
บทนํา 

  การบริหารความเสี่ยงมีความจําเป็นและสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการ 
บริหารจัดการองค์กร และเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์ กับ
การกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร ประกอบกับองค์กรที่มีการบริหาร จัดการที่
ดีจะต้องดำเนินการอยู่บนพ้ืนฐานของ 3 องค์ประกอบที่สำคัญ คือ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การ
ควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกระบวนการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามนัย แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 
                    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นโดยประยุกต์ตาม 
แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรของ COSO หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และ นํามา
ปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์การบริหาร ส่วน
ตำบลเมืองเก่า ใช้เป็นกรอบหรือแนวคิดพ้ืนฐานในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้
เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต ำบล
เมืองเก่า สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างประสิทธิภาพและถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ 
งาน/ภารกิจนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งจะเป็น ประโยชน์
ต่อผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าในการปฏิบัติงานให้เกิดสัมฤทธิ์ผล ทั่วทั้งองค์กร 
ลดความเสี่ยงอันเกิดจากการทุจริตและป้องกันการทุจริตต่อไป 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
************ 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
๑.1 หลักการและเหตุผล 
  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี จัดทำขึ้นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา 
๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ
เสี่ยง และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สามารถดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานและเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สามารถนําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้
สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการหลัก” ที่มีความสำคัญได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
  อีกท้ังการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา 3/1 แห่ง พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  8) พ.ศ. 2553 และ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กําหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิผล ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมี วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที ่ตามพันธกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทำให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จึง
ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และ
ปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ท้ังที่เป็นตัวเงิน และไม่
เป็นตัวเงิน) ให้แก่หน่วยงานเพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นได้ต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
  1.2.๑ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับการบริหารความเสี่ยง เครื่องมือในการ 
สื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและแนวทางในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า  
  1.2.๒ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาพวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น ป้องกันความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้หรือบรรเทาความเสียหายให้อยู่
ในสภาพที่ยอมรับได้ตลอดจนลดผลกระทบจากการชะงักงันในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า  
  1.2.๓ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน 
และสำนัก/กอง ในสังกัดสามารถนําแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้ 
  1.2.4 เพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่ามีความ 
เชื่อมั่นในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบ 
จนทำให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ต้องหยุดชะงัก 
1.3 ความหมายของความเสี่ยง ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและลักษณะความเสี่ยง 
  ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ ที่
ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุ 
เป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่สำคัญของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้ 
  การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ ใน
การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ ในการวิเคราะห์การประเมิน การ
จัดการ การติดตาม การประเมินผล และการสื ่อสารความเสี ่ยงที ่เกี ่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือ 
กระบวนการดําเนินงานขององค์กร ตลอดจนการประกอบกันอย่ างลงตัวของวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการ 
และโครงสร้างองค์กรซึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารองค์กร 
  ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management System) หมายถึง ระบบบริหาร ปัจจัย
และควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการดําเนินงานต่างๆ โดยลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายหรือ ความ
ล้มเหลว เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
ประเมินได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักและเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นสำคัญ 
  ความเสี่ยงจําแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
  1. ความเสี ่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) หมายถึง ความเสี ่ยงที ่เกิดจากการ
กำหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่าง
นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายองค์กร 
  2. ความเสี่ยงทางด้านการดําเนินงาน (Operational Risk : OR) หมายถึง ความเสี่ยง ที่เกิด
จากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั ้นตอน อันเนื ่องมาจากการกำกับดูแลที ่ดีหรือขาดการควบคุมภายในที่ด ีโดย 
ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงานและ 
ความปลอดภัยของทรัพย์สิน 
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  3. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk : FR) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพ
คล่องทางการเงิน ความสามารถในการทำกําไรและรายงานทางการเงิน 
  4. ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ (Compliance Risk : CR) หมายถึง ความ
เสี่ยงที่เกิดการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 
1.4 แนวคิดพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยง 
  จากสภาวการณ์ในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 
อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์การกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น การกำหนด
แผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างขององค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับ คณะผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าที่ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรซึ่งถือ
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบล พร้อม
ทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องโดยเชื่อมั ่นว่าการบริหารความเสี ่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่
ช่วยเหลือให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรค
หรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งในด้านผลการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร
ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมท่ีดีนําไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไป ในอนาคต 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
และเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน เพื่อดําเนินงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดย
พิจารณาและจัดวางแนวทางการบริหารงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ให้มี
ความชัดเจน สามารถตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลได้อย่างเหมาะสมให้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน จัดท ำ
นโยบาย แนวทาง คู่มือการปฏิบัติงานที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส รวมทั้ง ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบวินัย จริยธรรมและจรรยาบรรณ กำกับ ดูแลและเสนอแนวทาง สั่งการ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี ่ยง                
(Risk Management Process) ตามแนวทาง COSO ERM Framework และความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
ดังนี้ 
  COSO ERM Framework 
  1. สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายของ
องค์กร หมายถึง ปัจจัยต่างๆ เช่น จริยธรรม วิธีการทำงานของผู้บริหารและบุคลากร รูปแบบการจัดการของ
ฝ่ายบริหารและวิธีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งผู้บริหารต้องมีการกำหนดร่วมกันกับ
พนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตสํานึก การตระหนักและรับรู้เรื่องความเสี่ยง และการควบคุมแก่
พนักงานทุกคนในองค์กร 
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  2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์ใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดนั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และ
ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของ Risk Appetite และ Risk Tolerance 
  3. การบ่งชี ้เหตุการณ์ (Event Identification) ในกระบวนการบ่งชี ้เหตุการณ์ควรต้อง
พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านบุคลากร ด้านการ
ปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย ด้านภาษีอากร ด้านระบบงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่
อาจจะเกิดขึ้นโดยอาจจะมีแหล่งความเสี่ยง จากทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรและสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเป็นองค์ประกอบต่างๆ ที ่อยู ่ภายนอกองค์กรซึ ่งมีอิทธิพล ต่อ
วัตถุประสงค์/เป้าหมายขององค์กร เช่น วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
ตัวขับเคลื่อนและแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร การยอมรับและคุณค่าของ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกองค์กร เป็นต้น 
  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อเป้าหมาย
องค์กร เช่น ขีดความสามารถขององค์กรในแง่ทรัพยากรและความรู้ ได้แก่ เงินทุน เวลา บุคลากร กระบวนการ
ระบบและเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ นโยบาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร การรับรู้คุณค่าและ
วัฒนธรรมองค์กร มาตรฐานและแบบจําลองที่พัฒนาโดยองค์กร โครงสร้างขององค์กรการระบุเหตุการณ์อาจ
ดำเนินการ โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจัดการ ที่รับผิดชอบในแผนงานหรือการดำเนินการนั้น 
และรวบรวม ประเด็นความเสี่ยงสำคัญท่ีได้รับความสนใจหรือประเด็นที่เป็นกังวลเพ่ือนํามาจัดทำภาพรวมความ
เสี่ยงขององค์กร (Corporate Risk Profile) ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้จําแนกประเภทของ
ความเสี่ยงออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
  1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแผนกลยทุธ์
แผนการดําเนินงาน และการนําแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ยัง
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อการกำหนดกลยุทธ์ หรือการ
ดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการดําเนินงานขององค์กร 
  2) ความเสี ่ยงด้านการปฏิบัต ิการ (Operational Risk) ความเสี ่ยงที ่ เก ี ่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
จัดการข้อมลูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด 
ซึ ่งความเสี ่ยงด้านปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการท ำงานและการบรรลุ 
วัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม 
  3) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) โดยอาจจะเป็น
ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น การบริหารจัดการด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติ หรือ
ปัจจัยภาพนอก เช่น การจัดสรรงบประมาณ หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลง
ไว้อันส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม 
  4) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) ข้อบังคับของ
หน่วยงานกำกับดูแล เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรี  เป็นต้น รวมทั้ง ความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า  ซึ่งหากความเสี่ยง
ด้านนี้เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กร 
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  4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) สำหรับการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่
จะต้องดำเนินการต่อจากการระบุความเสี่ยงโดยการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก 
ได้แก่ 
   1) การวิเคราะห์ความเสี ่ยง จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งที ่มาของความเสี ่ยง 
ผลกระทบที่ตามมาทั้งในทางบวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของผลกระทบที่อาจจะตามมา โดย
จะต้องระบุถึงปัจจัยที่มีผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่งๆ อาจจะเกิดผลที่
ตามมาและกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายหลายด้านนอกจากนั้นในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึง มาตรการ
จัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู ่ณ ปัจจุบันรวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย 
   2) การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหว่างระดับของ 
ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรั บได้ (Risk Appetite) ในกรณีที่ 
ระดับของความเสี่ยงไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ของเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง และความเสี่ยงดังกล่าว จะ
ได้รับการจัดการทันท ี
  เกณฑ์กำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง  
          เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงควรสะท้อนถึงคุณค่าวัตถุประสงค์และทรัพยากร ของ
องค์กร โดยเกณฑ์บางประเภทอาจพัฒนาได้จากข้อกําหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานกำกับ ดูแล 
ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนดต้องสอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงขององค์กรและการทบทวนอย่างต่อเนื่องปัจจั ยที่นํามา
พิจารณาเพื่อประกอบการกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง ได้แก่ ลักษณะ และประเภทของผลกระทบที่สามารถเกิด
และแนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดขึ้นกรอบเวลาของโอกาส และผลกระทบที่ เกิดขึ้น แนวทางในการ
กำหนดระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ระดับของความเสี่ยงที่ต้องจัดการ โอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับของความเสียหาย แบ่งเป็น 5 ระดับ 
ดังนี้ 
   5 ค่อนข้างแน่นอน 
   4 น่าจะเกิด 
   3 เป็นไปได้ที่จะเกิด 
   2 ไม่น่าจะเกิด 
   1 ยากท่ีจะเกิด 
  ระดับของความเสียหาย (Impact) ระดับของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง แบ่งเป็น 
5 ด้าน ดังนี้ 
   1 ผลกระทบด้านการเงิน 
   2 ผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร 
   3 ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
   4 ผลกระทบต่อบุคลากรสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า  
   5 ผลกระทบต่อความล่าช้าในการดําเนินงานโครงการสำคัญ  
  แต่ละด้านแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยกำหนดนิยามในแต่ละระดับ ดังนี้ 
   5 วิกฤต      4 มีนัยสําคัญ     3 ปานกลาง     2 น้อย     1 ไม่มีนัยสําคัญ 
 
