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แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง จัดท าตาม 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ 
ภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์    
ทีก่ระทรวงการคลังก าหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความส าคัญ และน ามาใช้อย่างแพร่หลายในการ 
บริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลการด าเนินงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการ 
ด าเนินงานจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ 
ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรด้วยพัฒนากระบวนการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย 

องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้ 
มีการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเป็นกรอบขั้นตอนของการด าเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม 
หลักวิชาการที่เหมาะสม รวมทั้งก าหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการ 
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพใน 
การจัดบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล
คือเวียง ให้เป็นประโยชน์สูงสุด 
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บทที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 

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

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการด าเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายใน และ 

ภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งท่ีเป็นความเสี่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อองค์กร 
โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร   

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กร
สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของการก ากับ ดูแลกิจการ ที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการ
ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส มี ประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 

องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง จึงให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการก าหนด
นโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ
การบริหาร ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด” และหนังสือ 
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและ 

ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
หน่วยงาน รวมถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 

 

ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง 
  ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์อาจท าให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความ 
เสียหาย ท าให้วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Target) ที่องค์กรก าหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ 
ประสบผลส าเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การด าเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ 
ด าเนินงานใด ๆ ย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงดังกล่าว 
อาจอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะน าองค์กรไปสู่เป้าหมาย เช่น การวางกลยุทธ์และแผนงาน การ 
ตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และโครงการที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงาน 
ภายในที่ท าการ การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น 

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การจัดท าโครงการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์  ของ
ทรัพยากรต่าง ๆ กระบวนการท างาน กระบวนการบริหารภายในองค์กรนั้น ๆ 

การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) หมายถึง การติดตามการปฏิบัติ 
ตามวิธีการบริหารความเสี่ยง ระหว่างการปฏิบัติงาน หรืออาจเรียกว่าการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง หรือการ 
ประเมินผลแบบต่อเนื่อง 
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  การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิผลของการบริหาร 
ความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ก าหนด โดยมีขอบเขตในช่วงการประเมินขึ้นอยู่กับประสิทธิผล การ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก เช่น การประประเมินผลช่วง ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 
 สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็น ประโยชน์
ต่อการดาเนินงานในโครงการนั้นๆ 

 การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจใช้ 
คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การท าหนังสือเพ่ือขอให้เสนอ 
แผน/โครงการ เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

ประเภทของความเสี่ยง 
ก าหนดประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการด าเนินงานของ

องคก์ร การก าหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน 
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่อง

งบประมาณ การเงินที่ใช้ในการด าเนินการโครงการนั้นๆ เป็นต้น 
๓. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ 

ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) คือ 
ความ เสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ  หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎหมายที่มีอยู่
ไมเ่หมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง 
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
๑. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร           

การเปลี่ยนแปลง ระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุม กากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของ
หน่วยงาน เป็นต้น 

๒. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ และการเมือง เป็นต้น 

การบริหารความเสี่ยง  (RISK Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง  

การบริหารความ เสี่ยงแบบบูรณาการ  (Enterprise  Risk  Management  :  ERM)  คือ  ขบวนการ
ที่จัดท าโดยฝ่ายบริหาร เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร ซึ่ ง อ อ ก แ บ บ ม า เ พ่ื อ ร ะ บุ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมี ผลกระทบกับองค์กรและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร  
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กรอบบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย หลักการ 8 ประการ ดังนี้ 
1. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องด าเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร 
2. ความมุ่งม่ันของผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และบริหารระดับสูง 
3. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 
4. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 
5. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
6. การก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ 
7. การใช้ขอ้มูลสารสนเทศ 
8. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
1. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องด าเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร  

 การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรการการควรมีลักษณะ ดังนี้ 
1.1 การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภายรวมมากกว่าแยกเดี่ยว  

เนื่องจากความเสี่ยงของกิจกรรมหนึ่ง อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น ความเสี่ยงของ
ความล่าช้าในระบบการขนส่งวัตถุดิบไม่เพียงกระทบต่อกิจการผลิต อาจมีผลกระทบด้านการส่งมอบสินค้า 
ค่าปรบัที่อาจจะเกิดข้ึน รวมถึงชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น 

1.2 การบริหารความเสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานขององค์กร รวมถึง 
กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล 

1.3 การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจทุกระดับของ 
องค์กร 

 

2. ความมุง่มั่นของผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง 
การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้ก ากับดูแล  หัวหน้า 

