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ค ำน ำ 
 

 แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  จัดท าตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความส าคัญ  และน ามาใช้ อย่าง
แพร่หลายในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลการด าเนินงานขององค์กร  และเป็น
แนวทางในการด าเนินงานจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานขององค์กร
ลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรด้วยการ
พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงจัดให้มี
การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเป็นกรอบขั้นตอนของการด าเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม
หลักวิชาการ กรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง  COSO (COSO ERM Integrated 
Framework) ที่เหมาะสม รวมทั้งก าหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพใน
การจัดบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่และบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  
บัวใหญ่ ให้เป็นประโยชน์สูงสุด  
 คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้จัดท าแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการทุกกอง/ฝ่ายมีความ
เข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย อยู่ในระดับที่สามารถ
ยอมรับได ้รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ต่อไป  
 
 

คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  
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บทที ่๑  
บทน ำ 

 

 ๑.๑ หลักกำรและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี        การ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ประกอบ
กับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ จึงแต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบ การ
บริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ การ
ด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน การเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรกัษาทรัพย์สิน 
การป้องกันลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง การทุจิตของหน่วยงาน การด าเนินการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ     ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบัว
ใหญ ่ 
 การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบส าคัญของการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการด าเนินงานด้วยความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้น และระยะยาว  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ จึงให้ความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีการก าหนด
นโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงิน    
การคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม 
๒๕๖๒  ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ  (Enterprise Risk 
Management-Integrated Framework ) ของ  The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ ์(COSOERM)  
  

 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
 ๑) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ๒) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ๓) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บัวใหญ่ ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  กองส่งเสริมการเกษตร 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๔) เพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ สามารถด าเนินการได้ตาม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ก าหนด
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 ๕) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  
 

 ๑.๓ เป้ำหมำย  
 ๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือน้าไป
ใช้ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  
  

 



 

 
๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
 ๓) สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ  
 ๔) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
 ๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร  
 ๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  
 

 ๑.๔ ประโยชน์ของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
 ๑) เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง เป็นการ
ด าเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร  
 ๒) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญ ซึ่งจะท้าให้พนักงานภายในองค์กร เข้าใจ
เป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร ได้
อย่างครบถ้วน  
 ๓) เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกุลยุทธ์ การ
ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร  
 ๔) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  การบริหารความเสี่ยงท้าให้รูปแบบ               
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน  เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหาร     
มีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน  
 ๕) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง  
 
 ๑.๕ ควำมหมำยและคำจ ำกัดควำมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 

 ควำมเสี่ยง (Uncertainty) หมายถึง ความไม่แน่นอน  ที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ / 
เป้าหมาย โดยผลกระทบดังกล่าวท้าให้การด าเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย หรือความคาดหวัง โดยอาจวัด
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบ  (Consequences) ของเหตุการณ์ และโอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood)  
 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะท้าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ขั้นตอนการด าเนินงานหลักที่ก าหนดไว้ ทั้งท่ีเป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ  
 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการ
วิเคราะห์ เพ่ือจัดล้าดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์การโดยการประเมินจาก  
 ๑) โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  
 ๒) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  หากเกิด 
เหตุการณ์ความเสี่ยง   
  
 



 

ระดับของควำมเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของ  แต่ละ
ปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ า และ
ความเสี่ยงน้อยมาก  
 กำรบริหำรควำมเสี่ยง  (Risk Management) หมายถึง การก าหนดนโยบายโครงสร้าง  และ
กระบวนการเพ่ือให้คณะกรรมการผู้บริหาร และบุคลากรน้าไปปฏิบัติในการก าหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงาน ทั่ว
ทั้งองค์กรโดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
ประเมินผลกระทบต่อองค์กร และก าหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ได้
ก าหนดไว้  
 

 COSO(The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 
 หมำยถึง กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : 
ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการก าหนด
บทบาทและหน้าที่ความรู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน  
 กำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยองค์รวม  (Enterprise Risk Management : ERM) หมายถึง การ
บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยต้อง
พยายามที่จะลดสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะท้าให้องค์กรเกิดความเสียหาย  โดยการ
ท้าให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  ทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับที่
สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรเป็นส าคัญ  
 
 
 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงหรือลด
ผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ (Risk Tolerance)  
 กำรติดตำมประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการติดตามผล
ระหว่างด าเนินการตามแผน  และท าการสอบทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้คง
ด าเนินการต่อไป เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการ
ปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ ควรก าหนดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยงซ้ าอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือดูว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือมีความ
เสี่ยงใหม่เพ่ิมข้ึนมาอีก หรือไม่  
 ควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยง
ที่องค์กรต้องต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงในด้านนโยบายความเสี่ยงในด้านการ
ด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น  
 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่ง
ที่อยู่นอกเหนือความรู้รับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มาก
ที่สุด ได้แก่ ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมือง การปกครอง ความเสี่ยงด้าน การแข่งขัน  

 



 

ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงด้าน
กฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ ๒  
แนวทำงกำรบริหำรควำมสี่ยง 

 
 ๒.๑ นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และเกิด
เป็นวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะ      ส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ใน
องค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ  การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องมีสาระส าคัญ ดังนี้  
 ๑. ให้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO : ERM  
(The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : Enterprise Risk 
Management) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร  
 ๒. ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ๓. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดท ารายงาน ผลการบริหารความ
เสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ  
 ๔. ให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง  
 ๕. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึง
ความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เป็นวัฒนธรรม
ขององค์กร  
 ควำมสัมพันธ์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน  
 วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการองค์กรที่ดีคือ การติดตาม ก ากับ ควบคุม และดูแลให้มีการจัด
กระบวนการเพ่ือใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย ๓ หลักการที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้  
 ๑. การบริหารความเสี่ยง  
 ๒. การควบคุมภายใน  
 ๓. การตรวจสอบภายใน  
 
