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คำนำ 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.2561  มาตรา  79  ใหหนวยงานของรฐัจัดใหมีการ

ตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ

หลกัเกณฑที่กระทรวงการคลงักำหนด  ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง  เปนเครื่องมือสำคัญตอการบริหารเชิง

ยุทธศาสตรในการผลักดันใหภาครัฐมีการดำเนินการที่เปนเลศิ  มีกระบวนการที่ใชในการบริหาจัดการเหตุการณ

ที่อาจเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอหนวยงานของรัฐ  ซึ่งการบรหิารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะชวยเพิม่โอกาส

ความสำเรจ็  ลดโอกาสของความลมเหลว  ลดความไมแนนอนในการดำเนินการภาพรวม  ชวยใหหนวยงาน

บรรลจุุดมุงหมายตามวิสัยทัศน  พันธกิจ  และยุทธศาสตรทีไ่ดกำหนดไว 

 

สำนักปลัด  อบต.ลำดวน  จึงไดจัดทำคูมือการบริหารความเสี่ยง โดยมีความสอดคลองกับแผนการ

ดำเนินงานประจำป   เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนจากการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตาง  ๆ  

ที่สำคัญ  ซึ่งตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครฐั   

 

สำนักปลัด  อบต.ลำดวน  หวังอยางว่ิงวาคูมือการบรหิารความเสี่ยงฉบบัน้ีจะเปนประโยชนแกผูบรหิาร  

ผูปฏิบัติงาน  นำไปเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานดานบรหิารความเสี่ยง  และกอใหเกิดประโยชนสงูสุด

ตอไป 
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สวนท่ี  1 

บทนำ 

หลักการและเหตุผล 

 การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือสำคัญตอการบริหารเชิงยุทธศาสตร  ในการผลักดันใหภาครฐัมผีล

การดำเนินงานที่เปนเลิศ  เปนองคการทีม่ีสมรรถนะสงู  และเปนกระบวนการทีส่ำคัญในการเนนความสำคัญ  

หรือช้ีใหเห็นความเสี่ยงที่จะสงผลกระทบตอกจิกรรมที่องคการตองดำเนินการใหบรรลุตามเปาประสงค  และ

ยุทธศาสตรที่วางไว 

 การบริหารความเสี่ยงที่ดี  คือ  บุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายภายในองคกรไดมสีวนรวมในการวิเคราะห  

ตรวจสอบ  ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทีอ่าจจะเกิดข้ึนกับองคกรอยูเสมอ  รวมทั้งรวมกันวางแผนปองกัน

และควบคุมใหเหมาะสมกับภารกิจ  เพื่อลดสภาพปญหาหรอืหลกีเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและสรางความ

เสียหายหรือความสญูเสียใหกบัองคกรได  

 เกณฑการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐป  2558  หมวด  2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร  ซึง่

กำหนดวา  สวนราชการตองมีการวิเคราะหและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน  COSO   

เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนจากการดำเนินแผนงาน  โครงการที่สำคัญ  ซึ่งตอง

ครอบคลมุความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล  ในการปองกันขอผิดพลาด  หรือลดโอกาสทีจ่ะทำใหองคการเกิดความ

เสียหายหรือลมเหลว  โดยใหระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับที่สามารถรบัไดและมี

การติดตามประเมินผลไดอยางมีประสทิธิภาพเปนไปตามแนวทางการบรหิารเชิงยุทธศาสตรที่ดำเนินการอยูใน

ปจจุบัน  

ประกอบกบัไดมีขอกำหนดพระราชบญัญัติการเงินการคลัง พ.ศ. 2562 ในมาตรา 79 กำหนดให

หนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือตามมาตรฐาน

และหลักเกณฑที่ พ.ร.บ. การเงินการคลังฯ กำหนด ทั้งน้ีในปจจุบันการบริหารความเสี่ยงจำเปนจะตอง

ดำเนินการใหครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการ บานเมอืงที่ดี หรอืหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

อันประกอบ ดวย 10 หลักคือ หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลกั

ประสิทธิภาพ/คุมคา (Efficiency/Value for money) หลกัความเสมอภาค (Equity) หลักมุงเนนฉันทามติ 

(Consensus Oriented) หลกัการตรวจสอบได/ม ีภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลกัเปดเผย/โปรงใส 

(Transparency) หลกัการกระจายอำนาจ (Decentralization) หลักการมสีวนรวม (Participation) หลักนิติ

ธรรม (Rule of Law) เปนหลักที่นำมาใชบริหารงานในปจจบุันอยางแพรหลาย ชวยสงเสรมิใหองคกรดำเนินงาน

ไดอยางมีประสทิธิภาพ สรางศรัทธาและความเช่ือมั่นองคกรใหแกบุคคลภายนอกและทำใหเกิดการพฒันาองคกร

อยางตอเน่ือง  

ดังน้ัน  สำนักปลัด  อบต.ลำดวนจงึไดจัดทำคูมือการบรหิารความเสี่ยงข้ึน เพือ่เปนเครื่องมือทางกลยุทธ

ที่สำคัญตามหลกัการกำกับดูแลกจิการทีดี่ โดยจะชวยใหการบรหิารงานและการ ตัดสนิใจดานตาง ๆ เชน การ

วางแผน การกำหนดกลยุทธ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน การใชทรัพยากรตาง ๆ 

อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดการสญูเสียและโอกาสที่ทำใหเกิดความ เสียหายแกองคกร อันจะ

สงผลใหการปฏิบติังานตามโครงการ และภารกิจบรรลุเปาหมายอยางมปีระสิทธิภาพ นอกจากน้ีการจัดทำระบบ

บรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในยังมสีวนชวยใหเกิดการพัฒนาความสัมพันธ ระหวางองคกรและภายใน



องคกร นำมาซึง่การประสานการทำงาน การติดตอแลกเปลีย่นขอมูลและความรวมมือ ในการดำเนินการตาง ๆ 

เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายในการบรหิารราชการแผนดินตอไป  

 

นิยามความเสีย่ง และการบริหารความเสี่ยง  

ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณที่มีโอกาสเกิดข้ึนไดในอนาคต หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึน 

ภายใตสถานการณที่ไมแนนอน และสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งทีเ่ปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) 

หรือ กอใหเกิดความลมเหลวหรอืลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร  

ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือ ตนเหตุ/สาเหตุที่มาของความเสี่ยง ทีจ่ะทำใหไมบรรลุวัตถุประสงคที่ 

กำหนดไวโดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณน้ันจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดข้ึนไดอยางไร และทำไม ทัง้น้ีสาเหตุ 

ของความเสี่ยงทีร่ะบุควรเปนสาเหตุที่แทจรงิ เพื่อจะไดวิเคราะหและกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลัง 

ไดอยางถูกตอง  

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการที่ใชในการบรหิารจัดการปจจัยเสี่ยงตาง 

