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการหรือ 
กิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
ข้อมูลความรู้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กําหนด ซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการส่งผลกระทบต่อ 
ประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน และบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม 

๓. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย 
ภายใน เช่น การบริหารจัดการด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติรายจ่าย หรือจากปัจจัยภายนอก 
เช่น การจัดสรรเงินงบประมาณ หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้อันส่งผล 
กระทบต่อการดํารงอยู่รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

๔. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแล เช่น กรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงด้านนี้เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบ
ต่อ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม 

๔. การประเมินความเสี่ยง 
     สําหรับการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่จะต้องดําเนินการต่อจากการระบุความเสี่ยงโดยการ 

ประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ๒ กระบวนการหลัก ได้แก่ 
     ๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยง จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบที่

ตามมาทั้ง ในทางบวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่งๆ ได้แก่ 
อาจจะ เกิดผลที่ตามาและกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายหลายด้าน นอกจากนั้น ในการวิเคราะห์ควร
พิจารณาถึง มาตรการจัดการความเสี่ยงที่ดําเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าว
ด้วย 

๒. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหว่างระดับของความ 
เสี่ยงที่ได้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในกรณีที่ระดับของความเสี่ยงไม่อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับ ได้ของเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกล่าวจะได้รับการจัดการทันที 



การกําหนดเกณฑ์ความเสี่ยง 

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงควรสะท้อนถึงคุณค่า วัตถุประสงค์และทรัพยากรของ องค์กร 
โดยเกณฑ์บางประเภทอาจพัฒนาได้จากข้อกําหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแล ซึ่ง
เกณฑ์ที่กําหนดต้องสอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงขององค์กรและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องปั จจัยที่นํามา 
พิจารณาเพ่ือประกอบการประเมินผลในการประเมินผลกระทบ แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดข้ึน กรอบ 
เวลาของโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นแนวทางในการกําหนดระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่สามารถ 
ยอมรับได้ ระดับของความเสี่ยงที่จะต้องจัดการโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับของโอกาสที่จะเกิด 
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย 

๕. การตอบสนองความเสี่ยง 

การกําหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการนําเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่จะดําเนินการต่อที่ ประชุม
คณะผู้บริหารเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินการ (ถ้ามี) โดยใน
การคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดจะคํานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้กับต้นทุน ที่
เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงข้อกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ความ
รับผิดชอบที่มีต่อสังคมระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตําบล ตาเนิน
ยอมรับได้ โดยยังคงให้องค์กรสามารถดําเนินงานและบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

ทั้งนี้ ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจต้องคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
หากไม่มีการจัดการ ซึ่งอาจไม่สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ เช่น ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางลบ
อย่าง มีสาระสําคัญแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก แนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจพิจารณาดําเนินการ
เป็นกรณีๆ ไป หรืออาจดําเนินการไปพร้อมๆ กับความเสี่ยงอื่นๆ 

แนวทางในการจัดการความเสี่ยง 
- การหลีกเลี่ยง เป็นการดําเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มักใช้ในกรณีที่ 

ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูงไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
- การลด เป็นการจัดหามาตรการจัดการ เพ่ือลดโอกาสการเกิดเหตุกาณ์ความเสี่ยง หรือลดผลกระทบ 

ที่อาจเกิดข้ึนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การเตรียมแผนฉุกเฉิน 
- การยอมรับ ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องดําเนินการใดๆ เพ่ือลด 

โอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับประโยชน์ที่
ได้รับ 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีขั้นตอนการดําเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 
อย่างเหมาะสม โดยครอบคลุม ๕ ขั้นตอน คือ 

๑. ระบุความเสี่ยงหรือปัจจัยความเสี่ยง 
ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยต้องระบุได้ว่า 

เหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นอย่างไร และทําไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ ควรเป็น 
สาเหตุที่แท้จริงเพ่ือจะได้วิเคราะห์และกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง ๒. วิเคราะห์
ความเสี่ยง มีแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้ 

 



การประเมินความเสี่ยง  
โอกาสที่จะเกิด (L : Likelihood) เป็นระดับของโอกาสหรือความบ่อยครั้งที่จะเกิดความเสี่ยง 
ผลกระทบ (1 : Impact) คือ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  
๑ = โอกาสเกิดน้อยที่สุด/รุนแรงน้อยที่สุด  
๒ = โอกาสเกิดน้อย/รุนแรงน้อย  
๓ = โอกาสเกิดปานกลาง/รุนแรงปานกลาง  
๔ = โอกาสเกิดมาก/รุนแรงมาก 
๕ = โอกาสเกิดมากที่สุด/รุนแรงมากที่สุด  
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนินได้กําหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย

และระดับ ผลกระทบของความเสียหาย ดังนี้ ผลกระทบ ( Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จําแนกเป็น ๕ ระดับคะแนน  คือ 

ประเด็น
พิจารณา 

ค่าคะแนนความเสียหาย 
1 =น้อยมาก ๒ = น้อย 3 =  ปาน

กลาง 
4 =  มาก 5 =  มากที่สุด 

มูลค่าความ
เสียหาย 

น้อยกว่า 
10,000 บาท 

10,001-
50,000 บาท 

50,001-
250,000 

บาท 

250,001-
10,000,000 

มากกว่า 
10,000,000 

ความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

มากกว่า 80 % 60-80% 60-80% 20-40% น้อยกว่า 20% 

จํานวนผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่จะ
รับผลกระทบ 

กระทบผู้ที่
เกี่ยวข้อง

โดยตรงบางราย 

ผลกระทบผู้ที่
เกี่ยวข้อง

โดยตรงเป็น
ส่วนใหญ่ 

กระทบผู้ที่
เกี่ยวข้อง

โดยตรงทั้งหมด 

กระทบผู้ที่
เกี่ยวข้อง

โดยตรงและ
ทั้งหมดและ
ผู้อื่นบางส่วน 

กระทบผู้ที่
เกี่ยวข้อง
โดยตรง

ทั้งหมดและ
ผู้อื่นทั้งหมด 

จํานวนผู้
ร้องเรียน 

ไม่มีผู้ร้องเรียน 1-2 ราย/
เดือน 

3-4 ราย/
เดือน 

5-6 ราย/
เดือน 

มากกว่า 6 
ราย/เดือน 

ความล่าช้าของ
การดําเนิน
โครงการ 

น้อยกว่า 0.5 
เดือน 

0.5-1 เดือน 1-1.5 เดือน 1.5-2 เดือน มากกว่า 2 
เดือน 

 
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุกาณ์/ความเสี่ยง ซึ่งจําแนกเป็น ๕ 
ระดับ คะแนน คือ 

 
 

 

 



ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ระดับคะแนน โอกาสที่จะเกิด ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์โดย

เฉลี่ย 
1 = โอกาสเกิดข้ึนน้อยมาก คาดว่ามีโอกาสที่จะเกิดข้ึนใน

อนาคตน้อยมาก (Probability < 
๑%)หรือ อาจเกิดข้ึนใน
สถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น 

ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ 

 

๒ = โอกาสเกิดข้ึนน้อย คาดว่ามีโอกาสที่จะเกิดข้ึนน้อย 
๒-๔ ปีต่อครั้ง 

(Probability ๑-๒%) 

 

๒-๔ ปีต่อครั้ง 

๓ = โอกาสเกิดข้ึนปานกลาง คาดว่ามีโอกาสที่จะเกิดข้ึนน้อย 

 (Probability 2-3%)  

 

๑ ปีต่อครั้ง 

๔ = โอกาสเกิดข้ึนสูง 

 

คาดว่ามีโอกาสที่จะเกิดข้ึนน้อย
(Probability 3-5%) 

๑-๖ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๕ 
ครั้ง 

 
๕ = โอกาสเกิดข้ึนสูงมาก คาดว่ามีโอกาสที่จะเกิดข้ึนน้อย 

(Probability > ๕%) 
๒-9 ปีต่อครั้ง 

 
หมายเหตุ Probability (ความน่าจะเป็น) < ๑% หมายถึง ปฏิบัติการ ๑๐๐ ครั้ง มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสยีหาย < ๑ ครั้ง  

 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
และ ผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับความเสี่ยงในระดับใดใน
ตาราง ความเสี่ยง ซึ่งจะทําให้ทราบว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

เมื่อพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงที่มีความสําคัญเสร็จสิ้นผู้ประเมินต้องประเมินทางเลือกเพ่ือกําหนด
วิธีการในการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นโดยทางเลือกในการจัดการบริหารความเสี่ยงโดยทั่วไปมี ๔ ทางเลือก 
ดังนี้ 

๑. การแบ่งปัน (sharing) คือการถ่ายโอนความเสี่ยงหรือโอนย้ายความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนรับผิดชอบ แทน 
เช่น การทําประกันภัย การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ดําเนินการแทน เป็นต้น 