 ๒.๒ กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management)  
 หมายถึง การก าหนดนโยบาย โครงสร้าง และกระบวนการเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากร
ขององค์กร น าไปปฏิบัติในการก าหนดกลยุทธ์ ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้อง สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผล กระทบต่อ
องค์กร และก าหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความ เชื่อมั่นใน
ระดับหนึ่งว่าผลการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ โดยวัตถุประสงค์
ในการบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นไปเพ่ือให้ ผลการด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ที่วางไว้ รวมถึงเพ่ือให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กร ก าหนดวิธี
จัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งการสร้างกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากร 
 

 



 

ในองค์กรเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ  
 

 กำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ัวทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) หมายถึง การ
บริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรม ตามภารกิจ และวัฒนธรรมองค์กรเข้า
ด้วยกัน โดยมีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่  
 ๑. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับ  
ภารกิจและพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การตัดสินใจ และสามารถน าไปใช้กับ
องค์ประกอบอื่นๆ ในการบริหารองค์กร  
 ๒. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับ โครงการ  
ระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์ การ
ด าเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจท าให้เกิด ความเสียหาย ความไม่
แน่นอน และโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้าง และหาก  
เกิดข้ึนจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง  
 ๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการผู้บริหาร
ระดับสูงและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง พ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ดีของ
องค์กรควรมีองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน  โดยจะเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและควรถูกปลูกฝังรวมกับกิจกรรมปกติขององค์กรเพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ที่
ก าหนด และบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้  
 

 ๒.๓ กำรควบคุมภำยใน (Internal Control)  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัย
การเงินการคลังเพ่ือให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการ
คลังต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการด าเนินการคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ดังนั้นจึงได้ก าหนด พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบมาตรา ๗๙ ให้
หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะ
ช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัดและช่วยป้องกัน หรือลดความเสี่ยงจาก
การผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการ
ทุจริตกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้ก าหนด “มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ” 
(Internal Control Standard for Government Agency) ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission : COSO ๒  ๐  ๑  ๓  ซึ่ ง ไ ด้ มี ก า รป รั บ ให้
เหมาะสมกับบริบทของระบบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนด ประเมินและ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานและการบริหารงานของ
หน่วยงานของรัฐบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
 “กำรควบคุมภำยใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐ ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การ 

 



 

ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในแต่ละด้าน ดังนี้  
 ๑. วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ ความมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน 
ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ในหน่วยงานของรัฐ  
 ๒. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงานทาง
การเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา 
โปร่งใส หรือข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ  
 ๓. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ( Compliance Objectives) 
เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 
  

 ๒.๔ แนวทำงกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้แต่งตั้งแต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความ
เสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ และด าเนินการโดยมีขั้นตอนการด าเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 
ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน  COSO 
(Committee of Sponsoring Organizstion of the Tread Way Commission)  
 มาตรฐานที่จะน ามาใช้ในการก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง เป็นกรอบแนวคิดใน การบริหาร
ความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา และ
ความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการบริหาร
ความเสี่ยงที่ชัดเจน  
 
     
 COSO + ERM Risk Management Objectives ๔ วัตถุประสงค์   
 
Risk Components              Entity and Unit-Level 

๘ องค์ประกอบ                       หน่วยงานในระดับต่างๆ 



 

 รูปภำพ ๑ องค์ประกอบในกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน COSO ERM Integrated 
Framework  
 กร อบ ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร คว า ม เ สี่ ย ง แ บ บบู ร ณ า กา ร ต า มแ น ว ท า ง  COSO (COSO ERM 
IntegratedFramework) ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลัก จ านวน ๘ องค์ประกอบ เพ่ือเป็นกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้  
 ๑) สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment) ได้แก่ วัฒนธรรมขององค์กร นโยบาย 
ในการบริหารความเสี่ยง และมุมมองของผู้บริหาร เป็นต้น  
 ๒) กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นกระบวนการการก าหนดวัตถุประสงค์         
ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร  
 ๓) กำรบ่งชี้เหตุกำรณ์ (Event Identifcation) เป็นการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้ง
จากภายนอก และภายในองค์กร โดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเสี่ยงนั้นๆ  
 ๔) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์ พิจารณาจากโอกาส ในการ
เกิดข้ึนของความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง  
 ๕) กำรตอบสนองควำมเสี่ยง  (Risk Response) เป็นการก าหนดมาตรการที่จะรองรับและ 
ตอบสนองต่อความเสี่ยง ได้แก่ การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยงการลดผลกระทบที่
เกิดจากความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง เป็นต้น  
 ๖) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เป็นการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อให้  
มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้  
 ๗) สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication) ได้แก่การเก็บรวบรวม 
การบันทึกข้อมูล รูปแบบของเอกสาร วิธีในการสื่อสาร เพ่ือให้บุคลากรต่างๆ ได้รับรู้ถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารความเสี่ยง  
 ๘) กำรติดตำมผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลในการบริหารความเสี่ยงว่าเมื่อด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการก าหนดแล้วได้ผลอย่างไรมีความเสี่ยงตกค้างหลงเหลืออยู่หรือไม่  
 

 ๒.๕ โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
 ๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ท าหน้าที่ในการก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การบริหารความเสี่ยง  
 ๒.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะท างานการบริหาร
ความเสี่ยง และก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
 ๓. คณะท างานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  ๑.) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
  ๒.) น าเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบัวใหญ่เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  ๓.) ประสานและก ากับการด าเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
การบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
  ๔.) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
  

 



 

๔. หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง ท าหน้าที่ศึกษา ท าความเข้าใจกับการบริหารความเสี่ยง ให้ความรู้กับ
บุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ  
 ๕. บุคลากรในหน่วยงาน ท าหน้าที่ท าความเข้าใจและด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
  

 
               
   
 
 
 
 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมโครงสร้ำง  
 โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย การก ากับดูแล การตัดสินใจ การจัดท าแผน 
การด าเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
 คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
 ๑. ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
 ๒. ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ๓. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา  
 คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมิน  
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับ
องค์กร  
 ๒. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
 ๓. ก ากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 