ๆ เพื่อใหโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยง

ลดลงอยูในระดับที่องคกรยอมรบัได (Risk Appetite) การจดัการความเสี่ยงตองมองปญหาความเสี่ยงแบบองค

รวม  ดังน้ัน การจัดการความเสีย่งทีเ่หมาะสมจะตองอาศัยการมีสวนรวมจากผูบรหิารและผูปฏิบัติการจากทุก

ระดับรวมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได เพื่อใหเกิดความเขาใจและ

เห็นพองรวมกันทั่วทั้งองคกร จึงจะสามารถควบคุมความเสีย่งใหอยูในระดับทีอ่งคกรยอมรับได  

การบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องคกร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการทีเ่ปนระบบ  

ในการบริหารปจจัยและควบคุมกจิกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสทีจ่ะทำ 

ใหเกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไมเปนไปตามแผน เพื่อใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบทีจ่ะ

เกิดข้ึน ในอนาคตอยูในระดับทีอ่งคกรสามารถยอมรับไดควบคุมไดและตรวจสอบไดอยางเปนระบบ โดยการ

คำนึงถึง การบรรลุเปาหมาย ทั้งในดานกลยุทธการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และช่ือเสียงขององคกรเปน

สำคัญ  โดยไดรับการสนับสนุนและการมสีวนรวมในการบรหิารความเสี่ยงจากหนวยงานทุกระดับทั่วทั้งองคกร  

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติทีจ่ะชวยใหมั่นใจวาไดมีการดำเนินการตามแนว 

ทางการตอบสนองตอความเสี่ยงที่วางไวกิจกรรมการควบคุมเกิดข้ึนในทุกระดับ ทุกหนาทีง่านและทั่วทั้งองคกร 

ประกอบดวยกจิกรรมที่แตกตางกัน เชน การอนุมัติการมอบหมายอำนาจหนาที่ การยืนยันความถูกตอง  การ 

กระทบยอด การแบงหนาที่ และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน แบงประเภทการควบคุมไว4 ประเภท คือ  

1) การควบคุมเพือ่การปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมทีก่ำหนดข้ึนเพื่อ 

ปองกัน ไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดต้ังแตแรก เชน การอนุมัติ การจัดโครงสรางองคการ การแบงแยก

หนาที่ การควบคุมการเขาถึงเอกสารขอมูล ทรัพยสิน ฯลฯ  

2) การควบคุมเพือ่ใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กำหนดข้ึนเพื่อ 

คนหา ขอผดิพลาดทีเ่กิดข้ึนแลว เชน การสอบทาน การวิเคราะหการยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงาน

ขอบกพรองฯลฯ  

3) การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมทีส่งเสริมหรือกระตุนให 

เกิดความสำเรจ็ตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดีเปนตน  

4) การควบคุมเพือ่การแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กำหนดข้ึนเพือ่แกไข 



ขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนใหถูกตอง หรือเพื่อหาวิธีแกไขใหเกิดขอผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เชน การจัดเตรียม 

เครื่องมือดับเพลิงเพื่อชวยลดความรุนแรงของความเสียหายใหนอยลงหากเกิดไฟไหมเปนตน  

 

คุณคาของการบริหารความเสี่ยง  

1. สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่ดีเรื่องความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

2. สงเสริมและปรับเปลี่ยนการบรหิารจัดการใหมุงผลสัมฤทธ์ิ(Outcome)  

3. ยกระดับระบบและกระบวนการสรางภูมิคุมกันหรือมาตรการเพื่อตอบโตตอสถานการณที ่

ไมพึงประสงคใหเขมแข็งข้ึน  

4. เกิดกระบวนการสรางมลูคาเพิม่ (Value Added) ใหกับองคกรจากมุมมองดานความเสี่ยง 

5. ช่ือเสียงและการยอมรับจาก Stakeholder และสงัคมภายนอก  

ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององคกร  

  สำนักปลัด  อบต.ลำดวน ไดรวบรวมความเช่ือมโยงระหวาง แนวทางการบรหิารความเสี่ยงกบั

ขอกำหนด ตามยุทธศาสตรชาติทีส่ำคัญ ดังน้ี  

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 รัฐพงึจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย

การพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตางๆ ใหสอดคลองและ

บูรณาการกันเพือ่ใหเกิดเปนพลงั ผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว  

2. ยุทธศาสตรชาติ  พ.ศ. 2561 - 2580 ในการที่จะทำใหประเทศไทยพฒันาไปสูอนาคตอันพึงประสงค

น้ัน จำเปนตองมีการ วางแผนและกำหนดยุทธศาสตรการพฒันาในระยะยาว เพื่อใหทุกภาคสวนในสังคมนำไป

เปนแนวทางการพฒันา เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งยุทธศาสตรชาติพ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบดวย  

1. ดานความมั่นคง  

2. ดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  

3. ดานพัฒนาและเสริมสรางทรัพยากรมนุษย  

4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

6. ดานการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารภาครัฐ ซึง่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เพื่อใหสวนราชการใชเปน กรอบในการจัดทำแผนตางๆใหสอดคลองบูรณาการ

รวมกัน และมุงสูเปาหมายเดียวกันในระยะ 20 ปต้ังแต พ.ศ. 2561 - 2580  

3. แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน ตามทีร่ฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรปู

ประเทศกำหนดให  ดำเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตางๆ ใหเกิดผลตามที่กำหนดในกฎหมายวาดวย

แผนและข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งวิธีการจัดทำแผนตองใหประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของมี

สวนรวม ตองม ีการวัดผลการดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการ   

การปฏิรปูประเทศจำนวน 11 ดาน ประกอบดวย ดาน การเมือง ดานการบรหิารราชการแผนดิน  

ดานกฎหมาย ดานกระบวนการยุติธรรม ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ดานสาธารณสุข ดานสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานสังคมดาน พลงังาน และดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึง่แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 



 

 

ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตร  การบริหารความเสี่ยง 

 

     ความเสี่ยงที่กำหนด     แนวทางในการ 

     ยุทธศาสตรที่ผิดพลาด     ตอบสนองตอ 

            ความเสี่ยง 

          การควบคุม 

          และ  

     ความเสี่ยงที่การดำเนินงาน    การตรวจสอบ 

  จะไมบรรลเุปาประสงค   จะไมบรรลเุปาประสงค  ประเมินโอกาสที่จะเกิด 

       และระดับความรุนแรง 

       ของความเสี่ยง 

  

     ความเสี่ยงที่โครงการ 

     จะไมประสบผลสำเรจ็ 

 

 

 

 

 

4. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มุงพัฒนา ภายใต 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลัก สมดุล

ย่ังยืน ดังน้ี  

1. การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ 

2. การพัฒนาบุคลากรภาครฐัใหมีความเปนมืออาชีพ  

3. การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลทีม่ีประสิทธิภาพ  

5. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทจุริต การดำเนินงานตามยุทธศาสตรชาติวาดวย 

การปองกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งประกอบไปดวย 6 ยุทธศาสตรดังน้ี   

ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทจุริต  

ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทจุริต  

ยุทธศาสตรที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  

ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันการทจุริตเชิงรกุ  

ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฏิรปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทจุริต  

ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรบัรูการทุจริต(Corruption Perceptions Index :  

วิสัยทศัน์ /พนัธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์

ตวัช้ีวดั 

โครงการ 



CPI) ของประเทศไทย 

 6.แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร 

  แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร  

วิสัยทัศนของจงัหวัด (Vision) “เมืองเกษตรอินทรีย ทองเทีย่ววิถีชุมชน ประชาชนมีคุณภาพ 

ชีวิตที่ดี” เปาประสงครวมของจังหวัด (Objective) “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง มั่งค่ัง และ

ย่ังยืน”  

ประเด็นยุทธศาสตรของจงัหวัด (Strategic Issues) 

1. ยุทธศาสตรเพิม่ศักยภาพภาคการเกษตร 

2. ยุทธศาสตรยกระดับความสามารถในการแขงขันทางดานเศรษฐกจิและบรกิาร  

3. ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางย่ังยืน  

4. ยุทธศาสตรยกระคับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

5. ยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคง  

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  

1. ยุทธศาสตรเพิม่ศักยภาพภาคการเกษตร  

- เพื่อลดตนทุนการผลิตและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร  

2. ยุทธศาสตรการยกระดับความสามารถในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจและบริการ  

- เพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชน  

3. ยุทธศาสตรการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางย่ังยืน  

- เพิ่มพื้นที่สเีขียวและรักษาสิง่แวดลอมใหสมดุล  

4. ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

   - เพื่อใหประชาชนมีความสุขและสังคมรมเย็น  

5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคง  

- เพื่อเสริมสรางความมั่นคงในพื้นที ่

 6.แผนยุทธศาสตรการพฒันา  อบต.ลำดวน 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลลำดวน  

1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานสงัคม 

2. ยุทธศาสตรการพฒันาดานเศรษฐกิจ  

3. ยุทธศาสตรการพฒันาดานการเมอืง  

4. ยุทธศาสตรการพฒันาดานการศึกษาฯและวัฒนธรรม  

5. ยุทธศาสตรการพฒันาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

6. ยุทธศาสตรการพฒันาดานการพัฒนา 

7.แผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ.2565-2570   

 8.แผนการดำเนินงานประจำป  พ.ศ.2565  อบต.ลำดวน 

 

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



บทท่ี  2 

แนวทางการบริหารความเสีย่งระดับองคกร 

วัตถุประสงคของการบริหารความเสีย่ง 

 1.เพื่อเตรียมความพรอมในการวางแผนปองกันความสญูเสียที่อาจเกิดข้ึน 

 2.เพื่อวางแผนรองรบัเหตุการณเมื่อเกิดการสญูเสีย 

 3.เพื่อปรับปรงุกระบวนการทำงานใหมปีระสิทธิภาพ   

ความสำคัญและประโยชนของการบริหารความเสี่ยง 

 1.ตระหนักถึงความเสียหายทีอ่าจเกิดข้ึน 

 2.ปรบัปรุงกระบวนการทำงาน 

 3.ลดการสูญเสียทรพัยากร 

 4.สรางโอกาสในการบรหิารงาน 

 5.เพิ่มคุณคาการทำงาน 

 6.สนับสนุนการตัดสนิใจการทำงานของผูปฏิบัติ  ผูบรหิาร 

 7.สรางภาพลักษณที่ดีตอองคกร 

 8.ปองกันการปฏิบัติงานทีอ่าจผิดพลาด 

 9.เนนเปาหมายภาพรวมขององคกร 

 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 สำนักปลัด  ไดดำเนินงานบรหิารความเสี่ยง  โดยการจัดระบบบรหิาร  ปจจัยตาง  ๆ  และควบคุม

กิจกรรม  เพือ่ลดความเสียหาย  ใหระดับความเสี่ยงอยูในเกณฑที่ยอมรบัได  ควบคุมได  ตรวจสอบไดอยางมี

ระบบ  โดยคำนึงถึงเปาหมายขององคการบริหารสวนตำบลลำดวน  ตามแผนการพฒันาตาง  ๆ  ที่ไดกำหนดไว 

 

โครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

 1.ระดับสำนักปลัด  รับผิดชอบโดย  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ประกอบดวย  หัวหนาสำนักปลัด  

และเจาหนาที่ภายในสำนักปลัด 

 2.ระดับแผนงาน  รับผิดชอบโดยผูรบัผิดชอบในแตละแผนงาน  เชน  แผนงานบรหิารทั่วไป  แผนงาน

การรกัษาความสงบภายใน  แผนงานสาธารณสุข  แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน  แผนงานเกษตร  เปน 

ตน   

 

หนาท่ีและความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

 1.คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง  กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง  เพือ่ใหการบริหารความเสี่ยง

ดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพ   เชน 

-กำหนดนโยบาย กลยุทธแนวทางการดำเนินงานบรหิารความเสี่ยงและการจัดการควบคุม 

 ภายในและกรอบการบรหิารความเสี่ยง  

-จัดทำคูมอืบริหารความเสี่ยง  

-รวบรวม ระบุ วิเคราะห และประเมินความเสี่ยง  



-จัดทำแผนปองกันหรือลดความเสี่ยง  

-เสนอมาตรการการจัดความเสี่ยง และการจัดการควบคุมภายใน  

-จัดทำรายงานผลการบรหิารความเสี่ยง  

-รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามระเบียบ คตง.ขอ.6)  

-แตงต้ังคณะทำงาน/บุคคล เพื่อดำเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ 

 2.ผูรบัผิดชอบในแตละแผนงาน  ดำเนินการบรหิารความเสีย่ง  จัดทำ  ปรับปรุงแกไขความเสี่ยงใหเปน

ที่ยอมรบัได  ควบคุมได  มีประสิทธิภาพ  เชน   

  -นำนโยบายการบริหารความเสี่ยง สูการปฏิบัติ  

-รวบรวม ระบุ วิเคราะห ประเมินความเสี่ยง  

-จัดทำแผนปองกันหรือลดความเสี่ยง  

-เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และการจัดการควบคุมภายใน  

-จัดทำรายงานผลการประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน และรายงานการบริหารความ 

เสี่ยง 

 

กรอบการบริหารความเสี่ยง 

 องคประกอบของการบริหารความเสี่ยง ERM (Enterprise Risk Management) ประกอบดวย 

องคประกอบ 8 ประการ ซึ่งครอบคลมุแนวทางการกำหนดนโยบายการบรหิารงาน การดำเนินงาน และการ 

บรหิารความเสี่ยง ดังน้ี  

1. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) เปนพื้นฐานที่สำคัญสำหรับ กรอบการ