 



-6- 

  5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
  การกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการนําเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่จะดำเนินการ ต่อที่
ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ดำเนินการ (ถ้ามี) โดยใน
การคัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี ่ยงที ่เหมาะสมที่สุดจะคำนึงถึงความเสี ่ยงที ่ยอมรับได้ (Risk 
Appetite) กับต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงข้อกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองเก่ายอมรับได้ โดยยังคงให้องค์กรสามารถดําเนินงานและบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
  ทั้งนี้ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น หากไม่มีการจัดการซึ่งอาจไม่สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ เช่น ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทาง
ลบอย่างมีสาระสำคัญแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก แนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจพิจารณา ดำเนินการ
เป็นกรณีๆ ไป หรืออาจดำเนินการไปพร้อมๆ กับความเสี่ยงอื่นๆ 
  แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
  - การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง มัก
ใช้ในกรณีที่ความเสี่ยงมีความรุนแรง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  - การลด (Reduce) เป ็นการจ ัดหามาตรการจ ัดการ เช ่น การเตร ียมแพทย ์ฉ ุกเฉิน 
(Contingency plan) 
  - การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยไม่ต้อง
ดำเนินการใดๆ เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการ
สูงไม่คุ้มกับประโยชน์ที่ได้รับ 
  6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร เนื่องจาก
แต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนําไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้น กิจกรรมการ
ควบคุมจึงมีความแตกต่าง ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท 
  1) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 
  2) การควบคุมเพื ่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพื ่อให้ค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่ได้เกิดข้ึนแล้ว 
  3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้น
ให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
  4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพ่ือ
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต 
  ทั้งนี้ ในการดำเนินการกิจกรรมการควบคุมควรต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในด้าน ค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
   1) วิธีการดําเนินงาน (ขั้นตอน,กระบวนการ) 
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   2) การกำหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
    2.1 พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน 
    2.2 พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที ่จําเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการ
จัดการความเสี่ยง 
   3) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
  7. ข้อมูลและการติดต่อสื ่อสาร ( Information and Communication) สารสนเทศเป็น
สิ่งจําเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ประเมิน และการจัดการความเสี่ยงข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรทั้ง
จากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึกและสื่อสารไปยังบุคลากรในองค์กรอย่าง
เหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบได้ รวมถึงเป็น
การรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และผลของ
การบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ยังครอบคลุมถึงการสื่อสารจากระดับบนลง
ล่าง ระดับล่างไปสู่บน และการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน 
  การบริหารความเสี่ยงควรใช้ทั้งข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตและแสดงแนวโน้มของ
เหตุการณ์และช่วยคาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหาร ในการ
พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้อ งค์กรสามารถปรับเปลี่ยน
กิจกรรมการควบคุมตามความจําเป็น เพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  8. การติดตาม (Monitoring) 
  กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า มีความ
จำเป็นต้องได้รับการสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง 
การดูแลติดตามแนวโน้มของความเสี่ยง รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มั่นใจว่า 
  1) เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตามประเมินสถานการณ์วิเคราะห์ และบริหาร
ความเสี่ยงที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม 
  2) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รายงานถึงความ
คืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
  3) ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการนํามา
ปฏิบัติใช้จริง เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป เจ้าหน้าที่รับผิดชอบความเสี่ยง รายงานสถานะ
ความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าได้ทราบ และนําความเสี่ยงเข้าเสนอในที่ประชุม
ผู้บริหารเพ่ือทราบ/พิจารณาต่อไป 
  ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง โอกาสที่ผลผลิตของการดําเนินงาน ไม่บรรลุ
ผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการขาดหลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ แบ่งเป็น 
  1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่สอดคล้อง (Key Risk Area) 
  2. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง (Political Risk) 
  3. ความเสี่ยงด้านการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk) 
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   ความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
 