 ผู้บริหำรท้องถิ่น  
 ๑. แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ๒. ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
 ๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ๔. พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา  
 

 หน่วยตรวจสอบภำยใน  
 ๑. สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ๒. น าเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบให้
ข้อเสนอแนะ  
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

หน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อ านวยการ 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

เจ้าหน้าที่กอง/ฝ่าย 



 

 คณะท ำงำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
 ๑. จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร  
 ๒. ด าเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลด และควบคุม
ความเสี่ยง  
 ๓. รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญเสนอต่อ  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา  
 

 เจ้ำหน้ำที่ กอง/ฝ่ำย  
 ๑.สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ๒.ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 
 คณะท ำงำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงตามค าสั่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ที ่๓๔๕/๒๕๖๒  ลงวันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒  
 

 มีหน้ำที่ตำมหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้  
 (๑) จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 (๓) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 

 ๒.๖ ปัจจัยส ำคัญต่อควำมส ำเร็จในกำรผลักดันกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
ปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความส าเร็จ มี ๘ ประการ 
  ๑. กำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรระดับสูง  
 การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จะประสบความส าเร็จเพียงใดขึ้นอยู่ กับ
เจตนารมณ์ การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้น าของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ผู้บริหารระดับสูง
ต้องให้ความส าคัญและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจความส าคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อ
องค์กร มิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้  
 ๒. ควำมเข้ำใจควำมหมำยควำมเสี่ยงตรงกัน  
 การใช้ค านิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแบบเดียวกัน  จะท าให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการเพื่อใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง และก าหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ท าให้ผู้บริหารและหน้าที่ทุกระดับมีจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง  
 ๓. กระบวนกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยง ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
 องค์กรทั่วไป จะประสบความส าเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้น จะต้องน า
กระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ  
 ๔. กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง ต้องมีกำรชี้แจง  
 การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ องค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับขององค์กร และต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึง การเปลี่ยนแปลง
ของผลที่องค์กร และแต่ละบุคคลจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง  

 
 



 

 ๕. กำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติมีความส าคัญอย่างมาก เพราะการ
สื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจง ท าความเข้าใจ
ต่อพนักงานทุกคนถึงความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้เกิดการ
ยอมรับในกระบวนการและน ามาซึ่งความส าเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง  
 ๖. กำรวัดผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น จะท าให้ผู้บริหารสามารถ ประเมิน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและด าเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  
 ๗. กำรให้ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร ควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจกรอบ การบริหารความ
เสี่ยง และความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือบรรลุความส าเร็จขององค์กร การ
สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง  
 ๘. กำรติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยส าคัญความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง คือการก าหนดวิธีที่เหมาะสมใน
การติดตามการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงการติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้  
 - การรายงาน และสอบทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
 - ความชัดเจนและสม่ าเสมอของการมีส่วนร่วม และความมุ่งมัน่ของผู้บริหารระดับสูง  
 - บทบาทของผู้น าในการสนับสนุน และติดตามการบริหารความเสี่ยง  
 - การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  
 

 ๒.๗ กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ด าเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยยึดกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Commission ) โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ  
 ๑. วัฒนธรรมองค์กร โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายการด าเนินงาน และความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้  
 ๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ในการก ากับ
การบริหารความเสี่ยง และมีการแต่งตั้งคณะท างานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ท า
หน้าที่วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโดยผู้บริหารระดับส านัก/กลุ่มงาน ติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ  
 ๓. กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์ค้นหา และระบุความ
เสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดล าดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมที่มีอยู่ การจัดการความเสี่ยง 
การติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานตามแผนดังกล่าว  
 ๔. ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างและระบบบริหารความเสี่ยง วิธีการด าเนินงาน/เครื่องมือที่ใช้ในการ
ระบุความเสี่ยง รวมถึง ข้อมูลและการสื่อสารภายในองค์กร 

 

 



 

บทที ่๓  
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 
 ๓.๑ ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง  

 

 ในการพัฒนาและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวใหญ่  จะน าหลักการของมาตรฐาน COSO ซึ่งมีการด าเนินงานทีส่ าคัญประกอบไปด้วย ๘ ขั้นตอน  
 ๑. ทบทวนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ (Establishing the Context) เป็น
การทบทวนทิศทาง และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment) ภารกิจ และกิจกรรม
ภายใน ทบทวนนโยบาย (Policy) และเป้าหมาย (Objective) ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร  
 ๒ . การระบุประเด็นความเสี่ยง  (Risk Identifcation) เป็นการก าหนดประเด็นความเสี่ยงที่มี  
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ โดยแบ่งออกเป็น ๔ 
ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านนโยบาย (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operationat Risk) ความ
เสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการกฎระเบียบ (Compliance Risk) พร้อมก าหนด
เจ้าภาพในการบริหารความเสี่ยง (Risk Owner) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับ
ความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยง  
 ๓. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Analysis) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มี (Risk Factor)  
และการค้นหาสาเหตุของความเสี่ยง (Risk Cause / Root Cause) ที่มีความสัมพันธ์กับแต่ละปัจจัยเสี่ยง 
รวมถึงการก าหนดเกณฑ์ในการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความ
เสี่ยง (Impact) พร้อมก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)  
 ๔. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Evaluation) เป็นการระบุระดับของโอกาสที่
จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในแต่ละสาเหตุความเสี่ยง  (Risk Cause/ Root Cause)      
ทั้งระดับในปัจจุบัน และระดับที่ต้องการ  
 ๕. การก าหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการก าหนดค่าระดับ
ความรุนแรงของความ (Likelihood x Impact : LI ) ที่จ าเป็นต้องด าเนินการวางแผนในการตอบสนอง ความ
เสี่ยง โดยจะก าหนดมาตรการในการรองรับความเสี่ยงส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าระดับความรุนแรงของความ
เสี่ยงในระดับสูงมาก (Very High) และระดับสูง (High) ซึ่งจะประเมินทางเลือกที่เหมาะสมในการตอบสนอง
ความเสี่ยง ได้แก่ การยอมรับความเสี่ยง (Take) การลดโอกาสในการเกิดและผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง 
(Treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) และการถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)  
 ๖. การจัดท าแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เป็นการเชื่อมโยงสาเหตุและปัจจัยความเสี่ยง เข้ากับ
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร  
 ๗. การทบทวนและสอบทานตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) เป็นการก าหนด ดัชนีชี้วัด
ของความเสี่ยงหลัก เพ่ือเป็นปัจจัยในการพิจารณาทิศทางของความเสี่ยงว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น หรือลดลง และ
เป็นสัญญาณเตือนให้องค์กรสามารถรับรู้ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทัน ต่อเหตุการณ์รวมทั้งช่วย
สนับสนุนกิจกรรมควบคุมภายใน  
 