หน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู้ก ากับดูแลในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งมี
หน้าที่ในการก ากับฝ่ายบริหารให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล ผู้ก ากับดูแลซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าวจะมี
หน้าที่ในการก ากับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย ส าหรับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมี
หน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การก ากับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้ก ากับดูแลความมั่นใจว่าหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐและบริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผล 
 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างระบบบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหาร
บุคคลที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การด าเนินงานตาม
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานและการสื่อสาร เป็นต้น 
 
 
 



 
 

. 
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3. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร  

การขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่ม 
ตั้งแต่การสรรหา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถโดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ 
 การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง รวมถึงพฤติกรรมการตัดสินใจ
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การสร้างพฤติกรรมที่มี ในการส่งเสริมการบริหารจัดการความสี่ยงผ่านวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
เป็นสิ่งส าคัญ การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 

1. การสื่อสารและการตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 
2. การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกต ิ
3. การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร 
4. การสร้างพฤติกรรมการตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
5. การสร้างพฤติกรรมการตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส 

 

4. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 หน่วยงานควรมีการก าหนดอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างชัดเจนอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง ซึ่งรับผิดชอบในการติดตามการรายงาน หรือการ
ส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับที่ก าหนดไว้ และผู้ที่มี
หน้าที่ในการควบคุมก ากับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

5. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะค านึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหาร
ต้องค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร 
รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม 
 

6. การก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของ
องค์กร เพ่ือให้หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อาจหมายถึงแผนปฏิบัติราชการระยะยาว  แผนปฏิบัติ
ราชการระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
 เมื่อหน่วยงานของรัฐก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับ
องค์กรแล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดทางเลือกของงาน/โครงการ (งาน
ใหม่ๆ) และการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยอาจก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) 
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7. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
 ปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มีการ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพผลส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงาน
ควรพิจารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง  เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล
ความเสี่ยงเป็นพ้ืนฐาน หน่วยงานควรก าหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูล และบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล 
 ข้อมูลความเสี่ยง ประกอบด้วย เหตุการณ์เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กร สาเหตุ
ความเสี่ยง ตัวผลักดันความเสี่ยง หรือตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ ข้อมูลสารสนเทศต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ 
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา ทั้งนี้ หน่วยงานอาจพิจารณาการรวบรวมการประมวลผล หรือการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากบุคคล 
 

8. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหาร
จัดการความเสี่ยงขึ้นออยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานอาจพิจารณาท า Benchmarking เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานอาจพัฒนาระบบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเริ่มต้น
จากการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบ Silo พัฒนาเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ และพัฒนา
ต่อเนื่องโดยมีการฝังการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการการด าเนินงานโดยปกติของด าเนินงานและ
การตัดสินใจบนพ้ืนฐานข้อมูลด้านความเสี่ยง 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
บทที่ ๒ 

 
แนวทางการด าเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

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

1.วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 ๑. เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กร มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน 

 ๒. เพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง สามารถด าเนินการได้ตาม พันธกิจ และวิสัยทัศน์       
ที่ก าหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 ๓. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคือเวียง  ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  กองสวัสดิการ
สังคม และหน่วยตรวจสอบภายใน 

 ๔. เพ่ือเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบล      
คือเวียง และ เป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง 
 
2.โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง มีแนวทางการด าเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
รูปแบบ คณะท างาน ตามค าสั่ง ที่ 226/2564  ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖4 โดยเป็นไป ตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ ประกอบกับหลักเกณฑ์ 
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงาน 
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้ 

 ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง                      ประธานคณะกรรมการ 
 ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง     รองประธานคณะกรรมการ 
 ๓. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง        กรรมการ 
 4. ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
 5. ผู้อ านวยการกองช่าง        กรรมการ 
 6. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กรรมการ    
 7. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม               กรรมการ 
 8. นักวิชาการตรวจสอบภายใน    กรรมการและเลขานุการ 
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โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปลัด อบต. 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบักลาง 

รองปลัด อบต. 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบัต้น 

กองสวัสดิการสังคม 

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น

1.  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

2.  งานสังคมสงเคราะห ์

3.  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี

4.  งานธุรการ 

 

 

 

กองช่าง 

นักบริหารงานช่าง ระดบั ต้น 

1.  งานบริหารงานช่าง 

2.  งานออกแบบและก่อสร้าง 

3.  งานธุรการ 

4.  งานออกแบบและควบคุม 
     อาคาร 

๕.  งานผังเมือง  

6.  งานไฟฟ้า 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ตน้ 

1.  งานบริหารการศึกษา 

2.  งานส่งเสริมศาสนา และ 
     วัฒนธรรม  

3.  งานส่งเสริมกิจการกีฬาและ 

     การท่องเที่ยว 

4.  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     

 

ส านักปลดั อบต. 

นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ ต้น 

1.  งานบริหารงานท่ัวไป 

2.  งานนโยบายและแผน 

3.  งานกิจการสภา 

๔.  งานการเจ้าหนา้ที ่

๕.  งานกฎหมายและคด ี

๖. งานการเกษตร 

๗.  งานป้องกันและบรรเทาสา 

กองคลัง 

นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น 

1.  งานบริหารงานการคลัง 

2.  งานการเงินและบัญชี 

3.  งานการจัดเก็บรายได ้

4.  งานทะเบียนทรัพยส์ินและ 
     พัสดุ 

๕.  งานแผนที่ภาษ ี

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.)  
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 3. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๓.๑ ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
คือเวียง  ผู้อ านวยการกองทุกกอง งาน และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหาร ความเสี่ยง เพ่ือ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงาน และมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจของเทศบาล 

 ๓.๒ จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นไปอย่างเป็นระบบ และมีองค์ประกอบหลักของ 
การบริหาร จัดการความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน 

 ๓.๓ สามารถน าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
 

 ๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๔.๑ เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหาร 

จัดการความเสี่ยง เป็นการด าเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักของ
องค์กร 

 ๔.๒ ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญ ซึง่จะท าให้พนักงานภายใน 
องค์กรเข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบ
ต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน 

 ๔.๓ เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น 
เครื่องมือช่วยให้ ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้ง
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การ
ก าหนดกลยุทธ์ การ ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและสามารถสร้าง มูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร 

 ๔.๔ ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้ 
รูปแบบ การตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่
ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
 ๔.๕ ช่วยในการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมการ 
และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 ๕. นโยบายในการพิจารณาความเสี่ยง ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 ๕.๑ ให้ความส าคัญกับภาระงาน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความส าคัญต่อภารกิจ
หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะน ามา
พิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก
โครงการ/กิจกรรมที่จะน ามาบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีค่าคะแนนรวมสูง     
มาด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
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หลักเกณฑ์ เกณฑ์คะแนนการพิจารณา น  าหนัก 
(ร้อยละ) ๑ ๒ ๓ 

๑. ความสอดคล้องกับ ไม่สอดคล้องกับ             - สอดคล้องกับกลยุทธ์ ๔๐ 
กลยุทธ์ในประเด็น กลยุทธ์ในประเด็น  ในประเด็น  
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์  

๒. การส่งผลกระทบต่อ ส่งผลกระทบต่อ ส่งผลกระทบต่อ ส่งผลกระทบต่อ ๔๐ 
ความส าเร็จของนโยบาย ความส าเร็จในระดับ ความส าเร็จในระดับ ความส าเร็จในระดับ  
 ผลผลิต เป้าหมาย เป้าหมายการ  
   ให้บริการ  

๓. งบประมาณท่ีได้รับใน ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ เกินกว่า ๒๐ 
ปีงบประมาณ ในแต่ละป ี บาท – ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(กรณีมีงบประมาณ)     

 
  ๕.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง การบริหารความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์  

ดังนี้ 
  ๕.๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
  ๕.๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๕.๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  
 ๖. การจัดการความเสี่ยง 
 หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
ลดลง หรือผลกระทบ ของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการ
จัดการความเสี่ยงมี หลายวิธี เช่น 
 - การยอมรับความเสี่ยง (RisK Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการ จัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 

 - การลด/การควบคุม/ป้องกันความเสี่ยง (RISK Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการ 
ท างาน หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้
อยู่ในระดับที่ องค์กรยอมรับได้ 
 - การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (RISK Sharing) เป็นการกระจายหรือ  
ถ่ายโอนความเสี่ยง ให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 

 - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (RISK Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ใน 
ระดับสูง และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/ กิจกรรมนั้นไป 
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 ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจ าเป็นจะต้องท าควบคู่กับการก ากับดูแลและ

ตรวจสอบอย่างมี ประสิทธิภาพ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน 

 
สิ่งทีเ่ป็นรากฐานที่จะช่วยให้มีการก ากับดูแลกิจที่ดีนั้น ประกอบด้วย 
 รากฐานที่ ๑ การควบคุมภายใน 