๒. การหลีกเลี่ยง/กําจัด (Avoiding) คือ การกําจัดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับ ความ เสี่ยงนั้น
เลย เช่น การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ การหยุดกิจกรรมหรือข้ันตอนที่นํามาซึ่งความเสี่ยง เป็นต้น 

๓. การควบคุม/ลด (Reducing) คือ การควบคุมความเสี่ยงหรือหาวิธีการควบคุมเพ่ิมเติม เพ่ือ 
จัดการ/บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดทําแผนฉุก เฉิน การปรับปรุงแก้ไข 
กระบวนการดําเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิมทักษะให้กับพนักงาน การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 



๔. การยอมรับ (Accepting) คือ การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากองค์กรอาจมีระบบควบคุมที่มี 
ประสิทธิภาพ หรือมีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหรือระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ใ น
ระดับ ที่ยอมรับได้หรือการยอมรับให้มีความเสี่ยง เนื่องจากค่าใช้จ่าย/ต้นทุนในการจัดการ/บริหารความเสียง
อาจมี มูลค่าสูงกว่าผลลัพธ์/ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 

หลังจากที่ได้ประเมินทางเลือกการจัดการความเสี่ยงแล้ว จะทําการคัดเลือกทางเลือก กําหนดวิธีการ
จัดการที่เหมาะสมที่สุดสําหรับแต่ละความเสี่ยง จัดทําเป็นแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต ซึ่ง จะมี
การกําหนดวิธีการดําเนินการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และกําหนดระยะเวลาดําเนินการ เพ่ือประโยชน์ในการ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงต่อไป 

การบริหารความเสี่ยง แบ่งแยกตามลักษณะของงาน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่  
๑. การบริหารความเสี่ยงในงานประจํา แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ 

๑.๑ ระดับองค์กร ทําการบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือให้เกิด  
ความเชื่อมโยงแบบบูรณาการและมีความสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือให้ 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่กําหนดไว้ 

๑.๒ ระดับหน่วยงาน ทําการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน  
นอกจากนี้ ยังนํามาตรการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติมจากแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรมากระจาย
สู่ แผนการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานด้วย รวมถึงการนําความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยง
จาก การบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานด้วย รวมถึงการนําความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงจาก
การ บริหารความเสี่ยงในปีก่อนมาร่วมทบทวนในแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานของปัจจุบันด้วย 

การบริหารความเสี่ยงในงานประจํา มีการดําเนินงาน ดังนี้ 
(๑) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานประจําในแต่ละกิจกรรมของแต่ละส่วน 

งานจะต้อง ดําเนินการบ่งชี้และกําหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงในงานประจําที่ได้รับมอบหมายในทันทีที่
ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบในงานนั้นๆ 

(๒) การณ์ที่งานดังกล่ามีการกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงไว้แล้ว ผู้ได้รับ 
มอบหมายให้ รับผิดชอบงานใหม่จะต้องทําการทบทวนความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และ
ควบคุมภายในตาม ระบบงานเดิมที่วางไว้แล้วในทันที 

(๓) ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ (๑) จะต้องรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บังคับบัญชา ระดับ
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับโดยเร็วที่สุด 

(๔) กรณีที่พบว่าปัจจัยเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือพบว่ามีผลกระทบจากความ เสี่ยงหรือ
มีความเสียหายเกิดขึ้นในงานที่รับผิดชอบแล้ว ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานนั้น ต้องเร่ง ดําเนินการ
ทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของมาตรการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มี อยู่เดิม
แล้วรายงานเสนอความเห็นและหรือมาตรการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติมต่อผู้บังคับบัญชา ตามข้อ (๓) โดยเร็ว
ที่สุด 

        ๒. การบริหารความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการใหม่  
            การบริหารความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการใหม่ มีการดําเนินงาน ดังนี้ 
             ๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนงาน/โครงการใหม่ จะต้องพิจารณาประเมิน

ความ เสี่ยงของแผนงาน/โครงการใหม่ ด้วยแบบประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในและจัดทําแผนการ
บริหาร ความเสี่ยงหรือแผนสํารองฉุกเฉินสําหรับใช้เป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีในแผนงาน/โครงการ
ใหม่ให้ คงเหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยจัดทําเป็นแผนย่อยควบคู่ไปกับแผนงาน/โครงการใหม่ เพ่ือให้ผู้มี



อํานาจ อนุมัติสามารถใช้แผนย่อยของการบริหารความเสี่ยงเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/
โครงการ ใหม่ต่อไป 