 

 



 

 ๘. การจัดท าคู่มือและแผนในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan and Manual) แบ่ง
ออกเป็น ๒ ส่วน คือ (๑) คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยหลักการและแนวทาง ในการบริหารความ
เสี่ยง  
 ในการบริหารความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยงหลัก ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุหลักของความเสี่ยงเกณฑ์ต่างๆ ที่
ใช้ในการประเมินระดับของโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง การจัดท า
แผนที่ความเสี่ยง การทบทวนและสอบทานตัวชี้วัดความเสี่ยง และ (๒) แผนการบริหารความเสี่ยง ประกอบไป
ด้วยมาตรการที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยง  แผนในการด าเนินการตามมาตรการและ
แผนการติดตามควบคุมความเสี่ยง  
 
 ๓.๒ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและ
จัดล าดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก 
ดังนี้  
 ๑.ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งท่ีมีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดย
ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร  
 ๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม  
 ๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความ
เสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และ
ควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย  
 ๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง  
 ๕.ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปีเพ่ือให้
มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการหรือ
กลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activety) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้
จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยง ที่ยัง
เหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง  
 ๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น  
 
 
 

 
 



 

 ๓.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่  
 ๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์  (Strategec Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์  
เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร  
 ๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
หรือไม่มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
 ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุม
ทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม  
 ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความ
เสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียการ
ป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ  
 
 ๓.๔ การประเมินความเสี่ยง  
 ในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์เพ่ือวัดระดับโอกาสหรือความถี่ที่
จะเกิดความเสี่ยงและวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ โดยน าเหตุการณ์ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงที่มี
การค้นพบหรือระบุได้มาท าการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรง กับความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้ เพ่ือ
ระบุระดับความส าคัญของความเสี่ยง ซึ่งมีองค์ประกอบหลักในการพิจารณาอยู่  ๒ ประการคือโอกาส 
(Likelihood) ที่จะเกิดและผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้น โดยโอกาสที่จะเกิด คือความเป็นไปได้ที่จะเกิด
เหตุการณ์นั้น ๆ ในช่วงเวลาหนึ่งและผลกระทบที่เกิดขึ้นคือความเสียหายที่เกิดข้ึน และมีผลกระทบต่อองค์กร  
หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ทั้งนี้ จะต้องมีการก าหนดระดับของโอกาสที่จะเกิด และระดับของผลกระทบที่
จะเกิด เพ่ือให้สามารถก าหนดดีหรือจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงได้  
พิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยง จากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือ การคาดการณ์ล่วงหน้า
ของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย 
และน้อยมาก แทนด้วยตัวเลข ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ ตามล าดับ ใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดซึ่ง
ก าหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ  
 
 หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ  
๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L ) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงซึ่งจ าแนก
เป็น ๕ ระดับ คือ 

 

 

 

 



 

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด ค ำอธิบำย 
  โอกำสเกิดเชิงคุณภำพ โอกำสเกิดเชิงปริมำณ 

(ควำมถี่ท่ีเกิดขึ้น) 
๕ สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบ

ทุกครั้ง 
มากกว่า ๘๐% หรือ

มากกว่า ๑ ครั้ง/เดือน 
๔ สูง มีโอกาสในการเกิด

ค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
๖๑-๘๐%หรือ ๑-๖ 

เดือน/ ครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง ๔๑-๖๐% หรือ ๖-๑๒ 

เดือน/ ครั้ง 
๒ ต่ า อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ 

ครั้ง 
๒๑-๔๐ % หรือ ๑ ปี / 

ครั้ง 
๑ ต่ ามาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น น้อยกว่า -๒๐% หรือ

มากกว่า ๕ ปี/ครั้ง 
 
 ๒. ผลกระทบ (Impact : I) หมำยถึง ขนำดควำมรุนแรงของควำมเสียหำยท่ีจะเกิดขึ้นหำกเกิด
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง จ ำแนก เป็น ๕ ระดับ คือ  
 พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง       
ที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง การจัดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง
เป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก แทนด้วยตัวเลข ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ตามล้าดับ ซึ่งการก าหนด
ระดับของผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณาถึงความเสียหาย หากความเสี่ยงนั้น เกิดขึ้นโดยอาจแบ่งผลกระทบ
ออกเป็นผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สินการด าเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ       เป็นต้นการ
วิเคราะห์ผลกระทบ ซ่ึงก าหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ 
  
 กำรวิเครำะห์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงหรือสำเหตุของควำมเสี่ยง 
 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบำย 
๕ สูงมาก ส่งผลกระทบถึงประชาชน 
๔ สูง ส่งผลกระทบถึงองค์กรอ่ืนที่

ปฏิบัติงานร่วมกัน 
๓ ปานกลาง ส่งผลกระทบต่อ อบต. 
๒ ต่ า ส่งผลกระทบต่อส านัก/กอง 
๑ ต่ ามาก ส่งผลกระทบต่องานตนเอง 

  
 
 

 
 



 