ประเภทของความเสี่ยง 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

สาเหตุ ความสอดคล้อง 
ตามหลักธรรมภิบาล 

1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่
สอดคล้องกัน (Key Risk Area) 

1.1) เนื้อหาของแผนงาน/โครงการไม่ตอบสนอง
ต่อประเด็นยุทธศาสตร์หรือนโยบายของจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดและรัฐบาล 
1.2) ขาดการประสานการดําเนินงานระหว่าง
ภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
ของแผนงานโครงการ 

- หลักภาระรับผิดชอบ 
 
 
- หลักการมีส่วนร่วม 

2. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทาง
การเมือง (Political Risk) 

ขาดความร ับผ ิดชอบต่อการใช ้งบประมาณ
จำนวนมากให้เกิดความคุ ้มค่าโดยมีกลไกที่      
พอเพียงในการตรวจสอบประเมินจนอาจส่งผล
กระทบทางลบจากสื่อมวลชนได้ 

- หลักคุณธรรม 
- หลักความโปร่งใน 
- หลักความคุ้มค่า 

3. ความเสี ่ยงด้านการตอบสนอง
ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ที่ แ ท ้ จ ร ิ ง ข อ ง
ประชาชน (Negotiation Risk) 

3.1 ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนผู ้ได้รับ
ประโยชน์โดยตรงต่อแผนงานโครงการ 
3.2 การดําเนินงานตามแผนงานโครงการมิได้
กระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้องชอบธรรมไปยัง
ส่วนที่ควรได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง 

- หลักการมีส่วนร่วม 
 
- หลักความคุ้มค่า 

 
  คำอธิบายมิติธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 
  1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที ่บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล
และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
  2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแล ที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์กร
สามารถใช้ทรัพยากรทั ้งด ้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์ส ูงสุดต่อการพัฒนา ขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม 
  3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง หรือ ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
  4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ หน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวัง ของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
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  5. หลักความโปร่งใส (Transparency) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้ 
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้
ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
  6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ ปัญหาหรือ
ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ ร่วมกระบวนการพัฒนาใน
ฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
  7. หลักการกระจายอำนาย (Decentralization) : การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร
และภารกิจจากส่วนราชการให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน
ดำเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการ ตัดสินใจและการ
ดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลผลิตเพื่อผลการดำเนินการที่ดีของส่วนราชการ ทั้งนี้การกระจาย
อำนาจการตัดสินใจที่ดีบุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและข้อมูลสนับสนุนเพ่ือให้เกิด การตัดสินที่เหมาะสม 
  8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
  9. หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการ อย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนาการศึกษา การฝึกอบรม และ
อ่ืนๆ 
  10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการใน
การแสวงฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี ่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หายุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ 
  1.5 ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
  การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและ
ทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจ
ทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย 
  ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 
  1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วย 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส ำคัญ และสามารถทำ
หน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
  2. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความ
เสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บน
สมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
  3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้หมด การบริหารความเสี่ยงจะ
ทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยง
สำคัญทีส่่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 
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  4. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ 
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือ ที่
สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การ
ติดตาม ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดําเนินงานขององค์ การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า  
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร 
  5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบ การ
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ ผู้บริหารมี
ความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
  6. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และ
การเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและ
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน 
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บทที ่2 
การบริหารจัดการความเสี่ยง 

2.1 มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  2.1.๑ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่าง 
สมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานว่าหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง 
เหมาะสม 
  2.1.๒ ฝ่ายบริหารของหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหาร 
จัดการความเสี่ยงภายในองค์การ อย่างน้อยประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง การกำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
  2.1.๓ หน่วยงานของรัฐต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
  2.1.๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
  2.1.๕ การบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การ 
ประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง 
  2.1.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้อง มี
การสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  2.1.๗ หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี ่ยงและ 
ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ 
  2.1.๘ หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่
เกีย่วข้อง 
  2.1.๙ หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณานําเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2.2 แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
  1. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีอำนาจหน้าที่จัดทำแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนบริหาร จัดการ
ความเสี่ยง และพิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  2. การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และอาจส่งกระทบในด้านลบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ องค์กร ทั้ง
ในด้านกลยุทธ์ ด้านการดําเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ อันอาจเป็น
ผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ ( Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของ
เหตุการณ ์
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  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้กำหนด 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ขั ้นตอนและวิธีในการ 
บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบ และดำเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

 

 

 

 

 

 
  โดยมีขั้นตอนสำคัญของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ตามแนวคิดการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) โดย COSO ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
  2. การกำหนดวัตถุประสงค์ 
  3. การบ่งชี้เหตุการณ์ 
  4. การประเมินความเสี่ยง 
  5. การตอบสนองความเสี่ยง 
  6. กิจกรรมการควบคุม 
  7. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร 
  8. การติดตาม 
2.3 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีขั้นตอนการดำเนินการ หลักเกณฑ์ ในการวิเคราะห์
อย่างเหมาะสม โดยครอบคลุม 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

 
 

 

 

 

 

 

  