บรหิารความเสี่ยง สภาพแวดลอมน้ีมีอทิธิพลตอการกำหนดกลยุทธและเปาหมายขององคกร การกำหนด

กิจกรรม การบงช้ี และจัดการความเสี่ยง สภาพแวดลอมภายในองคกรประกอบดวยหลายปจจัย เชน ธรรมาภิ

บาล  คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน  จริยธรรม วิธีการทำงานของผูบริหารและบุคลากร รวมถึง

ปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงความเสี่ยงทีย่อมรบัได (Risk Appetite) เปนสวนทีส่ำคัญอยาง

หน่ึงของสภาพแวดลอมภายในองคกร และมีผลตอการกำหนดกลยุทธ เพื่อนำไปดำเนินการใหองคกรบรรลุ

เปาหมายทั้งดานผลตอบแทนและการเติบโต กลยุทธ แตละแบบน้ันมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของแตกตางกัน ดังน้ัน

การบริหารความเสี่ยงจึงชวยผูบริหารในการกำหนดกลยุทธที่มีความเสี่ยงที่องคกรสามารถยอมรับได  

2. การกำหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) องคกรตองพิจารณากำหนดวัตถุประสงค ในการ

บรหิารความเสี่ยง ใหมีความสอดคลองกบัเปาหมายเชิงกลยุทธและความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได เพื่อ 

วางเปาหมายในการบรหิารความเสี่ยงขององคกรไดอยางชัดเจนและเหมาะสม  

3.การระบุความเสี่ยง หรือ การบงช้ีเหตุการณ (Event Identification) คือปจจัยในการระบุ 

สถานการณซึง่องคกรไมสามารถมั่นใจไดวาเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงจะเกิดข้ึนหรือไม หรือมผีลลัพธที ่เกิดข้ึน

จะเปนอยางไร ประกอบดวย ปจจัยภายในและภายนอกที่สงผลตอการนำกลยุทธไปปฏิบัติและการ บรรลุ

วัตถุประสงคขององคกร  

4.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คือการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณที่

อาจเกิดข้ึนตอวัตถุประสงค ขณะที่การเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงอาจสงผลกระทบในระดับต่ำ   

แตเหตุการณที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ืองอาจมผีลกระทบในระดับสูงตอวัตถุประสงค  



การประเมินความเสี่ยง ประกอบดวย 2 มิติ ดังน้ี  

โอกาสทีอ่าจเกิดข้ึน (Likelihood) เหตุการณมีโอกาสเกิดข้ึนมากนอยเพียงใด  

ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณเกิดข้ึนองคกรจะไดรับผลกระทบมากนอยเพียงใด  

5.การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) คือ เมื่อความเสี่ยงไดรบัการบงช้ีและประเมิน 

ความสำคัญแลว ผูบริหารตองประเมินวิธีการจัดการความเสีย่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได โดยการพจิารณา 

ทางเลือกในการดำเนินการจะตองคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได และตนทุนที่เกิดข้ึนเปรียบเทียบกับ 

ผลประโยชนที่จะไดรับเพื่อใหการบรหิารความเสี่ยงมีประสทิธิผล ผูบรหิารอาจตองเลือกวิธีการจัดการความ 

เสี่ยงอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดข้ึนและผลกระทบของเหตุการณใหอยู

ในชวงที่องคกรสามารถยอมรบัได (Risk Tolerance)  

หลักการตอบสนองความเสี่ยง คือ  

Avoid (การหลีกเลี่ยง) ลดโอกาสทีจ่ะเกิดใหเหลือศูนย  

Take (เฝาระวัง) ยอมรบัความเสี่ยงน้ัน 

 Treat (ควบคุม) ลดโอกาสทีจ่ะเกิดใหนอยลง / ลดปริมาณความเสียหายใหนอยลง  

Share รวมรับความเสี่ยงกับองคกรอื่น หรอืคนอื่น  

Transfer โอนความเสี่ยงไปใหองคกรอื่น หรอืคนอื่น  

6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เมื่อความเสี่ยงไดรับการประเมินและบงช้ีตามระดับ 

ความสำคัญแลว ตองมีการประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติไดเพื่อใหการบริหารความ 

เสี่ยงมีประสิทธิผล ผูประเมินตองเลือกวิธีการจัดการความเสีย่งอยางใดอยางหน่ึงหรอืหลายวิธีรวมกัน เพื่อลด 

ระดับโอกาสที่จะเกิดข้ึนและความรุนแรง ของเหตุการณใหอยูในระดับที่ยอมรบัได  

7. การสื่อสารและระบบสารสนเทศ (Communication and Information) การสื่อสาร หมายถึง การ

รับและสงขอมลูระหวางกัน เพือ่ใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน บุคคลซึง่มีหนาที่รบัผิดชอบในงานทีส่ัมพันธ

กัน การสื่อสารจะเกิดไดทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน สารสนเทศ หมายถึง ขอมลูขาวสารที่ใชในการบริหาร 

ซึ่งเปนขอมลูเกี่ยวกบัการเงินและไมใช การเงิน รวมทัง้ขอมลูขาวสารอื่น ๆ ทัง้จากแหลงภายในและภายนอก 

ขอมูลขาวสารที่เพียงพอ ถูกตอง ครบถวน เปนปจจบุัน  

8. การติดตามผลและทบทวน (Risk monitoring) เพือ่ใหมัน่ใจวาการจัดการความเสี่ยงมี คุณภาพและมี

ความเหมาะสม มีการควบคุมและจัดการอยางมีประสิทธิผล จึงตองมกีารติดตามผล ประกอบดวย ความเสี่ยง 

กิจกรรมที่ควบคุม ผลลพัธของการทำกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน ความ คืบหนา ปญหาและอปุสรรค  

ซึ่งมีการติดตามผลดังน้ี  

1. หนวยงานที่มีความเสี่ยงติดตามประเมินวิเคราะหและบรหิารความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ  

ระบบการควบคุมภายในที่วางไวเพียงพอเหมาะสม มีประสทิธิภาพมีการปฏิบัติงานจริงและมปีระสิทธิผล 

สามารถปองกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน  

2. มีการตรวจสอบเพือ่แนะนำใหปรบัปรุงขอบกพรองใหเหมาะสมกบัเวลา  

3. มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 



 

บทท่ี 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

การกำหนดวัตถุประสงค  

การกำหนดวัตถุประสงค หมายถึงการกำหนดสิ่งที่ตองดำเนินการใหสำเร็จ หรือกำหนดผลลัพธของการ

ดำเนินการ การกำหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนจะชวยระบุและวิเคราะหความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนไดอยาง ครบถวน 