๓. ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) หมำยถึงสถำนะของควำมเสี่ยงท่ีได้จำกกำร  
ประเมินโอกำสที่จะเกิดและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือสูงมำก สูงปำนกลำง ต่ ำ
และต่ ำมำก ในรูปแบบของ แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk profile) 
 

 
 
 กำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง  
เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความ
เสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคนหรือ
เวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้  
 ๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดขึ้น
มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
 ๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความ
รุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์  (Likelihood) และระดับ
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วน าผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบ
ที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง คือ  
 ๑) ระดับความเสี่ยงน้อยมาก  (Least Risk) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ คะแนน หมายถึง ระดับความ
เสี่ยง        ที่ยอมรับได้ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง  
 ๒) ระดับความเสี่ยงน้อย  (Low Risk)  คะแนนระดับความเสี่ยง ๒-๓ คะแนน หมายถึง ระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องคอยติดตามการด าเนินการเป็นระยะ 
 ๓) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๔-๙ คะแนน หมายถึง ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพ่ิม มากขึ้นไปอยู่ในระดับ ที่ไม่สามารถ
ยอมรับ  
 



 

 ๔) ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ ๑๐-๑๕ คะแนน หมายถึง ระดับความ
เสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
 ๕) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖-๒๕ คะแนน หมายถึง 
ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 

 
 ประเภทควำมเสี่ยง  
Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์  
Operational Risk : O = ด้านการด าเนินงาน  
Financial Risk : F = ด้านการเงิน  
Compliance Risk : C = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ  
 กำรควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท าเพ่ือลดความ
เสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้  
 ๑. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือ  
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยก
หน้าที่ การควบคุมการเขา้ถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น  
 ๒. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ  การรายงาน
ข้อบกพร่อง เป็นต้น  
 ๓.การควบคุมโดยการชี้แนะ ( Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัล แก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น  
 ๔. การควบคุมเพ่ือการแก้ไข  (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้ เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต  
การจัดการความเสี่ยง  
  

 



 

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ข้ึนอยู่กับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทาง การบริหารจัดการความ
เสี่ยงนั้น ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ 

 ในการจัดการความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ มีวิธีการบริหาร/จัดการเสี่ยง ๔ 
แนวคิดหลัก (๔T’s) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

วิธีกำรบริหำร/จัดกำรควำม
เสี่ยง 

ศัพท์ท่ีนิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลำง) 

แนวคิด 
๔T 

๑.การยอมรับความเสี่ยง 
หมายถึง การตกลงกันที่จะ
ยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าใน
การจัดการหรือป้องกันแต่การ
เลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้
ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่าง
สม่ าเสมอ  

Risk Acceptance (Accept)  Take  

๒.การลด/การควบคุมความ
เสี่ยง หมายถึง การปรับปรุง
ระบบการท างาน หรือออกแบบ
วิธีการท างานใหม่ เพ่ือลด
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 
หรือลดผลกระทบที่อาจจะ
เกิดข้ึนจากความเสี่ยง ให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ เช่น การจัด
อบรมพนักงาน การจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน  

Risk Reduction (Control)  Treat  

๓. กระจายความเสี่ยง หรือโอน
ความเสี่ยง หมายถึง กระจาย
หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ 
หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความ
รับผิดชอบไป เช่น การท า
ประกันภัยกับบริษัทภายนอก 
หรือการจ้างบุคคลภายนอก
ด าเนินการแทน (Outsource)  

Risk Sharing (Transfer)  Transfer  

๔.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  
หมายถึง การจัดการกับความ
เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และ
ไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจ
ยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป  

Risk Ad voidance (Ad void)  Terminate  



 

 

 กำรรำยงำนและติดตำมผล  
 หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว  จะต้องมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมาย
ในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตาม
ผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
หรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการ
ต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหาร
ทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจ
ท า Check List การติดตาม พร้อมทั้งก าหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ 
คือ 

 ๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น  
 ๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามท่ี รวมอยู่ในการ
ด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน  
 
 กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 คณะท างานบริหารความเสี่ยง จะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ ยง
ประจ าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไป
อย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการ สามารถ
ลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุม
อ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการด าเนินงาน  
 
 กำรทบทวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
 การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยงในทุก
ขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่๔  
แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 

๔.๑ ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
 ๑. การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง ได้น าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จุดอ่อน และ /หรือ ข้อเสนอแนะจากรายงานผล
การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ร่วมพิจารณาในที่ประชุม โดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้ดังนี้  
 ๑.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  
 ๒.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)  
 ๓.ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  
 ๔.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)  
 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ด าเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพ่ือประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้  
 
 กำรก ำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 
 

กำรก ำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 
ยุทธศำสตร์ 

(๑) 
ขั้นตอน (กลยุทธ์ 

(๒) 
วัตถุประสงค์ขั้นตอน 

(เป้ำหมำย) 
(๓) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน  

๑.ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุง
ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบาย
น้ า 
๒. พัฒนาส่งเสริมการเชื่อมโยง
ชลประทาน ก่อสร้างฝาย ขุดลอก 
ขุดสระพัฒนาแหล่งน้ า ระบบ
ประปา ขยายเขตไฟฟ้าสู่
ครัวเรือน และสาธารณะ 
๓.ส่งเสริมสถานที่เพ่ือการ
นันทนาการและออกก าลังกาย  

เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุง
โครงสร้างพื้นฐานในเขตต าบลบัว
ใหญ่ให้มีความสะดวกและได้
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆให้ประสบ
ผลส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
การคมนาคม ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร 
  

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
การศึกษา  

สนับสนุนด้านการศึกษา รวมถึง
การพัฒนาและเตรียมบุคคลด้าน
การศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพ
ตามมาตรฐานสากล การน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น
เครื่องมือและสื่อประกอบการ
ศึกษา/พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 

ส่งเสริมสนับสนุนทางด้าน
การศึกษา ทั้งเด็กในระดับก่อนวัย
เรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 



 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา  

๑. ฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์สืบ
สานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรม
การท่องเที่ยว 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
กีฬาชุมชน และจัดการแข่งขัน
กีฬาหรือนันทนาการประเภท
ต่างๆ 