๒. หน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการต้องจัดส่งสําเนาแผนงาน/โครงการใหม่และแผนย่อย  
การบริหารความเสี่ยงหรือแผนสํารองฉุกเฉินของแผนหลัก เสนอให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (ผ่าน 
แผนกบริหารความเสี่ยง) พิจารณาให้ความเห็นในระยะเดียวกับการนําเสนอแผนงานหลักด้วย 

๓. ผู้มีอํานาจอนุมัติแผนงานหลักควรใช้ข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงฯ และแผนย่อยเพ่ือ  
การบริหารความเสี่ยงที่หน่วยงานเจ้าองแผนงานหลักนําเสนอมาในคราวเดียวกันเป็นข้อมูลประกอบ การ 
พิจารณาอนุมัติแผนงานหลักและควรนําไปใช้ประกอบการติดตามผลการดําเนินการตามแผนงานหลักเพ่ือ
แก้ไข ปัญหากรณีวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ หรือผลการดําเนินงานได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงที่
ระบุไว้ และเพ่ือกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 

๔. หน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการต้องส่งสําเนาการรายงนผลการดําเนินงาน/โครงการ  
และการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้แผนกบริหารความเสี่ยงทราบ เพ่ือนํามาสรุปผลเสนอ คณะทํางาน 
บริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการองค์กรต่อไป 

ปัญหา : คือ เหตุการณ์อาจเกิดข้ึนแล้วในอดีตและยังเป็นอุปสรรคต่อการทํางานในปัจจุบัน  
หากเราแก้ไขไม่ถูกวิธี หรือไม่แก้ไข อาจทําให้เราเกิดความเสี่ยงขึ้นได้ 

ความเสี่ยง : คือ เหตุการณ์อาจเกิดข้ึนหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ เป็นการคาดการณ์ในอนาคตโดยนํา  
ข้อมูลหรือปัญหาต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาศึกษาวิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์นั้นที่มีต่อ 
เป้าหมายการดําเนินงาน 

แนวทางแก้ไข : คือ การแก้ไขเชิงรุก ต้องมองไปข้างหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน  
โดยหาแนวทางจัดการเพื่อลดทั้งโอกาสและผลกระทบ 

การจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ได้กําหนดประเด็นความเสี่ยงทุกด้านและวิเคราะห์ระดับ ความเสี่ยง

ของแต่ละปัจจัย กําหนดทางเลือกที่สามารถใช้ในการจัดการความเสี่ยง คัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสม และ
นําไปปฏิบัติโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารความเสี่ยง มุ่งจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับ 
ผลกระทบความเสี่ยงแบ่งได้ ๔ แนวทางหลัก คือ 

๑. ยอมรับได้ (Take Accept) หมายถึง การที่ความสามารถยอมรับได้ภายในการควบคุมที่มี อยู่จน
ปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดําเนินการใดๆ เช่น กรณีมีความเสี่ยงในระดับที่ไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าท่ีดําเนินการใดๆ 

๒. การลด/ควบคุม (Reduction/Control) หมายถึง การปรับปรุงระบบการทํางานหรือการ ออกแบบ
วิธีการทํางานแบบใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

๓. การยกเลิก (Terminate) หรือแบ่ง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถ ยอมรับได้
และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือเงื่อนไขของการดําเนินงาน การลดขนาดของงานหรือ กิจกรรม
ลง 

๔. การโอนย้าย (Transfer) หรือแบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงไปให้ ผู้อ่ืน
ช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดําเนินการแทน การทําประกันภัย เป็นต้น 

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยง 
 ๑. ลดโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดของความเสี่ยงนั้นๆ  
๒. ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน 



๓. เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ให้เป็นไปในรูปแบบที่องค์กรต้องการ หรือ
ยอมรับได ้

ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๑. จัดลําดับความเสี่ยง (ทั้งความเสี่ยงที่ค้นพบใหม่และที่ยังเหลืออยู่) โดยเปรียบเทียบจากค่า ระดับ

ความเสี่ยงที่วัดได ้
๒. พิจารณามาตรการใช้กําจัดความเสี่ยง เพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
๓. ศึกษาความเป็นไปได้ของทางเลือกในแต่ละมาตรการ ที่จะใช้กําจัดหรือลดความเสี่ยงโดยใช้ การ