โดยอาจใชหลักแบบ SMART ประกอบดวย  

Specific มีการกำหนดเปาหมายที่ชัดเจน  

Measurable สามารถวัดผลหรือประเมินผลได  

Attainable สามารถปฏิบติัใหบรรลผุลได  

Relevant มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร  

Timely มกีรอบระยะเวลาที่แนนอน  

องคกรควรใชการกำหนดวัตถุประสงคแบบ SMART เพื่อเปนแนวทางในการกำหนดวัตถุประสงค ขององคกร  

ซึ่งจะทำใหการบรหิารงานและการดำเนินงานสอดคลองกับวิสัยทัศนองคกร  

 

การระบุความเสี่ยง หรือ การบงชี้เหตุการณ (Event Identification)  

ข้ันตอนการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงเปนข้ันตอนทีส่ำคัญมาก เปนการทำความเขาใจกบัสาเหตุของ

การเกิดความเสี่ยง ระบุถึงเหตุการณหรือกิจกรรมของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความ

เสียหายและการไมบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนด รวมทัง้การดูแลปองกันรกัษาทรัพยสินขององคกร  วิธีการระบุ

ความเสี่ยงขององคกรวิธีหน่ึง คือ การประชุมรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในองคกรเพื่อทำการระบคุวามเสี่ยง

รวมกัน หรืออาจสงรายละเอียดของขอบเขตงานบริหารความเสี่ยงขององคกรใหแตละหนวยงาน ประกอบดวย

แบบฟอรมการประเมินหนวยงานดานความเสี่ยงมาวิเคราะหความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงควรประกอบดวย

ความเสี่ยงที่ครอบคลุมในดานตาง ๆ ดังน้ี  

• ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)  

• ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk)  

• ความเสี่ยงดานนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ขอบงัคับ (Policy and Compliance Risk) 

• ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)  

• ความเสี่ยงดานสุขภาพ (Healthy Risk)  

• ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม (Environment Risk)  

• ความเสี่ยงดานชุมชน (Community Risk)  

• ความเสี่ยงดานภาพลักษณและช่ือเสียง (Image and Reputation Risk)  

• ความเสี่ยงดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (Integrity and 

Transparency Assessment) 

 

 

 

 



การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

คือการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณที่อาจเกดิข้ึนตอวัตถุประสงค ขณะที่การเกิด 

เหตุการณใดเหตุการณหน่ึงอาจสงผลกระทบในระดับต่ำ  แตเหตุการณที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ืองอาจมผีลกระทบใน 

ระดับสูงตอวัตถุประสงค การประเมินความเสี่ยงประกอบดวย 2 มิติ ดังน้ี  

• โอกาสที่อาจเกิดข้ึน (Likelihood) เหตุการณมีโอกาสเกิดข้ึนมากนอยเพียงใด  

• ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณเกิดข้ึนองคกรจะไดรบัผลกระทบมากนอยเพียงใด 

การประเมินความเสี่ยงสามารถทำไดทัง้การการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณา  

ทั้งเหตุการณที่เกิดข้ึนจากภายนอกและภายในองคกร นอกจากน้ีการประเมินความเสี่ยงควรดำเนินการทั้ง  

กอนจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มกีารจัดการความเสี่ยงแลว (Residual Risk) ปจจัยที ่

ควรใชในการพิจารณาการจัดการความเสี่ยง เชน  

• การปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน  

• กระบวนการปฏิบัติงาน  

• กจิกรรมการควบคุมภายใน  

• โครงสรางองคกร  

• กระบวนการรายงาน / วิธีการติดตอสื่อสาร  

• ทัศนคติและแนวทางของผูบรหิารเกี่ยวกับความเสี่ยง  

• พฤติกรรมขององคกรที่คาดวาจะมีและทีม่ีอยูในปจจบุัน  

• การวัดผลการปฏิบติังานและการติดตามผล  

• สัญญาและพันธมิตรในปจจบุัน 

 

การประเมินมาตรการควบคุม  

การกำหนดเกณฑประเมินมาตรฐาน  

เปนการวัดความเปนไปไดของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood Score) และระดับ 

ผลกระทบ (Impact Score) ของความเสี่ยงทั้ง 9 ดาน โดยนำความเสี่ยงที่ระบุไวแลวทั้งหมดมาพจิารณาเพื่อ

จัดลำดับความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงจำแนกเปน 2 มิติ คือ  

โอกาส / ความถ่ีที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความนาจะเปนทีจ่ะเกิดเหตุการณที ่

นำมาพิจารณาเกิดข้ึนมากนอยเพียงใด ซึ่งจะมีการพิจารณาหาระดับของโอกาสที่จะเกิด ดังน้ี 

ระดับ โอกาส ความถ่ี 

1 นอยมาก 5  ป  ตอครั้ง 

2 นอย 2-4  ป  ตอครั้ง 

3 ปานกลาง 1  ป  ตอครั้ง 

4 มาก 2-6  เดือน  ตอครั้งแตไมเกิน  6  ครั้ง 

5 สูงมาก 1  เดือน  ตอครั้ง 

 

 

 



ระดับผลกระทบ (Impact) (ความรุนแรง) ทีเ่กิดจากเหตุการณที่เกิดข้ึน หรือคาดคะเน 

วาจะเกิดเหตุการณน้ัน ๆ และเมื่อเกิดข้ึนแลวจะเกิดผลกระทบ (ความรุนแรง) กบัสิง่ตาง ๆ และความเสียหายที่

เกิดข้ึน ในดานกลยุทธ (Strategic Risk) ดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ดานนโยบาย/กฎหมาย/

ระเบียบ/ ขอบงัคับ (Policy and Compliance Risk) ดานการเงิน (Financial Risk) ดานสุขภาพ (Healthy 

Risk) ดานสิ่งแวดลอม (Environment Risk) ดานชุมชน (Community Risk) ดานภาพลักษณและช่ือเสียง 

(Image and Reputation Risk) ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment)  แลวใหพิจารณาความรุนแรงวาอยูในระดับเทาใด ดังตาราง

ตอไปน้ี 

ดานกลยุทธ 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 ต่ำมาก สำเร็จตามแผนรอยละ  91-100 

2 ต่ำ สำเร็จตามแผนรอยละ  81-90 

3 ปานกลาง สำเร็จตามแผนรอยละ  71-80 

4 สูง สำเร็จตามแผนรอยละ  61-70 

5 สูงมาก สำเร็จตามแผนรอยละ  1-60 

 

ดานการปฏิบัติงาน 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 ต่ำมาก สำเร็จตามแผนรอยละ  91-100 

2 ต่ำ สำเร็จตามแผนรอยละ  81-90 

3 ปานกลาง สำเร็จตามแผนรอยละ  71-80 

4 สูง สำเร็จตามแผนรอยละ  61-70 

5 สูงมาก สำเร็จตามแผนรอยละ  1-60 

 

ดานนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 ต่ำมาก การไมปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบขอบงัคับที่ไมมีนัยสำคัญ 