 การควบคุมภายใน คือ กระบวนการ (process) ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหาร และ 
บุคลากรขององค์กร จัดให้มีขึ้น เพ่ือให้สามารถมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า หากได้มีการปฏิบัติตาม
กระบวนการเหล่านี้แล้ว องค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ โดยวัตถุประสงค์ ได้แก่ 

๑. ความมปีระสิทธิผลและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Effectiveness and  
efficiency of operations)  
 ๒. ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน (Reliability of financial reporting) 

 ๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (Compliance with  
applicable with laws and regulations) 

 การก าหนดวัตถุประสงค์ข้ึนมานั้น ผู้บริหารจะต้องก าหนดวิธีการท างานให้ไปสู่ 
วัตถุประสงค์นั้น และ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ในองค์กรให้ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลด้วย การควบคุมต่างๆ เหล่านี้ ก็คือ การควบคุมกระบวนการภายในองค์กร หรือ
เรียกสั้นๆ ว่า การควบคุมภายในนั่นเอง 

 ดังนั้น ทุกหน่วยงานในองค์กรจะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมขึ้นมา 
การจัดวาง ระบบการควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบดีว่างานจุดใดของตนมี
ความเสี่ยง จากนั้นก็จะประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบการควบคุมขึ้น   เพ่ือป้องกันแก้ไขหรือตรวจหา
ความเสี่ยง เหล่านั้น โดยการควบคุมภายในมักจะถูกก าหนดออกมาในรูปของระเบียบ ข้อบังคับ หรือคู่มือการ 
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ปฏิบัติงาน ต่างๆและเช่นเดียวกัน การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนดขึ้นมานั้น ก็เป็นหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติงานของ แต่ละหน่วยงาน การควบคุมภายในดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร 

 
 

รากฐานที่ ๒ การบริหารความเสี่ยง 
 

 การบริหารความเสี่ยง (RISK Management) คือ การก าหนดแนวทางและกระบวนการ
ในการระบุ ประเมิน จัดการและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือการด าเนินงานของ
องค์กร รวมทั้งการ ก าหนดวิธีการในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ผู้บริหารยอมรับได้      
ซึ่งสามารถ มองได้เป็น ๒ มุมมอง คือ 
 - การก าจัดหรือลดปัจจัยต่างๆ ที่จะขัดขวางไม่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ คือ การ
ปกป้องมลูค่าที่องค์กรมอียู่ไม่ให้ถูกท าลายไป 
 - มองหาโอกาสที่จะสร้างความได้เปรียบในการด าเนินงาน คือ การสร้างมูลค่าให้กับ
องค์กรการบริหารความ เสี่ยงนั้นคล้ายกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คือ มีการระบุประเมิน และ
จัดหาวิธีการที่จะจัดการกับ ความเสี่ยง แต่ด้วยความที่เป็นศาสตร์ที่ใหม่กว่า และมีพ้ืนฐานมาจากธุรกิจ
ประกันภัยที่จะต้องเผชิญกับมีความ ไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกมากมาย จึงท าให้การบริหารความเสี่ยงมี
มุมมองที่กว้างขึ้น โดยมองถึงความเสี่ยง ที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก การบริหารความเสี่ยงในระดับ
หน่วยงานนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน เช่นเดียวกัน 
 

รากฐานที่ ๓ การตรวจสอบภายใน 
 

 การตรวจสอบภายในมีบทบาทท าให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการ
ควบคุมเหล่านั้น ได้รับการปฏิบัติตามภายในองค์กร   ตลอดจนมีน าระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่าง
เหมาะสม ตลอดจนช่วยถ่วงดุลอ านาจไม่ให้มีการใช้อ านาจไปในทางที่ผิดจากการที่หน่วยงานได้จัดให้มีระบบ
การควบคุม ภายในของตน มีการบริหารความเสี่ยงและมีการปฏิบัติตามแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในก็เหมือนเป็น
คนที่มากรอง อีกชั้นหนึ่ง เพ่ือให้องค์กร/ผู้บริหาร เกิดความม่ันใจ 

 การตรวจสอบภายในนั้นก็ถือเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการควบคุม 
ภายในและการ บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะบางครั้งผู้ปฏิบัติงานอาจคิดว่าท าแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว 
แต่ผู้ตรวจ สอบภายใน เค้าก็จะมีวิธีทดสอบว่าการควบคุมที่ปฏิบัติกันอยู่นั้นความเพียงพอจริงหรือไม่ หรือ
บางครั้ง อาจมีการการปฏิบัติงานกันมานาน แม้ว่าจะมีความช านาญ แต่ก็อาจท าให้ประมาทโดยละเลยบางจุด
ที่ควร จะต้องควบคุมไป หากผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ เค้าจะเป็นคนไปเตือนให้เราระมัดระวังมากขึ้น 