วิเคราะห์ผลได้-ผลเสียของแต่ละมาตรการเพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกมาตรการอย่างเป็นระบบการ 
วิเคราะห์ผลได้-ผลเสีย (Cost-Benefit Analysis) ประกอบด้วย ผลได้ (Benefit) ได้แก่ การวิเคราะห์หา
ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นทันทีที่นํามาตรการนั้นไปใช้ลดความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ในระยะยาวรวมไปถึงโอกาสดี
ต่างๆ ทาง ธุรกิจในอนาคต เป็นต้น ผลเสีย (Cost) ได้แก่ การวิเคราะห์หาต้นทุน เวลา หรือความสะดวกที่มี
โอกาสสูญเสีย กับการกําจัดความเสี่ยงดังกล่าว หรือการสร้างโอกาสให้มีความเสี่ยงใหม่เกิดข้ึนแทน เป็นต้น 

๔. เลือกมาตรการที่ดีที่สุดจัดการกับความเสี่ยง โดยจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น เพ่ือ กําหนด
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่จะใช้ดําเนินงาน ทรัพยากรที่ต้องใช้ และวิธีการติดตามผล รวมถึงการรายงาน ผลการ
บริหารความเสี่ยงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

6. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความ 

เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเนื่องจากแต่ละ 
องค์กรมีการมีกําหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนําไปปฏิบัติเป็นเฉพาะองค์กร ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึง
มี ความแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ 

๑) การควบคุมเพ่ือการป้องกัน เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง และ
ข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 

๒) การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ เป็นวิธีการควบคุมเพ่ือให้ค้นพบข้อผิดพลาดที่ได้เกิดขึ้นแล้ว 
๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสําเร็จตาม 

วัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
๔) การควบคุมเพ่ือการแก้ไข เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และ

ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ําอีกในอนาคต ทั้งนี้ ในการดําเนินกิจกรรมการควบคุมต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าในด้าน 
ค่าใช้จ่าย และต้นทุน กับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุม ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

๔.๑) วิธีการดําเนินงาน (ข้ันตอน, กระบวนการ) 
๔.๒) การกําหนดบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือรับผิดชอบการควบคุมนั้นซึ่งควรมีความ  

รับผิดชอบ ดังนี้ 
-พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
-พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จําเป็น เพื่อเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง 

๔.๓) กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  
๗. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร 

สารสนเทศเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูล  
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึกและสื่อสาร 
ไปยังบุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลาเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และ



ความ รับผิดชอบได้ รวมถึงเป็นการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบถึง
ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น และผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังคลอบ
คลุมถึงการ สื่อสารจากระดับบนลงล่าง ระดับล่างไปสู่บนและการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน 

การบริหารความเสี่ยงควรใช้ทั้งข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้มของ 
เหตุการณ์และช่วยคาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการ
พิจารณา ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยน
กิจกรรมการ ควบคุมตามความจําเป็นเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

8. การติดตาม 
การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน  มีการติดตาม

ผลการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงทุกสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือดูความก้าวหน้าและผลการดําเนินงาน
รวมถึงผลกระทบ พร้อมทั้งอาจมีการปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ 
เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดําเนินการตามแนวทางการตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงที่วางไว้กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่การงานและทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วย 
กิจกรรมที่แตกต่างกัน โดยแบ่งประเภทการควบคุมไว้ ๔ ประการ คือ 

๑. การควบคุมเพ่ือป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน ไม่ให้
เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ การควบคุม
การเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น 

๒. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพ่ือ ค้นหา
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน 
ข้อบกพร่อง เป็นต้น 

๓. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Direction Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ เกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดี เป็นต้น 

๔. การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือเพ่ือ แก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียม 
เครื่องดับเพลิง เพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น 
วิธีการบริหารความเสี่ยง 
               องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน ได้จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสียงสําหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกําหนดวิธีปฏิบัติในแค่ละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง มาปรับใช้ในการพัฒนา
กระบวนการ บริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน  ได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ โดยนําแนวคิดเรื่อง 
ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนิน
แผนงาน/ โครงการ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่ 
              ๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  

๒. หลักประสิทธิภาพ (Effciency)  
๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
๕. หลักความโปร่งใส (Transparency)  



6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
๗. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  
๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
9. หลักความเสมอภาค (Equity)  
๑๐.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่ได้ดําเนินการทั้งหมดตามลําดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบ และให้

ความเห็นชอบดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมินและ 
บริหารจัดการความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่ มีอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก 
เพียงใด และวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือให้ทราบและพิจารณาสั่งการ ทบทวน 
นโยบาย รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ภายหลังหน่วยงานทราบผลการประเมินความเสี่ยงและนํา 
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง มากําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องจัดทํา 
รายงานการบริหารจัดการความเสียงตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 
สําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑. หนังสือรับรองประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) หรือแบบ ปค.๑ เป็น แบบ
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ ๔ และ
ข้อ ๑๐ วรรสาม (ระดับองค์กร/หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้จัดทํารายงาน) 