ระบุความเสี่ยงหรือ 
ปัจจัยเสี่ยง 

  การวิเคราะห์ 
ความเสี่ยง 

      การกำหนดมาตรการ 
      จัดการความเสี่ยง 

ติดตามรายงาน 
ประเมินผล 

ทบทวนการบริหาร 
ความเสี่ยง 
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  ภายใต้กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
   (1) วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 
   (2) โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Structure) 
   (3) กระบวนการ (Process) 
   (4) ปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure) 
  1. ระบุความเสี่ยงหรือปัจจัยความเสี่ยง 
  สาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยจะต้องระบุได้ว่า
เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นอย่างไร และทําไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ ควรเป็น
สาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
  2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง มีแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังนี้  
  การประเมินความเสี่ยง 
  โอกาสที่จะเกิด (L : Likelihood) เป็นระดับของโอกาสหรือความบ่อยครั้งที่จะเกิดความเสี่ยง 
  ผลกระทบ (I : Impact) คือ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดข้ึน 
  1 = โอกาสเกิดน้อยที่สุด / รุนแรงน้อยที่สุด 
  2 = โอกาสเกิดน้อย / รุนแรงน้อย 
  3 = โอกาสเกิดปานกลาง / รุนแรงปานกลาง 
  4 = โอกาสเกิดมาก / รุนแรงมาก 
  5 = โอกาสเกิดมากท่ีสุด / รุนแรงมากที่สุด 
  ระดับความเสี่ยง = L x L    
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า  ได้กำหนดระดับของโอกาสที ่จะเกิด เหตุการณ์ความ
เสียหายและระดับผลกระทบของความเสียหาย ดังนี้    
  ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเหตุการณ์
ความเสี่ยง จําแนกเป็น 5 ระดับคะแนน คือ  
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ประเด็นที่พิจารณา 
ความเสียหาย 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด 
มูลค่าความเสียหาย น้ อ ย ก ว่ า 

10,000 บาท 
1 0 , 0 0 0  - 
50,000 บาท 

5 0 , 0 0 1  -
250,000 บาท 

250,000 - 
10,000,000 
บาท 

ม า ก ก ว่ า
10,000,000 
บาท 

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

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

จำนวนผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ได้รับผลกระทบ 

ก ร ะ ท บ
ผ ู ้ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง
โดยตรงบางราย 

กระทบผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงเป็นส่วน
ใหญ่ 

ก ร ะ ท บ
ผ ู ้ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง
โดยตรงทั้งหมด 

ก ร ะ ท บ
ผ ู ้ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง
โ ด ย ต ร ง
ท ั ้ ง หมดและ
ผู้อ่ืนบางส่วน 

ก ร ะ ท บ
ผ ู ้ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง
โดยตรงทั้งหมด 
แ ล ะ ผู้ อ่ื น
ทั้งหมด 

จำนวนผู้ร้องเรียน ไม่มีผู้ร้องเรียน 1 - 2 ราย/เดือน 3  -  4  ร า ย /
เดือน 

5  -  6  ร าย /
เดือน 

ม า ก ก ว ่ า  6 
ราย/เดือน 

ความล่าช ้าของการดำเนิน
โครงการ 

น ้อยกว ่ า  0 .5 
เดือน 

0.5 - 1 เดือน มากกว ่ า  1  - 
1.5 เดือน 

มากกว่า 1.5 - 
2 เดือน 

ม า ก ก ว ่ า  2 
เดือน 

 
  โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์/ความเสี่ยงซึ่ ง
จําแนกเป็น 5 ระดับคะแนน คือ 

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ระดับคะแนน โอกาสที่จะเกิด ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์โดยเฉลี่ย 

1 = โอกาสเกิดข้ึนน้อยมาก คาดว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตน้อยมาก 
(Probability < 1%) หรืออาจเกิดขึ้นในสถาน 
การณ์ที่ไม่ปกติ เช่นไฟไหม้ภัยธรรมชาติ 

1 ปีต่อครั้ง 

2 = โอกาสเกิดข้ึนน้อย คาดว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย (Probability 
1 - 2%) 

2 - 4 ปีต่อครั้ง 

3 = โอกาสเกิดข้ึนปานกลาง คาดว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตปานกลาง 
(Probability 2 - 3%) 

5 ปีต่อครั้ง 

4 = โอกาสเกิดข้ึนสูง คาดว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่อนข้าง
บ่อย (Probability 3 - 5%) 

1 - 6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 

5 = โอกาสเกิดข้ึนสูงมาก คาดว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบ่อยมาก     
(Probability > 5%) 