 ดังนั้น หากองค์กรของเราสนับสนุนให้รากฐานทั้งสามประการนี้ สามารถท างานได้อย่าง
เต็มทีก่็จะ ช่วยส่งเสริมให้ต้นไม้การก ากับดูแลกิจการที่ดีเจริญงอกงาม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกฝ่าย ในองค์กร 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ ๓ 
การวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง 

************************ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจ าปี พ.ศ.

๒๕๖๔ โดยการวิเคราะห์โดยแยกการวิเคราะห์ออกเป็นกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
แผนภูมิแนวทางและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง 

แผนภูมิแนวทางและขั นตอนการบริหารความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ระบุผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 

ระบุทรัพยากรที่จ าเป็นและระยะเวลา 
เช่นงบประมาณ  ทรัพย์สนิ เป็นตน้ 
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เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง  (เชิงปริมาณ) 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิดขึ น ค าอธิบาย 

๕ สูงมาก ตั้งแต่ ๘ ครั้งข้ึนไป/ปี 

๔ สูง ๗ – ๘ ครั้ง/ปี 

๓ ปานกลาง ๕ - ๖ ครั้ง/ปี 

๒ น้อย ๓ - ๔ ครั้ง/ปี 

๑ น้อยมาก ๑ - ๒ ครั้ง/ปี 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิดขึ น ค าอธิบาย 

๕ สูงมาก มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป 

๔ สูง มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ – ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๓ ปานกลาง มากกว่า ๕๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๒ น้อย มากกว่า ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท 

๑ น้อยมาก ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 



 
 

-15- 

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ) 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิดขึ น ค าอธิบาย 

๕ สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 

๔ สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 

๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 

๒ น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 

๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 

 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ 
ระดับ โอกาสที่จะเกิดขึ น ค าอธิบาย 

๕ รุนแรงท่ีสุด มีความเสียอย่างรุนแรง หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถ ึงชีว ิต 

๔ ค่อนข้างรุนแรง มีความเสียหายค่อนข้างรุ่นแรง หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพัก
งาน 

๓ ปานกลาง มีความเสียหายอย่างมากพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้น
หยุดงาน 

๒ น้อย มีความเสียหายพอสมควร หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 

๑ น้อยมาก มีความเสียหายเล็กน้อย หรือมีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

เพ่ือระบุถึงต าแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพ่ือให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความส าคัญ และมี 
ความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามล าดับความส าคัญ โดยแบ่งความเสี่ยง เป็น ๔ กลุ่ม คือ 

 

 

 

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

 ๕ ๑๖ ๑๗ ๒๓ ๒๔ ๒๕  

ผลกระทบ 

(Impact/ 
Consequences) 

๔ ๙ ๑๔ ๑๕ ๒๑ ๒๒   สูงมาก ๑๘ - ๒๕ 

๓ ๕ ๘ ๑๓ ๑๙ ๒๐  สูง ๑๐ – ๑๗ 

๒ ๓ ๔ ๗ ๑๒ ๑๘  ปานกลาง ๖ - ๙ 

 ๑ ๑ ๒ ๖ ๑๐ ๑๑  ต่ า ๑ - ๕ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

โอกาส (Likelihood/Frequency) 

           คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องด าเนินการบริหารความเสี่ยงฯ ตามแผนการด าเนินงานการ 
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และปฏิทินการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

    



 
 

 

แผนการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 

อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
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แผนการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ ไตรมาส๑ 

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๑ เชิญประชุมคณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยง                หน่วยตรวจสอบภายใน 

 (ด าเนินการก่อน ต.ค.๒๕๖๔)  

๒ ช้ีแจงรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยง 
กอง/งาน 

               ทุกกอง/งาน 

๓ วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ที่มีผลกระทบหรือสร้าง                ทุกกอง/งาน 

 ความเสียหาย เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานบริหาร  

 จัดการความเสี่ยง  

๔ จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยความเสี่ยง                ทุกกอง/งาน 

๕ ประชุมพิจารณาทบทวน (ร่าง) แผนบริหารจัดการ                คณะท างานบริหาร 
 ความเสี่ยง ประจ าปี ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง 

   
๖ เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหาร                คณะท างานบริหาร 
 เพื่อพิจารณาอนุมัติ จัดการความเสี่ยง 