2 ต่ำ การละเมิดขอกฏหมายที่ไมมีนัยสำคัญ 

3 ปานกลาง การฝาฝนกฎขอกฎหมายทีส่ำคัญ ที่มีการสอบสวนหรอื

รายงาน ไปยัง หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการ

ดำเนินคดีและ/หรือเรียกรองคาเสียหาย หากเปนไปได 

4 สูง การละเมิดขอกฏหมายทีส่ำคัญ 

5 สูงมาก การฟองรองดำเนินคดี และ เรียกรองคาเสียหายที่

สำคัญ ซึ่งเปนคดีทีส่ำคัญมาก รวมถึงการฟองรองที่เกิด

จากการรวมตัวกันของผูที่ไดรบัความเสียหาย 



 

ดานการเงิน 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 ต่ำมาก ไมเกิน  10,000  บาท 

2 ต่ำ 10,001-50,000  บาท 

3 ปานกลาง 50,001-250,000  บาท 

4 สูง 250,001-10,000,000  บาท 

5 สูงมาก มากกวา  10,000,000  บาท 

 

ดานสุขภาพ 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 ต่ำมาก มีการบาดเจบ็เล็กนอยไมถึงกับปฐมพยาบาล 

2 ต่ำ มีการบาดเจบ็เล็กนอยในระดับปฐมพยาบาล 

3 ปานกลาง มีการบาดเจบ็ตองไดรับการรกัษาทางการแพทย 

4 สูง มีการบาดเจบ็หรือปวยสาหสัตองพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาล 

5 สูงมาก ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต 

 

ดานสิ่งแวดลอม 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 ต่ำมาก มีผลกระทบตอสิง่แวดลอมเล็กนอย  แกไขควบคุมได 

2 ต่ำ มีผลกระทบตอสิง่แวดลอมนอย  ตองใชเวลาในการ

แกไขระยะเวลาไมเกิน  1  สัปดาห 

3 ปานกลาง มีผลกระทบตอสิง่แวดลอมปานกลาง  ตองใชเวลาใน

การแกไขระหวาง  1  สัปดาห  -  1  เดือน 

4 สูง มีผลกระทบตอสิง่แวดลอมรุนแรง  ตองใชเวลาในการ

แกไข  ระหวาง  1-6  เดือน 

5 สูงมาก มีผลกระทบตอสิง่แวดลอม  รุนแรงมาก  ตองใช

ทรัพยากรและเวลานานในการแกไขมากกวา  6  เดือน 

 

 

 

 

 

 



ดานชุมชน 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 ต่ำมาก ไมมีผลกระทบ 

2 ต่ำ มีผลกระทบ 

3 ปานกลาง มีผลกระทบ  แกไขไดในระยะเวลาอันสั้น 

4 สูง มผีลกระทบ  ตองใชเวลานานในการแกไข 

5 สูงมาก มีผลกระทบบรเิวณกวาง  หนวยงานของรัฐตองแกไข 

 

ดานภาพลักษณ  ชื่อเสียง 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 ต่ำมาก มีการเผยแพร  รับรูกันเฉพาะภายใน 

2 ต่ำ มีการเผยแพร  รับรูภายใน  และชุมชน 

3 ปานกลาง มีการเผยแพรสือ่ออนไลน 

4 สูง มีการเผยแพรทางหนังสือพมิพ 

5 สูงมาก มีการเผยแพรทางสถานีโทรทัศน 

 

ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (Integrity 

and Transparency Assessment) 

ระดับ ระดับผลกระทบ รายละเอียด 

1 ต่ำมาก AA  95-100   คะแนน 

2 ต่ำ A  85-94.99  คะแนน 

3 ปานกลาง B  75-84.99  คะแนน 

4 สูง C  65-74.99  คะแนน 

5 สูงมาก D  55-64.99  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การพิจารณาความเสี่ยง  

หลงัจากประเมินความเปนไปไดของโอกาศทีจ่ะเกิด (Likelihood Score) และผลกระทบ (ความรุนแรง) 

(Impact Score) ของปจจัยเสี่ยงตาง ๆ โดยนำความเสี่ยงทีร่ะบุไวแลวทัง้หมด มาพจิารณาความเสี่ยงดังน้ี  

ตารางระดับและลำดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ผลกระทบ/ความรุนแรง 

5 19 20 21 24 25 

4 16 17 18 22 23 

3 11 12 13 14 15 

2 3 4 8 9 10 

1 1 2 5 6 7 

    1 2      3      4    5 

   โอกาสท่ีจะเกิด 

โซนเขียว 

ลำดับ โอกาส ผลกระทบ 

1  = 1 1 

2  = 2 1 

3  = 1 2 

4  = 2 2 

โซนเหลือง 

ลำดับ โอกาส ผลกระทบ 

5  = 3 1 

6  = 4 1 

7  = 5 1 

8  = 3 2 

9  = 4 2 

10  = 5 2 

11  = 1 3 

12  = 2 3 

13  = 3 3 

14  = 4 3 

15  = 5 3 

ความเส่ียงท่ี

ยอมรับไม่ได ้

ความเส่ียงท่ี

ยอมรับได้ 



 

โซนสม 

ลำดับ โอกาส ผลกระทบ 

16  = 1 4 

17  = 2 4 

18  = 3 4 

19  = 1 5 

20  = 2 5 

21  = 3 5 

โซนแดง 

ลำดับ โอกาส ผลกระทบ 

22  = 4 4 

23  = 5 4 

24  = 4 5 

25  = 5 5 

 

 จัดลำดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ระดับความเสี่ยงที่เกดิจากความสัมพันธระหวางระดับความ

รุนแรงกับระดับโอกาสที่จะเกิด ซึง่มรีะดับของความเสี่ยงอยูที่ 4 ระดับ โดยแตละระดับจะมีความหมายของความ

เสี่ยงและการปฏิบัติเพื่อใชในการบริหารความเสี่ยงตอไป  

 

ตารางแสดงการจัดลำดับความเสี่ยง (Degree of Risk) มี 4 ระดับ คือ 

ลำดับ

คะแนน 

ระดับ

ความเสี่ยง 

แทน

ดวยแถบ

ส ี

ความหมาย 

22-25 สูงมาก  ระดับไมสามารถยอมรบัได  ตองจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรบัได

ทันท ี

16-21 สูง  ระดับที่ไมสามารถยอมรับได  โดยตองจัดการความเสี่ยงเพื่อใหอยูในระดับที่

ยอมรบัไดตอไป 

5-15 ปานกลาง  ระดับทีพ่อยอมรับได  แตตองมีการควบคุมเพื่อปองกันไมใหความเสี่ยง

เคลื่อนยายไปยังระดับที่ยอมรบัได 

1-4 ต่ำ  ระดับที่ยอมรับได  โดยไมตองควบคุมความเสี่ยง  ไมตองมีการจัดการเพิม่เติม 

 



เมื่อหนวยงานมผีลสรปุจำนวนกจิกรรมความเสี่ยงในแตละระดับแลว หนวยงานจะตองทำการควบคุม

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก ซึ่งถือวามีนัยสำคัญ  ใหวางแผนการควบคุมและนำเสนอตอคณะกรรมการ