1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 

หมายเหตุ Probability  (ความน่าจะเป็น) < 1% หมายถึง ปฏิบัติการ 100 ครั้ง มีโอกาสเกิด เหตุการณ์ความเสียหาย < 1 
ครั้ง 
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  เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี ่ท ี ่จะเก ิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของ 
ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด 
ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง 
ในระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการ
ก่อนเมื่อพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงที่มีความสำคัญเสร็จสิ้นผู้ประเมินต้องประเมินทางเลือก เพ่ือกำหนดวิธีการ
ในการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นโดยทางเลือกในการจัดการบริหารความเสี่ยงโดยทั่วไป มี 4 ทางเลือก ดังนี้ 
  1. การแบ่งปัน (Sharing) คือ การถ่ายโอนความเสี ่ยงหรือโอนย้ายความเสี ่ยงให้ผ ู ้ อ่ืน 
รับผิดชอบแทน เช่น การทำประกันภัย การจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการแทน เป็นต้น 
  2. การหลีกเลี่ยง/กําจัด (Avoiding) คือ การกําจัดความเสี่ยงหรือหลีกเลียงไม่ยอมรับ ความ
เสี่ยงนั้นเลย เช่น การเปลี่ยนวัตถุประสงค์การหยุดกิจกรรมหรือขั้นตอนที่นํามาซึ่งความเสี่ยง เป็นต้น 
  3. การควบคุม/ลด (Reducing) คือ การควบคุมความเสี่ยงหรือหาวิธีการควบคุมเพ่ิมเติม เพ่ือ
จัดการ/บริหารความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดทำแผนฉุกเฉิน การปรับปรุงแก้ไข กระบวนการ
ดําเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิมทักษะให้กับพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  4. การยอมรับ (Accepting) คือ การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากองค์กรอาจมีระบบควบคุม ที่
มีประสิทธิภาพ หรือมีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหรือระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ใน 
ระดับที่ยอมรับได้หรือการยอมรับให้มีความเสี่ยง เนื่องจากค่าใช้จ่าย/ต้นทุนในการจัดการ/บริหารความเสี่ ยง 
อาจมีมูลค่าสูงกว่าผลลัพธ์/ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
  หลังจากท่ีได้ประเมินทางเลือกการจัดการความเสี่ยงแล้ว จะทำการคัดเลือกทางเลือก กำหนด
วิธีการจัดการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละความเสี่ยง จัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกัน การทุจริต 
ซึ่งจะมีการกำหนดวิธีการดำเนินการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาดำเนินการ เพ่ือประโยชน์ใน
การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงต่อไป 
  การบริหารความเสี่ยง แบ่งแยกตามลักษณะของงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
  1. การบริหารความเสี่ยงในงานประจำ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 
  1.1 ระดับองค์กร ทำการบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อให้เกิด ความ
เชื่อมโยงแบบบูรณาการและมีความสอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกันกับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ 
  1.2 ระดับหน่วยงาน ทำการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ยัง
นํามาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมจากแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรมากระจาย สู่แผนการ
บริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานด้วย รวมถึงการนําความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยง จากการ
บริหารความเสี่ยงในปีก่อนมาร่วมทบทวนในแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานของปัจจุบัน ด้วย 
  การบริหารความเสี่ยงในงานประจำ มีการดำเนินการ ดังนี้ 
  (1) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานประจำในแต่ละกิจกรรมของแต่ละส่วนงานจะต้อง
ดำเนินการบ่งชี้และกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงในงานประจำที่ได้รับมอบหมายในทันทีท่ีได้รับ มอบหมาย
ให้รับผิดชอบในงานนั้นๆ 
  (2) กรณีที่งานดังกล่าวมีการกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงไว้แล้ว ผู้ได้รับมอบหมาย ให้
รับผิดชอบงานใหม่จะต้องทำการทบทวนความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ตาม
ระบบงานเดิมท่ีวางไว้แล้วในทันที 
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  (3) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (1) จะต้องรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บังคับบัญชา ระดับ
ต้นเหนือขึ้นไป 1 ระดับโดยเร็วที่สุด 
  (4) กรณีที่พบว่าปัจจัยเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือพบว่ามีผลกระทบจากความ
เสี่ยงหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นในงานที่รับผิดชอบแล้ว ผู้ที ่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานนั้น ต้องเร่ง
ดำเนินการทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของมาตรการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มี
อยู่เดิมแล้วรายงานเสนอความเห็นและหรือมาตรการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมเติมต่อผู้บังคับบัญชา ตามข้อ (3) 
โดยเร็วที่สุด 
  2. การบริหารความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการใหม่  
  การบริหารความในแผนงาน/โครงการใหม่มีการดําเนินงาน ดังนี้ 
  1. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนงาน/โครงการใหม่จะต้องพิจารณาประเมิน ความ
เสี่ยงของแผนงาน/โครงการใหม่ด้วยแบบประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในและจัดทำแผน บริหาร
ความเสี่ยงหรือแผนสํารองฉุกเฉินสำหรับใช้เป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีในแผนงาน/โครงการ ใหม่ให้
คงเหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยจัดทำเป็นแผนย่อยควบคุมไปกับแผนงาน/โครงการใหม่เพื่อให้ ผู้มีอำนาจ
อนุมัติสามารถใช้แผนย่อยของการบริหารความเสี่ยงเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/ โครงการ
ใหมต่่อไป 
  2. หน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการต้องจัดส่งสำเนาแผนงาน/โครงการใหม่และ แผนย่อย 
การบริหารความเสี่ยงหรือแผนสํารองฉุกเฉินของแผนหลัก เสนอให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (ผ่าน
แผนกบริหารความเสี่ยง) พิจารณาให้ความเห็นในระยะเดียวกับการนําเสนอแผนงานหลักด้วย 
  3. ผู้มีอำนาจอนุมัติแผนงานหลักควรใช้ข้อมูลในแบบประเมินความเสี่ยงฯ และแผนย่อย เพ่ือ
การบริหารความเสี่ยงที่หน่วยงานเจ้าของแผนงานหลักนําเสนอมาในคราวเดียวกันเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาอนุมัติแผนงานหลักและควรนําไปใช้ประกอบการติดตามผลการดำเนินการตามแผนงานหลัก เพ่ือ
แก้ไขปัญหากรณีวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ หรือผลการดำเนินได้รับผลกระทบจากความเสี่ยง ที่ระบุ
ไว้และเพ่ือกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 
  4. หน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการต้องส่งสำเนาการรายงานผลการดำเนินแผนงาน/ 
โครงการและการบริหารความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องให้แผนกบริหารความเสี่ยงทราบ เพื ่อนํามาสรุปผลเสนอ 
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการองค์กรต่อไป 
  ปัญหา : คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและยังเป็นอุปสรรคต่อการทำงานในปัจจุบัน หาก
เราแก้ไขไม่ถูกวิธีหรือไม่แก้ไข อาจทำให้เราเกิดความเสี่ยงขึ้นได้ 
  ความเสี่ยง : คือ เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เป็นการคาดการณ์ในอนาคต โดยนํา
ข้อมูลหรือปัญหาต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาศึกษาวิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ นั้นที่มีต่อ
เป้าหมายการดําเนินงาน 
  แนวทางแก้ไข : คือ เป็นการแก้ไขเชิงรุก ต้องมองไปข้างหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจ 
เกิดข้ึน โดยหาแนวทางจัดการเพื่อลดทั้งโอกาสและผลกระทบ 
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  3. การกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง 
                   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงหรือเกณฑ์ที่ใช้ใน
การประเมินความเสี่ยง โดยสะท้อนถึงคุณค่า วัตถุประสงค์และทรัพยากรขององค์กร โดยเกณฑ์บางประเภท 
อาจพัฒนาได้จากข้อกําหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนดต้อง 
สอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงขององค์กรและมีการทบทวนอย่างต่อเนื่ อง และปัจจัยที่นํามาพิจารณา เพ่ือ
ประกอบการกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง ได้แก่ลักษณะและประเภทของผลกระทบที่สามารถเกิดขึ้นและ แนวทาง