๗ เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อกอง/งาน                คณะท างานบริหาร 
 หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง 

   



 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส ๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ .ค
. 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

8 ด าเนินการบริหารความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

               คณะท างานบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 

9  จัดเตรยีมรา่งรายงานตดิตามประเมินผลการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ประจ าปี 2564 

               คณะท างานบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 

10  ติดตามประเมินผลการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจ าปี 2564 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

               คณะท างานบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 

11 รายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินการบรหิารจดัการ
ความเสีย่ง ประจ าปตี่อบริหาร 

               คณะท างานบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 

12 ประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนบรหิารจัดการความเสี่ยงประจ าปี 
2564 ต่อคณะกรรมการบริหารจดัการความเสีย่ง 

               คณะท างานบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 

13 ประเมินผลการควบคมุภายในประจ าปีและจดัท า ปค.4 และปค.5                ทุกกอง 

14 เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปี 2564 ต่อผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัต ิ

               คณะท างานบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 
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การประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ที ่ งาน/กิจกรรม ปัจจัยความเสี่ยง สาเหตุ/ผลกระทบ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
การประเมินความเสี่ยง 

ระดับการให้คะแนน 1-5 รวม
คะแนน 

ระดับ/ล าดับ
ความเสี่ยง โอกาส 

(ปริมาณ) 
ผลกระทบ
(ปริมาณ) 

โอกาส 
(คุณภาพ) 

ผลกระทบ 
(คุณภาพ) 

1 กิจกรรมการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

อุปกรณ์ประจ าตัวของ
พนักงานดับเพลิงยังไม่
ครบถ้วน  

ท าให้ขาดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 1 1 3 3 8 ปานกลาง 

2 งานด้านการ
เบิกจ่ายในข้อ
ระเบียบไม่ชัดเจน 

เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ต่างๆ  

เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจใน
ระเบียบ 

ส านักปลัด 2 
 

2 1 1 6 ปานกลาง 

3 กิจกรรมการบริหาร
จัดการขยะ 

ปัจจุบันพบการไม่แยกขยะ
ของประชาชน 

ประชาชนบางส่วนยังขาด
ความร่วมมือในการคัด
แยกขยะก่อนทิ้ง 

 

ส านักปลัด 2 1 1 1 5 ต่ า 

4 กิจกรรมเงินประกัน
สัญญา 

เงินประกันสัญญาครบ
ก าหนดไม่ได้จ่ายคืน 

เงินประกันสัญญาคงค้าง
บางส่วนท าให้เป็นภาระ
ด้านบัญชี 

กองคลัง 3 2 2 2 9 ปานกลาง 

5 กิจกรรมการจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ป่วย
เอดส์ 

การจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้มี
สิทธิเสียชีวิต่อจ่ายและผู้

ไม่ได้รับมอบอ านาจ 

โอนเงินเข้าบัญชีของผู้มี
สิทธิแต่ละเดือน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

1 1 1 1 4 ต่ า 
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การประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ที ่ งาน/กิจกรรม ปัจจัยความเสี่ยง สาเหตุ/ผลกระทบ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
การประเมินความเสี่ยง 

ระดับการให้คะแนน 1-5 รวม
คะแนน 

ระดับ/ล าดับ
ความเสี่ยง โอกาส 

(ปริมาณ) 
ผลกระทบ
(ปริมาณ) 

โอกาส 
(คุณภาพ) 

ผลกระทบ 
(คุณภาพ) 

6 กิจกรรมด้านการ
บริหารการศึกษา 
ด้านสถานที่
ภายนอกบริเวณ
ศูนย ์

สถานที่ภายนอกบริเวณ
ศูนยส์ าหรับการจัด
กิจกรรมนันทนาการยังไม่
พร้อมจะด าเนินการ 

ประชาชนให้ความส าคัญ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
น้อย 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ
วัฒนธรรม 

1 1 1 1 4 ต่ า 

7 กิจกรรมการ
ซ่อมแซมไฟฟ้า 
สาธารณะ 

ไม่มีสถานที่เก็บวัสดุ 
อุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็น
หมวดหมู่ และขาด
เครื่องมือที่มีมาตรฐาน   
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

การเก็บวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้าไม่เป็นระเบียบ 
เมื่อเบิกใช้ต้องใช้เวลา
ค้นหาวัสดุอุปกรณ์และ
ไม่มีเครื่องมือที่มี
มาตรฐาน 

กองช่าง 1 1 1 1 4 ต่ า 

 