เพื่อพจิารณาในภาพรวมตอไป สำหรับกจิกรรมที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางและต่ำ  เมื่อพจิารณาจากระดับ

ความเสี่ยงแลวเห็นวาหนวยงานสามารถดำเนินการไดดวยตนเองจึงไมตองรายงานแตตองม ีการควบคุมเพื่อ

ปองกนัไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่ยอมรบัไมได ความเสี่ยงในระดับสงูและสงูมาก หนวยงานจะตอง

จัดทำแผนดำเนินการควบคุมอยางเปนทางการและตองรายงานผลการดำเนินการตอคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง  

การประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง  

เปนการนำความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยทีร่ะบุไว มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด 

เหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับความรนุแรงหรือมลูคาความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง 

เพื่อใหเห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทำใหสามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซึง่จะ

ชวยใหสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใตงบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มจีำกัด โดย

อาศัยเกณฑมาตรฐานที่กำหนดไวขางตน  

 

การวิเคราะหความเสี่ยง  

เมื่อพจิารณาโอกาส / ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนำผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง 

และผลกระทบของความเสี่ยงวากอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด ตามตารางระดับและลำดับของความเสี่ยง 

(Degree of Risk) ซึง่จะทำใหทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสงูสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน 

 

การจัดลำดับความเสี่ยง  

เมื่อไดคาระดับความเสี่ยงแลว ใหนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง ตามตารางแสดงการ 

จัดลำดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งจัดเรียงตามลำดับจากระดับ สงูมาก สงู ปานกลาง ต่ำ โดยเลือกความ

เสี่ยงที่มรีะดับสูงมากและสงู  มาจัดทำแผนการบรหิารความเสี่ยงกอน  

 

การบริหารและจัดการความเสี่ยง  

การบริหารความเสี่ยงควรเริ่มตนจากการทีผู่บริหาร ตลอดจนบุคลากรในองคกรไดทำความเขาใจให

ตรงกันตอคำนิยามของความเสีย่ง เพื่อใหทุกคนสามารถบงช้ีความเสี่ยงและโอกาสไดในทิศทางเดียวกัน  ในการ

ดำเนินงานผูบรหิารมักประสบกบัเหตุการณที่มีความไมแนนอน ตลอดเวลาเหตุการณเหลาน้ัน อาจมีผลในเชิงลบ

หรือเชิงบวกตอการบรหิารงานขององคกร โดยผลในเชิงลบน้ันถือวาเปนความเสี่ยง สวนผลในเชิงบวกชวยสราง

โอกาสใหองคกร ซึ่งการบรหิารความเสี่ยงมีความสำคัญดังน้ี  

1. สนับสนุนใหองคกรสามารถพจิารณาระดับความเสี่ยงที่องคกรยอมรบัได  

2. กำหนดกรอบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพใหแกองคกร เพื่อใหสามารถบริหารจัดการ 

ความไม แนนอนของความเสี่ยงได  

3. เปนสวนหน่ึงของการกำกบัดูแลการดำเนินงานที่ดี  

4. เปนเครือ่งมอืทีส่ำคัญในการบรหิารงาน  



5. สะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงตาง ๆ ที่สำคัญ  

6. สรางฐานขอมูลที่มีประโยชนตอการบริหารและปฏิบัติงาน 

7. ชวยใหการพฒันาองคกรเปนไปทิศทางเดียวกัน  

นอกจากความสำคัญดังกลาว  องคกรตองมีการบริหารความเสี่ยงเพือ่ใหองคกรมีการ 

ดำเนินงานที่ม ีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนด ซึง่จะนำไปสูการ

พัฒนาอยาง ย่ังยืนและเปนการปฏิบัติตามระบบตาง ๆ เชน  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ

กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กำหนดใหหนวยงานของรัฐตองรายงานผลการประเมินความ

ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบ การควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละ

หน่ึงครัง้  

 

ปจจัยท่ีมีผลตอความเสีย่ง  

ปจจัยที่มผีลตอโอกาสและความรุนแรงของการเกิดความเสีย่งพอจะสรุปไดดังน้ี  

ปจจัยภายในองคกร  

1. ขนาดขององคกร องคกรขนาดใหญที่มีบุคลากร มีงบประมาณ รายรับ รายจาย มีผูเกี่ยวของ 

มากยอมมีความเสี่ยงตอความเสียหายสูงกวาองคกรขนาดเลก็  

2. ความสลับซับซอน การบริหารกจิการงานทีม่ีความละเอียดออน ยุงยาก สลบัซบัซอน ยอมมี 

โอกาสเกิดความเสี่ยงไดมากกวาการบรหิารกจิการงานที่ไมยุงยากซับซอน โดยเฉพาะในเรือ่งระบบ

เทคโนโลยี สารสนเทศ เรื่องระบบการควบคุมกำกับดูแลเปนตน  

3. คุณภาพของระบบควบคุมภายใน ระบบควบคุมภายในทีม่ีคุณภาพยอมลดโอกาสและระดับ 

ความรุนแรงของความเสี่ยงลงไดและองคกรที่มีกฎหมายหรอืระเบียบขอบังคับใหองคกรตองมรีะบบ

ควบคุม ภายในที่เขมงวด เพื่อเปนหลักประกันความมีธรรมาภิบาล (Good Governance) โอกาสที่จะ

เกิดความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพของระบบควบคุมภายในก็จะย่ิงมีมากเทาน้ัน  

4. อัตราความเจริญเติบโตขององคกร องคกรที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว หรือมอีัตราความ 

เจริญกาวหนาแบบกาวกระโดดกระบวนการตัดสินใจในการบรหิารงานตองแขงกบัเวลาโอกาสทีจ่ะเสี่ยง

ตอความผิดพลาดยอมมสีูง  

5. ความสามารถของฝายบริหาร กิจกรรมใดมีผูบรหิารที่หยอนความสามารถ หรือดอย 

ความสามารถโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยงในการบริหารงานกจ็ะมีมาก  

6. การทุจริตทางการบรหิาร การทุจริตทางการบรหิารเปนความเสี่ยงที่มีอันตรายอยางย่ิง 

เพราะเกิดข้ึนไดจากการกระทำของผูบรหิารที่ขาดความซื่อตรงตอหนาที่และความรับผิดชอบของตน 

การ ตรวจสอบทำไดยากกวาปกติทำใหมลูคาความเสียหายมีคาสูงยอมสงผลตอความอยูรอดขององคกร  

7. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมการควบคุม มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทีส่งผล 

กระทบใหเกิดความเสี่ยงทีส่ำคัญตอองคกร เชน การเปลี่ยนแปลงระบบงาน การเปลี่ยนตัวผูบริหารทำ

ให นโยบาย ปรัชญา การทำงานเปลี่ยนไป การเปลี่ยนพนักงานที่สำคัญ การเปลี่ยนสถานที่ทำงาน  