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาการท่องเที่ยว การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
และสนับสนุนส่งเสริมด้านกีฬา 
เพ่ือให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพ
ติด มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์  

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข  

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในทุกระดับ ให้มี
สุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้
การดูแลสุขภาพ การออกก าลัง
กาย การป้องกันโรค การใช้ยา
อย่างถูกต้อง การรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์และการเข้า
รับการตรวจสุขภาพหรือการรับ
บริการด้านสาธารณสุขตาม
ขั้นตอน และวิธีการทางการ
แพทย์ ส่งเสริมความเข้มแข็งและ
สนับสนุนการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข 

ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข 
อนามัย การควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนด้าน
สาธารณสุข โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) สู่การมีสุขภาพท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
๔.๒ กำรระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
 
ยุทธศำสตร์  
(๑)  

กลยุทธ์  
(๒)  

ควำมเสี่ยง  
(๓)  

ปัจจัยเสี่ยง  
(๔)  

ประเภทควำมเสี่ยง  
(๕)  

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน  

๑.ก่อสร้างและปรับปรุง 
บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า 
รางระบายน้ า 
๒. พัฒนาส่งเสริมการ
เชื่อมโยงชลประทาน 
ก่อสร้างฝาย ขุดลอก ขุดสระ
พัฒนาแหล่งน้ า ระบบประปา 
ขยายเขตไฟฟ้าสู่ครัวเรือน 
และสาธารณะ 
๓.ส่งเสริมสถานที่เพ่ือการ
นันทนาการและออกก าลัง
กาย 

๑.การควบคุมงานก่อสร้าง
ล่าช้า  

ปัจจัยภำยนอก  
-การก่อสร้างที่อยู่ในช่วงฤดู
ฝน  
ปัจจัยภำยใน  
-ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านวิศวกรรม 
(ผู้ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
เป็นผู้ลงนามและตรวจสอบ
โครงการ และบุคลากรไม่
เพียงพอกับปริมาณงานท่ีมีอยู่ 
จึงท้าให้การควบคุมสั่งการไม่
ครอบคลุมทั่วถึง  
-งบประมาณมีจ ากัด  

ด้านการด าเนินงาน  
ด้านการเงิน  



 

  ๒.การขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อ
ถอนอาคาร ประชาชนใน
พ้ืนที่ยังไม่มีความเข้าใจ
หลักเกณฑ์วิธียื่น และเอกสาร
ที่ใช้ในขออนุญาต 

ปัจจัยภำยนอก  
-ความเข้าใจหลักเกณฑ์
วิธีการ เอกสารที่ใช้ในการขอ
อนุญาต 

ด้านการด าเนินงาน  
ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

สนับสนุนด้านการศึกษา 
รวมถึงการพัฒนาและเตรียม
บุคคลด้านการศึกษา คร ู
นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล การน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เป็นเครื่องมือและสื่อ
ประกอบการศึกษา/พัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่
สามารถเปิดท าการเรียนการ
สอนได้ตามปกติ ท าให้การ
เรียนรู้ของเด็กไม่ต่อเนื่อง 
 

ปัจจัยภำยนอก 
-เกิดโรคระบาดโควิด-๑๙ ท า
ให้ศพด.ต้องปิดเรียน 
ปัจจัยภำยใน 
-ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ใน
การท าคลิปสื่อการเรียนการ
สอนไม่เสถียร 

ด้านการด าเนินงาน 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ การ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี และ
กีฬา 

๑. ฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรม
ด้านศาสนา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานต่อ
และเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

๑.กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่
ชุมชน ไม่มีการส่งเสริมอย่าง
ต่อเนื่อง และการจัดหาตลาด
ในการจ าหน่ายสินค้า 

ปัจจัยภำยใน  
-การประชาสัมพันธ์การ
ส่งเสริมอาชีพ  
ปัจจัยภำยนอก  
-ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
น้อย 

ด้านการด าเนินงาน 



 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมกีฬาชุมชน และ
จัดการแข่งขันกีฬาหรือ
นันทนาการประเภทต่างๆ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ของประชาชนในทุกระดับ ให้
มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การ
ออกก าลังกาย การป้องกัน
โรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง 
การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพหรือการรับ
บริการด้านสาธารณสุขตาม
ขั้นตอน และวิธีการทางการ
แพทย์ ส่งเสริมความเข้มแข็ง
และสนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุข 

๑.กิจกรรมงานด้านส่าธารณ
สุข  
๒.การส่งเสริมคัดแยกขยะมูล
ฝอย ตามหลัก ๓R ในชุมชน  
๓.การควบคุมการประกอบ
กิจการที่ต้องขออนุญาตต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ 

ปัจจัยภำยใน  
-ไม่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านนี้โดยตรง (นักวิชาการ
สาธารณสุข)  
ปัจจัยภำยนอก  
-ขยะมูลฝอยและอินทรีย์
ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป ท้าให้
เกิดการหมักหมมเป็นแก๊ส
เรือนกระจกและเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์เชื้อโรค  
-ผู้ประกอบการไม่ขออนุญาต
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนการ
ประกอบกิจการ  
-ผู้ประกอบการที่ได้รับ
อนุญาตไม่ต่ออายุตามก าหนด 

ด้านการด าเนินงาน  
ด้านกฎหมาย/ระเบยีบ 

 

 

 



 

๔.๓ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

ยุทธศำสตร์ 
(๑) 

กลยุทธ์ 
(๒) 

ควำมเสี่ยง 
(๓) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(๔) 

ประเภท 
ควำมเสี่ยง 

(๕) 

 
กำรประเมินควำมเสี่ยง 

     โอกำส 
(๖) 

กำรประเมินควำม
เสี่ยง ผลกระทบ 

(๗) 

ระดับควำมเสี่ยง 
(๘) 

ลำดับควำมเสี่ยง 
(๙) 