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือแบบ ปค.๔ เป็นแบบรายงาน การ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ (ระดับส่วนงานย่อย/สํานัก/กอง เป็น 
ผู้จัดทํารายงาน) 

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน หรือ แบบ ปค.๕ เป็นแบบรายงานการ ประเมินผลการ
ควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ (ระดับส่วนย่อย/สํานัก/กอง เป็นผู้จัดทํารายงาน) 
การติดตามและทบทวน 

เป็นการติดตามผลของการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงเหมาะสมกับ 
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย การบริหารความเสี่ยงระดับสํานัก/กอง มุ่งเน้นให้
เกิดผลสําเร็จตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งและแผนการบริหารราชการประจําปีงบประมาณ ดังนั้น 
โครงการหรือ กิจกรรมที่ต้องดําเนินการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมที่เป็น อํานาจหน้าที่แต่ละหน่วยงาน ซึ่งได้รายงานไว้ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน และเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่มอบหมายให้หน่วยงานใน
สังกัดรับผิดชอบดําเนินการ/ประสานงานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้องในแต่ละปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 



แบบ  RM-1 
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
ณ  วันที่  30  กันยายน  2564 

ยุทธศาสตร์ที่  6 :  ด้านการเมืองและการบริหาร 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์  :พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
หน่วยงาน :   สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน 
 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่งและปัจจัยเสี่ยง รหัส ประเภท
ความ
เสี่ยง 

(SORC) 

แหล่งที่มาความเสี่ยง
เกิดจากปัจจยั 

การวิเคราะห์ความเสีย่ง กิจกรรมควบคุมภายในหรือ
การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่

มีให้ระบุว่า "ไม่มี) 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความ
เสี่ยง 

ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

ภายใน ภายนอก 

การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-เพื่อกําหนดจุดมุ่งหมาย  ภารกิจและแนวทางใน
การทํ า ง านอย่ า ง เป็ นระบบโดยคํ านึ งถึ ง
ผลกระทบที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับและความ
ต้องการของประชาชน รวมทั้งนโยบายของ
ท้องถิ่น 

การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่
ตรงตามความต้องการประชาชน 

R1 ด้าน    
กลยุทธ์ 

/  2 2 ต่ํา  1.ส่งเจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเข้า
รับการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและใหเ้กิดความ
ชํานาญ 
2.ส่งเสรมิให้ประชาชน
ตระหนักถึงความสําคญัและ
ประโยชน์ของการเข้าร่วม
ประชุมประชาคม 



 
 
 

แบบ  RM-1 
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
ณ  วันที่  30  กันยายน  2564 

ยุทธศาสตร์ที่  6  : ด้านการเมืองและการบริหาร 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์  :  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
หน่วยงาน :  กองคลัง    องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน 
 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่งและปัจจัยเสี่ยง รหัส ประเภท
ความ
เสี่ยง 

(SORC) 

แหล่งที่มาความเสี่ยง
เกิดจากปัจจยั 

การวิเคราะห์ความเสีย่ง กิจกรรมควบคุมภายในหรือ
การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่

มีให้ระบุว่า "ไม่มี) 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความ
เสี่ยง 

ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

ภายใน ภายนอก 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
-เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ/วสัดุที่ต้องการตาม
คุณสมบัติ จํานวน  ราคา  เวลาทีก่ําหนด 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วง
ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ระเบียบฯพัสด ุ

R2 ด้าน
การเงิน 

/  2 2 ต่ํา  1.มีการกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติงานประจําปีและการ
มอบหมายจากผู้บรหิารอย่าง
เป็นทางการในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีในแต่ละส่วนท่ีชัดเจน 
2.ปฏิบตัิตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด 

 
 

 
 
 



แบบ  RM-1 
การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
ณ  วันที่  30  กันยายน  2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1:  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์  : ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  บํารุง  ถนน  ทางเท้า  สะพาน  ให้มีมาตรฐาน 
หน่วยงาน :  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน 
 

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่งและปัจจัยเสี่ยง รหัส ประเภท
ความ
เสี่ยง 

(SORC) 

แหล่งที่มาความเสี่ยง
เกิดจากปัจจยั 

การวิเคราะห์ความเสีย่ง กิจกรรมควบคุมภายในหรือ
การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่