ในการประเมินผลกระทบ แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดขึ้น กรอบเวลาของโอกาสและผลกระทบที่
เกิดขึ้นแนวทางในการกำหนดระดับความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ระดับของความเสี่ยงที่
จะต้องจัดการโอกาสที่จะเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของ
ความเสียหาย 
  การจัดการความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงทุกด้านและวิเคราะห์ระดับ
ความเสี่ยงของแต่ละปัจจัย กำหนดทางเลือกที่สามารถใช้ในการจัดการความเสี่ยง คัดเลือกทางเลือก ที่
เหมาะสมและนําไปปฏิบัติโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารความเสี่ยง มุ่งจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการ
ลดระดับผลกระทบความเสี่ยง แบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 
  1. ยอมรับได้ (Take , Accept) หมายถึง การที ่ความเสี ่ยงสามารถยอมรับได้ภายในการ
ควบคุมที่มีอยู่จนปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีมีความเสี่ยงในระดับที่ไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่
ดำเนินการใด ๆ 
  2. การลด/ควบคุม (Reduction / Control) หมายถึง การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือ
การออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  
  3. การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้น ไม่สามารถ
ยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการดําเนินงาน เช่น การหยุด ดําเนินงาน หรือ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน การลดขนาดของงานหรือ
กิจกรรมลง 
                    4. การโอนย้าย (Transfer) หรือแบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้าย หรือแบ่ง ความเสี่ยงไป
ให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำประกันภัย เป็นต้น 
  เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  1. ลดโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดของความเสี่ยงนั้นๆ 
  2. ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน 
  3. เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ให้เป็นไปในรูปแบบที่องค์กร 
ต้องการหรือยอมรับได้ 
  ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  1. จัดลำดับความสำคัญความเสี ่ยง (ทั ้งความเสี ่ยงที ่ค้นพบใหม่และที่ยังเหลืออยู ่) โดย
เปรียบเทียบจากค่าระดับความเสี่ยงที่วัดได ้
  2. พิจารณามาตรการใช้การจัดการความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได ้
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  3. ศึกษาความเป็นไปได้ของทางเลือกในแต่ละมาตรการ ที่จะใช้กําจัดหรือลดความเสี่ยง โดย
ใช้การวิเคราะห์ผลได้ - ผลเสีย ของแต่ละมาตรการเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกมาตรการอย่างเป็น ระบบ 
การวิเคราะห์ผลได้ - ผลเสีย (Cost - Benefit Analysis) ประกอบด้วย ผลได้ (Benefit) ได้แก่ การวิเคราะห์หา
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนทันที นํามาตรการนั้นไปใช้ลดความเสี่ยงหรือผลประโยชน์ในระยะยาว รวมไปถึงโอกาสดีต่าง ๆ 
ทางธุรกิจในอนาคต เป็นต้น ผลเสีย (Cost) ได้แก่การวิเคราะห์หาต้นทุน เวลา หรือความสะดวกที่มีโอกาส
สูญเสียไปกับการกําจัดความเสี่ยงดังกล่าว หรือการสร้างโอกาสให้มีความเสี่ยงใหม่ เกิดข้ึนแทน เป็นต้น 
  4. เลือกมาตรการที่ดีที่สุดจัดการกับความเสี่ยง โดยจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพ่ือ
กำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่จะใช้ดําเนินงาน ทรัพยากรที่ต้องใช้และวิธีการติดตามผล รวมถึงการรายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
  4. การติดตาม รายงานและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 
  การติดตามรายงานและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลเมืองเก่า มีการติดตามรายงานและประเมินผลการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกสิ้น
ปีงบประมาณ เพ่ือดูความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานรวมถึงผลกระทบ พร้อมทั้งอาจมีการปรับแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้
มีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุก
หน้าที่งานและทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีต่างกัน โดยแบ่งประเภทการควบคุมไว้ 4 ประการ คือ 
  1. การควบคุมเพื ่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที ่กำหนดขึ ้น เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่
การควบคุม การเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น 
   2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพ่ือ
ค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ข้อบกพร่อง เป็นต้น 
  3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Direction Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือ กระตุ้น
ให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดีเป็นต้น 
  4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือ เพ่ือ
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การ
จัดเตรียมเครื่องดับเพลิง เพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้เป็นต้น 
  วิธีการบริหารความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารจัดการความเสี่ยง มาปรับใช้ในการพัฒนา 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า  
  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ โดยนําแนวคิดเรื่อง
ธรรมาภิบาลที่เกี ่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการด ำเนิน
แผนงาน/โครงการ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล (Good Governance) ได้แก่ 
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   1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
   2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
   3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
   4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
   5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
   6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
   7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) 
   8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
   9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
   10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามต ิ(Consensus Oriented) 
  การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับ ตามแบบฟอร์ม
ที่กำหนด ให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการ
รายงานผลการวิเคราะห์ ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงว่า มีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่  ถ้ายังมี
เหลืออยู่ มีอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด และมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือให้
ทราบและพิจารณาสั่งการ ทบทวนนโยบาย รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน ภายหลังหน่วยงานทราบ
ผลการประเมินความเสี่ยงและนําความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลางมากำหนดวิธีการจัดการ
ความเสี ่ยงแล้ว จะต้องจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม หลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
  1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) หรือ แบบ    
ปค.1 เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 
9 และข้อ 10 วรรคสาม (ระดับองค์กร/หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้จัดทํารายงาน) 
  2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือแบบ ปค.4 เป็น  แบบ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ระดับส่วนงานย่อย/ สำนัก/
กอง เป็นผู้จัดทํารายงาน) 
  3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน หรือแบบ ปค.5 เป็นแบบรายงาน การ
ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ระดับส่วนงานย่อย/สำนัก/กอง เป็นผู้จัดทำรายงาน) 
  5. การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  เป็นการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงว่า มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยง
ในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย การบริหารความเสี่ยงระดับส ำนัก/กอง มุ่งเน้นให้
เกิดผลสำเร็จตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้ง และแผนการบริหารราชการประจำปีงบประมาณ ดังนั้น 
โครงการหรือกิจกรรมที่ต้องดำเนินการวิเคราะห์ ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมที่เป็นอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งได้รายงานไว้ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า และเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่มอบหมายให้หน่วยงานใน