ยุทธศำสตร์ที่ 
๑ การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑.ก่อสร้าง
และปรับปรุง 
บ ารุงถนน 
สะพาน ทาง
เท้า ราง
ระบายน้ า 
๒. พัฒนา
ส่งเสริมการ
เชื่อมโยง
ชลประทาน 
ก่อสร้างฝาย 
ขุดลอก ขุด
สระพัฒนา
แหล่งน้ า 
ระบบประปา 
ขยายเขต
ไฟฟ้าสู่

๑.การ
ควบคุมงาน
ก่อสร้าง
ล่าช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภำยนอก  
-การก่อสร้างที่อยู่
ในช่วงฤดูฝน  
ปัจจัยภำยใน  
-ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ
ด้านวิศวกรรม (ผู้ที่มี
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม เป็นผู้ลงนาม
และตรวจสอบ
โครงการ และบุคลากร
ไม่เพียงพอกับปริมาณ
งานที่มีอยู่ จึงท้าให้การ
ควบคุมสั่งการไม่
ครอบคลุมทั่วถึง  
-งบประมาณมีจ ากัด  

- ด้านการ
ด าเนินงาน  
- ด้านการเงิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ ๓ ๙ ๓ 



 

ครัวเรือน และ
สาธารณะ 
๓.ส่งเสริม
สถานที่เพ่ือ
การ
นันทนาการ
และออกก าลัง
กาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๒.การขอ
อนุญาต
ก่อสร้าง
อาคาร
ดัดแปลง
อาคารหรือ
รื้อถอน
อาคาร 
ประชาชนใน
พ้ืนที่ยังไม่มี
ความเข้าใจ
หลักเกณฑ์
วิธียื่น และ
เอกสารที่ใช้

ปัจจัยภำยนอก  
-ความเข้าใจหลักเกณฑ์
วิธีการ เอกสารที่ใช้ใน
การขออนุญาต 

ด้านการ
ด าเนินงาน  
ด้านกฎหมาย/
กฎระเบียบ  

๓ ๓ ๙ ๓ 



 

ในขอ
อนุญาต 

ยุทธศำสตร์ที่ 
๒ การพัฒนา
การศึกษา  

สนับสนุนด้าน
การศึกษา 
รวมถึงการ
พัฒนาและ
เตรียมบุคคล
ด้านการศึกษา 
ครู นักเรียน 
ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมี
ทักษะและ
ศักยภาพตาม
มาตรฐานสาก
ล การน า
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมา
ใช้เป็น
เครื่องมือและ
สื่อ
ประกอบการ
ศึกษา/พัฒนา

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไม่
สามารถเปิด
ท าการเรียน
การสอนได้
ตามปกติ ท า
ให้การ
เรียนรู้ของ
เด็กไม่
ต่อเนื่อง 
 

ปัจจัยภำยนอก 
-เกิดโรคระบาดโควิด-
๑๙ ท าให้ศพด.ต้อง
หยุดการเรียน การสอน
ตามนโยบายของรัฐ 
ปัจจัยภำยใน 
-ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้
ในการท าคลิปสื่อการ
เรียนการสอนไม่เสถียร 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

๓ ๓ ๙ ๓ 



 

ศูนย์การ
เรียนรู้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 
๓ การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
กีฬา 

๑. ฟ้ืนฟูและ
ส่งเสริม
กิจกรรมด้าน
ศาสนา ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรร
มและ
ประเพณีของ
ชุมชนท้องถิ่น
เพ่ือการ
อนุรักษ์สืบ
สานต่อและ
เชื่อมโยงสู่
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 
๒. ส่งเสริม
และสนับสนุน
กิจกรรมกีฬา
ชุมชน และ
จัดการแข่งขัน
กีฬาหรือ

๑.กิจกรรม
ส่งเสริม
อาชีพแก่
ชุมชน ไม่มี
การส่งเสริม
อย่าง
ต่อเนื่อง 
และการ
จัดหาตลาด
ในการจ้า
หน่ายสินค้า 

ปัจจัยภำยใน  
-การประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมอาชีพ  
ปัจจัยภำยนอก  
-ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมน้อย  

ด้านการ
ด าเนินงาน  

๓ ๓ ๙ ๓ 



 

นันทนาการ
ประเภทต่างๆ 

ยุทธศำสตร์ที่ 
๔ การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข  

ส่งเสริม
สุขภาพและ
อนามัยของ
ประชาชนใน
ทุกระดับ ให้มี
สุขภาพ
แข็งแรง โดย
ให้การเรียนรู้
การดูแล
สุขภาพ การ
ออกก าลังกาย 
การป้องกัน
โรค การใช้ยา
อย่างถูกต้อง 
การ
รับประทาน
อาหารที่มี
ประโยชน์และ
การเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพ
หรือการรับ
บริการด้าน

๑.กิจกรรม
งานด้าน
สาธารณสุข  
๒.การ
ส่งเสริมคัด
แยกขยะมูล
ฝอย ตาม
หลัก ๓R ใน
ชุมชน  

ปัจจัยภำยใน  
-ไม่มีบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านนี้
โดยตรง  

ด้านการ
ด าเนินงาน  
ด้านกฎหมาย/
ระเบียบ  

๔ ๔ ๑๖ ๕ 



 

สาธารณสุข
ตามข้ันตอน 
และวิธีการ
ทางการแพทย์ 
ส่งเสริมความ
เข้มแข็งและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน
ด้าน
สาธารณสุข 

 ๒. การ
ควบคุมและ
ป้องกันโรค  
๓.การรณรงค์
สร้างจิตส านึก 
ในปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

๓.การ
ควบคุมการ
ประกอบ
กิจการที่ต้อง
ขออนุญาต
ต่อเจ้า
พนักงาน
ท้องถิ่นตาม 
พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕ 

ปัจจัยภำยนอก  
-ขยะมูลฝอยและ
อินทรีย์ปะปนกับมูล
ฝอยทั่วไป ท้าให้เกิด
การหมักหมมเป็นแก๊ส
เรือนกระจกและเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค  
-ผู้ประกอบการไม่ขอ
อนุญาตเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก่อนการ
ประกอบกิจการ  
-ผู้ประกอบการที่ได้รับ
อนุญาตไม่ต่ออายุตาม
ก าหนด  