มีให้ระบุว่า "ไม่มี) 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความ
เสี่ยง 

ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

ภายใน ภายนอก 

การออกแบบและควบคุมอาคาร เจ้าหน้าท่ีขาดทักษะและความ
ชํานาญในการใช้ระบบสารสนเทศ
ในการออกแบบก่อสร้าง 

R3 ด้าน     
กลยุทธ์ 

/  2 2 ต่ํา  -ส่งเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเข้า
รับการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและใหเ้กิดความ
ชํานาญ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ  RM-2 
การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง 

ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
ณ  วันที่  30  กันยายน  2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการเมืองและการบริหาร 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์  : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
หน่วยงาน  :  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน 
 

รหัส ความเสีย่งปัจจัยความ
เสี่ยง 

การจัดการที่มีอยู ่ ความเสีย่งท่ี
เหลืออยู ่

ระบุวิธีการจดัการความเสี่ยง วิธีการ/มาตรการ
จัดการความเสีย่ง 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ระยะเวลา
ดําเนินการและ
ผู้รับผิดชอบ 

เพียงพอ พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

ยอมรับ หลีก
เหลี่ยง 

ถ่ายโอน ลดความเสีย่ง 
กิจกรรม
ควบคุม 

แผน/
มาตรการ 

R1 การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไม่ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน 

/    /     -ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าใจและ
สนับสนุนให้เข้าร่วม
ประชุมประชาคม 
-ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะและความ
ชํานาญ 

การจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ตรงตามความ
ต้องการของ
ประชาชน และ
นโยบายของ
องค์กร 

60 วัน 
นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

 
 

 
 
 
 
 



แบบ  RM-2 
การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง 

ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
ณ  วันที่  30  กันยายน  2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  ด้านการเมืองและการบริหาร 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
หน่วยงาน :  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน 
 

รหัส ความเสีย่งปัจจัยความ
เสี่ยง 

การจัดการที่มีอยู ่ ความเสีย่งท่ี
เหลืออยู ่

ระบุวิธีการจดัการความเสี่ยง วิธีการ/มาตรการ
จัดการความเสีย่ง 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ระยะเวลา
ดําเนินการและ
ผู้รับผิดชอบ 

เพียงพอ พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

ยอมรับ หลีก
เหลี่ยง 

ถ่ายโอน ลดความเสีย่ง 
กิจกรรม
ควบคุม 

แผน/
มาตรการ 

R2 การดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง 

/   - /     -กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติงานประจําปี 
และการมอบหมาย
จากผู้บรหิารอย่าง
เป็นทางการในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในแตล่ะ
ส่วนอย่างชัดเจน 
-ปฏิบัติตามระเบียบ
หลักเกณฑ์อย่าง
เคร่งครดั 

ได้พัสดุ/วสัดุ ที่มี
คุณสมบัติตรง
ตามที่กําหนด 

60 วัน กองคลัง 

 
 
 
 
 
 



แบบ  RM-2 
การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง 

ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
ณ  วันที่  30  กันยายน  2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  บํารุง  ถนน  ทางเท้า  สะพาน  ให้มีมาตรฐาน 
หน่วยงาน :  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน 
 

รหัส ความเสีย่งปัจจัยความ
เสี่ยง 

การจัดการที่มีอยู ่ ความเสีย่งท่ี
เหลืออยู ่

ระบุวิธีการจดัการความเสี่ยง วิธีการ/มาตรการ
จัดการความเสีย่ง 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ระยะเวลา
ดําเนินการและ
ผู้รับผิดชอบ 

เพียงพอ พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

ยอมรับ หลีก
เหลี่ยง 

ถ่ายโอน ลดความเสีย่ง 
กิจกรรม
ควบคุม 

แผน/
มาตรการ 

R3 การออกแบบและควบคุม
อาคาร 

/   - /     -ส่งเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อให้
เกิดความชํานาญใน
การเข้าระบบ 
-ปฏิบัติตามระเบียบ
หลักเกณฑ์อย่าง
เคร่งครดั 
 

โครงสร้างพื้นฐาน
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด 

60 วัน กองช่าง 

 
 
 
 



แบบ  RM-3 
การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง 

ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
ณ  วันที่  30  กันยายน  2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการเมืองและการบริหาร 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์  : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
หน่วยงาน  :  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน 
 

รหัส ความเสีย่งท่ี
เหลืออยู ่

วิธีการ/มาตรการ
จัดการความเสีย่ง 

เป้าหมาย/ผลสําเรจ็ของ
การจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ที่กําหนด 