สังกัดรับผิดชอบดำเนินการ/ประสานงานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้องในแต่ละปีงบประมาณ 
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2.4 รูปแบบการประเมินความเสี่ยง 
  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้กำหนดแบบ 
รายงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากสำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ดำเนินการ 
ค้นหาและระบุความเสี่ยงจากภารกิจงาน โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ Strategic (S) 
  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน Operation (O)  
  ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial (F)   
  ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ Compliance (C)  
  ความเสี่ยงด้านการบริหารความรู้ Knowledge Management (k) ซึ่งพิจารณาจากเป้าหมาย
ของภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และได้กำหนดรูปแบบการ
รายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้สำนัก/กอง ได้นําไปประเมิน/พิจารณาความเสี่ยงของภารกิจ/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ทั้งนี้การค้นหา และระบุความเสี่ยงจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการ
พิจารณาระบบการควบคุมภายใน 
2.5 การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
  ตามที่กระทรวงการคลัง  โดยกรมบัญชีกลางกำหนดแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาค
ราชการได้กำหนดขึ ้นโดยประยุกต์จากระบบการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ ่งเป็นระบบการควบคุมภายในที ่ครอบคลุมถึง
องค์ประกอบต่างๆ ในการบริหารงานและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป รวมทั้งศึกษาแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญและ
เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมในแนว
ปฏิบัติที่กำหนดขึ้นเป็นเพียงตัวอย่างกิจกรรมหลักๆ ซึ่งไม่ใช่กิจกรรมทั้งหมดที่ภาคราชการมีอยู่  ดังนั้น แต่ละ
ส่วนราชการซึ่งมีกิจกรรมการดําเนินงานหลากหลายแตกต่างกันสามารถนําประยุกต์และกำหนดระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานให้เหมาะสมต่อไป โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ดำเนินการควบคุม
ภายใน มีองค์ประกอบ 5 ส่วน ดังนี้ 
  1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
  2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
  4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
  5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 
  1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) หมายถึง สภาวการณ์หรือปัจจัย
ต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดระบบการควบคุมภายในหน่วยงานในการดําเนินงานจะมีปัจจัย ที่ส่งผลให้เกิดมาตรการการ
ควบคุมภายในขึ้นในหน่วยงานซึ่งฝ่ายบริหารจะมีอิทธิผลสำคัญต่อการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมภายในหน่วยงาน เช่น จริยธรรมของการทำงาน ความซื่อสัตย์ ความไว้ใจได้ ความโปร่งใส และการมี
ภาวะผู้นําที่ดีซึ่งรวมทั้งการกำหนดนโยบาย โครงสร้าง และระเบียบวิธีปฏิบัติ ที่เหมาะสม สำหรับตัวอย่าง
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน เช่น 
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   1.1 ปรัชญาและลักษณะการทำงานของผู้บริหาร ปรัชญาและลักษณะการทำงาน
ของผู้บริหารแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันและจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลถึงการกำหนดระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน เพราะผู้บริหารมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และระบบการควบคุมภายใน แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการเลือกปรัชญาและวิธีการทำงานทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งรับผิดชอบต่อผล
ที่เกิดขึ้น ผู้บริหารสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีโดยดำเนินการ ดังนี้ 
    1.1.1 กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การดําเนินงาน มาตรฐาน และแนวทาง 
การปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน และแจ้งให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานทราบ 
    1.1.2 กำหนดโครงสร้างการจัดหน่วยงานให้เหมาะสมมีสายการบังคับ
บัญชาและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนรวมทั้งมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้แก่บุคลากรแต่ละตำแหน่งอย่างเหมาะสม 
    1.1.3 กำหนดคุณลักษณะงานเฉพาะตำแหน่ง (Job Description) ของ 
บุคลากรทุกตำแหน่ง หน้าที่และระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละงาน อย่าง
ชัดเจน 
    1.1.4 กําหนดให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
บุคลากร ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นธรรม รวมทั้งก ำหนด
บทลงโทษ ทางวินัยให้ชัดเจน 
    1.1.5 กําหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุม 
ภายในและหน่วยตรวจสอบภายใน 
   1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงานการบริหารและการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งสองประการนี้ เป็นสิ่งที่ต้อง
สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม หรือกำหนดสิ่งจูงใจและผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่าง
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทั้งนี้ผู้บริหารต้องมีการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานรับทราบและตระหนัก
ถึงคุณค่าในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมโดยผู้บริหารควรดำเนินการ ดังนี้ 
    1.2.1 กำหนดนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและทำตัวใหเ้ป็น 
แบบอย่างสม่ำเสมอทั้งโดยคําพูดและการกระทำ 
    1.2.2 สื่อสารและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ ตลอดจนเข้าใจใน
หลักการของจริยธรรมดังกล่าว 
    1.2.3 จัดทำข้อกําหนดจริยธรรมหรือแนวทางที่พึงปฏิบัติของหน่วยงานไว้
ให้ชัดเจนโดยรวมถึงกรณีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย 
    1.2.4 ลดวิธีการหรือโอกาสที่จะจูงให้เกิดการกระทำผิด ความซื่อสัตย์และ
จริยธรรมเป็นปัจจัยเบื้องต้นที่สำคัญ ซึ่งจะส่งผลถึงการจัดโครงสร้างของหน่วยงาน การจัดการและการติดตาม
ประเมินผลองค์ประกอบของระบบการควบคุมภายใน อ่ืนๆ ด้วย 
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   1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน โครงสร้างของหน่วยงานที่ได้รับการจัดไว้เป็นอย่างดีจะ
เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารสามารถวางแผน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดโครงสร้างของหน่วยงานให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ เช่น 
    1.3.1 การรวมศูนย์อำนาจหรือกระจายศูนย์อำนาจการตัดสินใจในระดับ
ต่างๆ หากกิจการเลือกใช้การรวมศูนย์อำนาจในการตัดสินใจ คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้ได้รับอำนาจย่อมมี 
ความสำคัญ กรณีวิธีกระจายศูนย์อำนาจการตัดสินใจ ระบบและขั้นตอนการทำงานรวมถึงกระบวนการในการ
ติดตามผล ก็จะมีความสำคัญมากกว่าคุณสมบัติของตัวบุคคล 
    1.3.2 การจัดโครงสร้างของหน่วยงานที่มีการผลิตโดยเครื่องจักร อาจใช้ 
โครงสร้างและการควบคุมที่เป็นระเบียบแบบแผนแน่นอน แต่โครงสร้างที่มีรูปแบบแน่นอน อาจไม่เหมาะสม 
กับกิจกรรมการบริการหรืองานท่ีเกี่ยวข้องกับการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ เป็นต้น 
    1.3.3 การมอบอำนาจต้องให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานและต้องชัดเจน 
   1.4 นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากร ปัจจัยที่สำคัญที่ช่วยให้ระบบ
การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ คือ บุคลากรในหน่วยงานนั่นเองที่เป็นตัวจักรสำคัญ ดังนั้นการมีนโยบายและ
ระบบการบริหารบุคลากรที่ชัดเจนและเหมาะสม จะช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น เช่น 
    1.4.1 กำหนดหลักเกณฑ์ที ่ชัดเจนเกี ่ยวกับการว่าจ้าง การพัฒนา การ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนข้ัน เลื่อนตำแหน่ง รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนและประโยชน์อื่น 
    1.4.2 กำหนดค ุณสมบ ัต ิและล ักษณะงาน ( Job Description) ของ
เจ้าหน้าที่ ในแต่ละตำแหน่งให้ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน 
    1.4.3 กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน 
    1.4.4  มีระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ  