8. พนักงานศีลธรรมเสื่อม การรบัพนักงานที่ไมมีความซื่อตรง ขาดศีลธรรมไวในองคกร มีความ 

เสี่ยงตอความขัดแยงความแตกแยก ทำใหขาดความสามัคคี มีการแบงพวก แบงกลุม สูญเสียการควบคุม 

น ามาซึ่งความเสือ่มเสียใหกับองคกร  



 

ปจจัยภายนอกองคกร 

 1. ความเสี่ยงจากภาครัฐ เชน เสถียรภาพของรัฐบาล การออกกฎหมาย ระเบียบขอบงัคับที่

อาจสงผลกระทบตอการดำเนินงาน  

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

3. นโยบายรัฐบาล 

 

ระบบบริหารความเสี่ยง  

ระบบบรหิารความเสี่ยง หมายถึง ระบบบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมการดำเนินงานตางๆ 

โดย ลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทำใหเกิดความเสียหาย เพื่อใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบ

ที่จะเกิดข้ึน ในอนาคตอยูในระดับที่สามารถยอมรับได ประเมินได ควบคุมไดและตรวจสอบไดอยางมี

ระบบ โดยคำนึงถึง การบรรลเุปาหมายตามภารกิจหลกัตามกฎหมายจัดต้ังองคกรและเปาหมายตาม

แผนปฏิบติัการประจำปเปนสำคัญ  

 

ประเภทของความเสีย่ง  

เน่ืองจากความเสี่ยงมมีากมายหลายเรือ่ง หลายแหลงทีม่า แตความเสี่ยงที่ไดกำหนดไวควร

ประกอบดวย ความเสี่ยงที่ครอบคลมุดานตาง ๆ ดังน้ี  

ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงทีเ่กดิจากการกำหนดแผนกลยุทธ 

ยุทธศาสตร  แผนการดำเนินงานที่นำไปปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกบัปจจัยภายในและ

สภาพแวดลอมภายนอก อัน สงผลกระทบตอการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ หรือสถานะขององคกร 

แหลงที่มาของความเสี่ยงดาน กลยุทธ สามารถจำแนกได  2 ประเภท คือ ปจจัยความเสี่ยงภายนอก 

ไดแก สถานการณการแขงขัน การเปลีย่นแปลง นโยบายของรัฐบาล กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี ปจจัยทางเศรษฐกจิ ปจจัยทางการเมอืง สวนปจจัยความเสี่ยงภายใน ไดแก ปจจัยภายในที่

องคกรสามารถควบคุมได แตสงผลกระทบหรือเปน อุปสรรคตอการดำเนินการตามแผนกลยุทธเพื่อให

บรรลเุปาหมาย ไดแก โครงสรางองคกร กระบวนการและ วิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของขอมลูและ

เทคโนโลยีสำหรบัการใหบริการ เปนตน  

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงทีเ่กิดจากการกำหนดการ  

ดำเนินการในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งสงผลตอการปฏิบัติงานตาง ๆ ขององคกรทำใหไมบรรลุ 

วัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนด  

ความเสี่ยงดานนโยบาย/ กฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ (Policy and Compliance Risk) 

หมายถึง ความเสี่ยงทีเ่กิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ

ได หรอื นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่มอียูไมเหมาะสมเปนอปุสรรคตอการปฏิบัติงาน  

ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเสีย่งที่เกิดจากการทีก่ารเบิกจาย 

งบประมาณไมเปนไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ไดรับไมสอดคลองกับสถานการณของ

ภารกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไปทำใหการจัดสรรไมพอเพียง  



ความเสี่ยงดานสุขภาพ (Healthy Risk) หมายถึง ความเสี่ยงหรือความเสียหายทีส่งผลตอชีวิต 

และความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงบุคคลภายนอก  

ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม (Environment Risk) หมายถึง การดำเนินงานขององคกรทีม่ผีลทำ

ใหเกิดผลกระทบหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร  

ความเสี่ยงดานชุมชน (Community Risk) หมายถึง ความเสี่ยงหรือความเสียหายอัน 

เน่ืองมาจากการดำเนินงานขององคกรที่ทำใหเกิดผลกระทบตอชุมชนโดยรอบทัง้ทางตรงและออม 

ความเสี่ยงดานภาพลักษณและช่ือเสียง (Image and Reputation Risk) หมายถึง ความเสี่ยง

หรือความเสียหายทีส่งผลตอช่ือเสียงไมวาจะเปนผลจากการดำเนินงานทั้งทางตรงและทางออม สงผล

ตอ ภาพพจนและความนาเช่ือถือขององคกร  

ความเสี่ยงดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (Integrity 

and Transparency Assessment) 

 

การรายงาน ติดตาม ประเมินผล และทบทวนความเสีย่ง  

เพื่อใหเปนระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ สถาบันจะตองมีการติดตามผลหลังไดม ี

การดำเนินการ ตามแผนบรหิารความเสี่ยงที่ไดวางไว เพื่อสอบทานดูวาแผนบรหิารความเสี่ยงใดมปีระสทิธิภาพดี

สามารถลดความเสี่ยงลงไดใหคงดำเนินการตอไป หรอืแผนบรหิารความเสี่ยงไดควรปรับเปลี่ยน โดยกำหนด

ความถ่ีในการติดตามผล  เชน  ทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน โดยรูปแบบ หรอืแบบฟอรมการรายงานผล สามารถดู

ตัวอยางไดที่ ภาคผนวก 

 

 การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการควบคมุภายใน (ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

พ.ศ. 2544)  

ตามระเบียบขอ 6 ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2544 กำหนดใหหนวยงานราชการและ

รัฐวิสาหกิจ ตองมีการจัดทำรายงานบรหิารความเสี่ยง นำเสนอตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เปนประจำทุก

ป สำหรับกระบวนการบรหิารความเสี่ยงตามมาตรฐานการควบคุมภายใน มีการปรบัจากกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO จาก 8 ข้ันตอน เหลือ 5 ข้ันตอน ประกอบดวย  

1. สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)  

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)  

 

การจัดทำรายงานผลประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

(คตง.) วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (รายงานตามระเบียบฯ ขอ 6)  

1. ระดับหนวยงานยอย สำนัก  เปนผูจัดทำรายงานผลประเมินระบบการควบคุมภายใน  

2. ระดับองคกร  (อบต.)  หนวยงานเปนผูจัดทำรายงานผลประเมินระบบการควบคุมภายใน  

 



รายงานผลประเมินระบบการควบคุมภายใน ประกอบดวย  

• แบบ ปค.1  หนังสือรบัรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  (ระดับหนวยงานของรัฐ) 

• แบบ ปค.4  รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน    

• แบบ ปค.5  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

 

3. รายงานของผูตรวจสอบภายใน (สวนตรวจสอบ)  

• แบบ ปค.6  รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใ 
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