ร้อยละ
ความ

คืบหน้า 

ผลการดําเนินการ เอกสาร/หลักฐาน ความเสีย่งท่ีเหลืออยูภ่ายหลังการ
จัดการ 

ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข 

โอกาส ผลกระทบ คะแนน
ความเส่ียง 

R1 - 1. ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าร่วมการประชุม
ประชาคม 
2.ส่งเจา้หน้าท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะและความ
ชํานาญ 

การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตรงตามความ
ต้องการของประชาชน
มากที่สุด 

60 วัน 80 ประชาชนเข้าร่วม
ประชุมประชาคม
โดยพร้อมเพรียงกัน 

รายการประชุมชาคม 1 1 1 - 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบ  RM-3 
การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง 

ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
ณ  วันที่  30  กันยายน  2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการเมืองและการบริหาร 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์  : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
หน่วยงาน  : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน 
 

รหัส ความเสีย่งท่ี
เหลืออยู ่

วิธีการ/มาตรการ
จัดการความเสีย่ง 

เป้าหมาย/ผลสําเรจ็ของ
การจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ที่กําหนด 

ร้อยละ
ความ

คืบหน้า 

ผลการดําเนินการ เอกสาร/หลักฐาน ความเสีย่งท่ีเหลืออยูภ่ายหลังการ
จัดการ 

ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข 

โอกาส ผลกระทบ คะแนน
ความเส่ียง 

R2 - 1. กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติงานประจําปี  
และการมอบหมาย
จากผู้บรหิารอย่างเป็น
ทางการในการปฏิบัติ
หน้าท่ีในแต่ละส่วน
อย่างชัดเจน 
2.ปฏิบตัิตามระเบียบ
หลักเกณฑ์อย่าง
เคร่งครดั 

ได้พัสดุ/วสัดุที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่
กําหนด 

60 วัน 80 ได้รับพัสด/ุวัสดุที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่
กําหนด 

ใบตรวจรับพสัด ุ 1 1 1 - 

 



แบบ  RM-3 
การประเมินผลและการจัดการความเสี่ยง 

ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
ณ  วันที่  30  กันยายน  2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์ : ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  บํารุง  ถนน  ทางเท้า  สะพาน  ให้มีมาตรฐาน 
หน่วยงาน :  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน 
 

รหัส ความเสีย่งท่ี
เหลืออยู ่

วิธีการ/มาตรการ
จัดการความเสีย่ง 

เป้าหมาย/ผลสําเรจ็ของ
การจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ที่กําหนด 

ร้อยละ
ความ

คืบหน้า 

ผลการดําเนินการ เอกสาร/หลักฐาน ความเสีย่งท่ีเหลืออยูภ่ายหลังการ
จัดการ 

ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข 

โอกาส ผลกระทบ คะแนน
ความเส่ียง 

R3 - 1. ส่งเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อให้เกดิ
ความชํานาญในการใช้
ระบบ 
2.ปฏิบตัิตามระเบียบ
หลักเกณฑ์อย่าง
เคร่งครดั 

โครงสร้างพื้นฐานเป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

60 วัน 80 โครงสร้างพื้นฐาน
เป็นไปตามกําหนด 

ใบตรวจรับงานจ้าง
ก่อสร้าง 

1 1 1 - 

 
 
 
 
 



แบบ  RM-4 
แบบทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการเมืองและการบริหาร 
ภารกิจด้าน/วัตถุประสงค์  : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
หน่วยงาน  :  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนิน 

 
การทบทวนการจัดการความเสี่ยง 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมวัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยงและปัจจัยเสียง ค่าคะแนนความเสี่ยง ความเสี่ยงคงเหลือ
หรือเกิดขึ้นใหม่ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง
เพิ่มเติม (ดําเนินการ
ปีงบประมาณต่อไป 

ปัญหาอุปสรรค 
(ถ้ามี) ก่อนดําเนินการ

จัดการความเสี่ยง 
หลังดําเนินการจัดการ

ความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ โอกาส ผลกระทบ 

การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไม่ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน 

2 2 1 1 - - - 

การดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในช่วงที่มีการปรับปรุงแก้ไข
เปลี่ยนแปลงระเบียบฯพัสดุ 

2 2 1 1 - - - 

การออกแบบและ
ควบคุม 

เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและ
ความชํานาญในการใช้ระบบ
สารสนเทศในการออกแบบ
งานก่อสร้าง 

2 2 1 1 - - - 

 
 
 



 