 ๔ ๔ ๑๖ ๕ 

 



 

 ๔.๔ แผนบริหารจัดการความเส่ียง  

แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
ควำมเสี่ยง  
(๑)  

ปัจจัยเสี่ยง  
(๒)  

ระดับ  
ควำมเสี่ยง  
(๓)  

ประเภทควำมเสี่ยง  
(๔)  

มำตรกำร
ด ำเนินกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง/แนว
ทำงกำรแก้ไข  
(๕)  

ระยะเวลำดำเนิน
กำร  
(๖)  

ผู้รับผิดชอบ  
(๗)  

การควบคุมงาน
ก่อสร้างล่าช้า  

ปัจจัยภำยนอก  
-การก่อสร้างที่อยู่
ในช่วงฤดูฝน  
ปัจจัยภำยใน  
-ขาดบุคลากรทีม่ีความรู้
ความสามารถดา้น
วิศวกรรม (ผู้ที่มี
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม เป็นผู้ลงนาม
และตรวจสอบโครงการ 
และบุคลากรไม่เพียงพอ
กับปริมาณงานท่ีมีอยู ่
จึงท าให้การควบคุมสั่ง
การไมค่รอบคลุมทั่วถึง  
- งบประมาณมีจ ากัด  

๙  -ด้านการด าเนินงาน  
-ด้านการเงิน  

๑. ปรับปรุงแผนการ
ก่อสร้างให้อยู่นอก
ช่วงฤดูฝน  
๒. ปรับปรุงแผนการ
ปฏิบัติงานของผู้
รับจ้างอย่างต่อเนื่อง  
๓. ขอความ
อนุเคราะห์ผู้มีความรู้
ด้านวิศวกรรม ลง
นาม/ตรวจสอบจาก
หน่วยงานอื่นๆ  
๔. ใช้งบประมาณกับ
โครงการฯ ที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน  

๑ ต.ค.๖๓  
– ๓๐ ก.ย. ๖๔  

กองช่าง  



 

การขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคารหรือ
รื้อถอนอาคาร 
ประชาชนในพื้นท่ียัง
ไม่มีความเข้าใจ
หลักเกณฑ์วิธียื่น 
และเอกสารที่ใช้ใน
การขออนุญาต  

ปัจจัยภำยนอก  
-ความเข้าใจ
หลักเกณฑ์วิธีการ
เอกสารที่ใช้ในการ
ขออนุญาต  

๙  -ด้านการด าเนินงาน  
-ด้านกฎหมาย/
กฎระเบียบ  

๑.ให้ค าแนะน าแก่
ประชาชนผู้มาขอรับ
บริการ  
๒.ประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์วิธีการยื่น
ขออนุญาต  

๑ ต.ค.๖๓  
– ๓๐ ก.ย. ๖๔  

กองช่าง 

งานด้านบริหาร
การศึกษา 

ปัจจัยภำยนอก 
-เกิดโรคระบาดโค
วิด-๑๙ ท าให้ศพด.
ต้องหยุดการเรียน 
การสอนตาม
นโยบายของรัฐ 
ปัจจัยภำยใน 
-ระบบอินเทอร์เน็ตที่
ใช้ในการท าคลิปสื่อ
การเรียนการสอนไม่
เสถียร 
 
 
 

๙  -ด้านการด าเนินงาน  ปรับปรุงระบบ
อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้
ภายในส านักงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

๑ ต.ค.๖๓  
– ๓๐ ก.ย. ๖๔  

กองการศึกษา  



 

กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพแก่ชุมชน ยังไม่
มีการส่งเสริมอย่าง
ต่อเนื่องและการ
จัดหาตลาดในการ
จ าหน่ายสินค้า 
 

ปัจจัยภำยใน  
-การประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมอาชีพ  
ปัจจัยภำยนอก  
-ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมน้อย  

๙  -ด้านการด าเนินงาน  ๑.ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบ
ตามโครงการส่งเสริม
อาชีพอย่างทั่วถึง  

๑ ต.ค.๖๓  
– ๓๐ ก.ย. ๖๔  

ส านักปลัด  

-กิจกรรมงานด้าน
สาธารณสุข  
-การส่งเสริมคัดแยก
ขยะมูลฝอย ตาม
หลัก ๓ R ในชุมชน  
-การควบคุมการ
ประกอบกิจการที่
ต้องขออนุญาตต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕  

ปัจจัยภำยใน  
-ไม่มีบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านนี้
โดยตรง  
ปัจจัยภำยนอก  
-ขยะมูลฝอยและ
อินทรีย์ปะปนกับมูล
ฝอยทั่วไป ท้าให้เกิด
การหมักหมมเป็น
แก๊สเรือนกระจกและ
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
เชื้อโรค  
-ผู้ประกอบการไม่ขอ
อนุญาตเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก่อนการ
ประกอบกิจการ  

๑๖  -ด้านการด าเนินงาน  
-ด้านกฎหมาย/
ระเบียบ  

๑.เสนอผู้บริหาร
พิจารณารับบุคลากร
เพ่ือปฏิบัติงานด้านนี้
โดยตรง  
๒.ค้าสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรรับผิดชอบ
งานด้านสาธารณสุข  
๓.ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนและทุก
ภาคส่วนรณรงค์คัด
แยกขยะมูลฝอย ต้น
ทาง ตามหลัก ๓R  
๔..มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ให้
ความรู้ประชาชน
และผู้ประกอบการ
เชิงรุกในการคัดแยก

๑ ต.ค.๖๓  
– ๓๐ ก.ย. ๖๔  

กองสาธารณสุข 



 

-ผู้ประกอบการที่
ได้รับอนุญาต ไม่ต่อ
อายุตามก าหนด  

และจัดการขยะมูล
ฝอย  
๕.ค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าทีใ่นการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
สาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕  
๖.ประชาสัมพันธ์ให้
ค้าแนะน ากับ
ผู้ประกอบการใน
เรื่องการขออนุญาต
ประกอบกิจการตาม 
พ.ร.บ.สาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 