   1.5 การกำหนดอำนาจหน้าที ่ความรับผิดชอบการกำหนดอำนาจหน้าที ่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงานเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ดังนั้น 
ผู้บริหารควรกำหนดอำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบของบุคลากรแต่ละตำแหน่งให้ชัดเจน ดังนี้ 
    1.5.1 กำหนดหน้าที ่ความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งให้ชัดเจน โดย
คำนึงถึงการกระจายอำนาจและระบบการสอบยันความถูกต้องระหว่างกัน 
    1.5.2 กำหนดคู่มือปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    1.5.3 กำหนดระบบการติดตามประเมินผล ซึ่งรวมถึงการจัดทำแผนงาน 
และระบบการรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ 
   1.6 คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
และการตรวจสอบภายในเป็นกลไกและเครื่องมือชนิดหนึ่งในการช่วยตรวจสอบและสอบทานให้เป็นไปตาม
แผนงานที่ฝ่ายบริหารวางไว้คณะกรรมการตรวจสอบที่มี ความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการ
ทำงาน จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล้อมการ ควบคุมภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
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   สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นองค์ประกอบเกี ่ยวกับการสร้างบรรยากาศ ใน
หน่วยงาน เพื ่อให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตสํานึกที ่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่จะไปเสริมองค์ประกอบการควบคุมอ่ืน ต่อไป 
  2. การประเมินความเสี่ยง ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือการ กระทำ
ใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในด้านลบหรือเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จ ตาม
เป้าหมายที่กำหนด ความเสี่ยง อาจเกิดจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน การควบคุมภายใน การที่
หน่วยงานตรวจ ไม่พบข้อผิดพลาด ฯลฯ 
  (1) ความเสี่ยงจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน 
  ความเสี่ยงลักษณะนี้เป็นความเสี่ยงที ่มีอยู่โดยธรรมชาติในงานนั้นๆ เอง เมื่อใดก็ตามที่
ตัดสินใจที่จะทำงานหรือกิจกรรม ก็ย่อมจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้น เช่น การทำธุรกิจการค้าขายกับต่างประเทศหรือ
สั่งซื้อของจากต่างประเทศของทางราชการ ความเสี่ยงก็คืออัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเปลี่ยนไป ฯลฯ 
  (2) ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน 
  ความจากการควบคุมภายใน เป็นความเสี่ยงที่ระบบการควบคุมภายในของ หน่วยงานไม่
ครอบคลุมและไม่สามารถป้องกันข้อผิดพลาดจากการดําเนินงานของหน่วยงานได้อาจเป็นเพราะ หน่วยงานไม่มี
ระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงในการดําเนินงานหรือหน่วยงาน นั้นไม่มีการ
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดไว้เป็นต้น 
  (3) ความเสี่ยงจากการตรวจไม่พบข้อผิดพลาด 
  ความเสี่ยงลักษณะนี้ เป็นความเสี่ยงที่การตรวจสอบไม่สามารถค้นพบความ ผิดพลาดของ
รายการที่มีอยู่ เนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบทุกกิจกรรมในหน่วยงานนี้ได้ และ จำเป็นต้องใช้ระบบ
การตรวจสอบโดยการเลือกสุ่มตัวอย่างหรืออาจเนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่มีความอิสระ เพียงพอหรือไม่อยู่ในวิสัย
ที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ 
  สาเหตุของความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน 
  - ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร การ
เปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุมกำกับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  - ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น การประเมินความเสี่ยง
ในหน่วยงาน จะเป็นการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวม ของหน่วยงาน เพื่อให้ทราบเหตุการณ์ของความ
เสี่ยงและหาแนวทางแก้ไขและควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เกิดความเสียหายน้อยที่สุด 
  กระบวนการในการประเมินความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงให้อยู ่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับ ได้
สามารถดำเนินการเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ศึกษาวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน  
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน จะต้องสอดคล้องกับภารกิจ  (Mission) ของ
หน่วยงานนั้นๆ ซึ่งโดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของหน่วยงานจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ  
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  1.1 วัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน (Entity - Level objectives) เป็นวัตถุประสงค์ของการ
ดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน โดยทั่วไปจะระบุไว้ในแผนกลยุทธ์และแผนการ ปฏิบัติงานประจำปีของ
หน่วยงาน เช่นเดียวกับภารกิจ (Mission) และกลยุทธ์ในภาพรวมของหน่วยงาน เช่น ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
โครงสร้างของหน่วยงาน แนวโน้มการดําเนินงานของหน่วยงานในอนาคต นโยบายการบริหารงานหรือนโยบาย
การเงินการคลัง เป็นต้น 
  1.2 วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activity - Level objectives) เป็น วัตถุประสงค์ของ
การดําเนินงานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละกิจกรรมที่หน่วยงานกำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน ซึ ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับ
หน่วยงาน เช่น ระบบการประมวลข้อมูลทางการเงินและบัญชีเป็นต้น 
  2. ระบุปัจจัยเสี่ยง 
  ปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้จะส่งผลกระทบถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือผลการดําเนินงานในหน่วยงาน เช่น การเปลี่ยนตัว
ผู้บริหารและปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สำคัญๆ บ่อยครั้ง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ๆ ของรัฐที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เป็นต้น 
  เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดมีผลกระทบต่อการดําเนินงานและการบรรลุ วัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานไม่เท่ากัน บางชนิดมีผลกระทบทันที บางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว ดังนั้น ผู้บริหารต้องติดตาม
พิจารณาและระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งควรครอบคลุมถึง 
  (1) ผลกระทบจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อมต่อ
การดําเนินงานของหน่วยงาน 
  (2) ปัจจัยความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ในการวางแผน และการประมาณการของหน่วยงาน 
  (3) ข้อตรวจพบที่ได้รับจากการตรวจสอบ การสอบทาน การติดตามและประเมินผล 
  (4) ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เช่น ปัจจัยที่ทำให้การ
ดําเนินงานในอดีตที ่ผ่านมาไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่
รับผิดชอบในการบริหารหรือปฏิบัติงาน การเปลี่ ยนแปลงที่เกิดจากเงื ่อนไข ตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อกําหนดต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน ฯลฯ 
  3. การวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง  
  การวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อหน่วยงาน ซึ่งโดยปกติปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย
มีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยไม่เท่ากัน การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงมีหลายวิธีแตกต่างกัน ผู้บริหารควรให้
ความสำคัญกับความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ และมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยๆ จึงควรพิจารณาเลือกใช้ วิธีการหรือเทคนิคที่
ใช้วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับขนาด ลักษณะการดําเนินงาน เพื่อให้สามารถประเมินระดับ ความสำคัญของความ
เสี่ยงได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งผลเสียหายที่อาจเกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทั่วไปขั้นตอนการ
วิเคราะห์ปัจจัยเสียง จะเป็นดังนี้ 
  3.1 ประเมินระดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง คือ การนําปัจจัยเสี่ยงแต่ละ ปัจจัยมาพิจารณา
ถึงความสำคัญว่า หากเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยแค่ไหน โดยอาจวัดระดับน้อย ปานกลาง 
สูง 
  3.2 ประเมินความถี่ที่ปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น คือ การพิจารณาว่าปัจจัยเสี่ยง ที่ได้เรียงล ำดับ
ความสำคัญไว้แล้ว มีโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงนั้นในระดับน้อย มาก ปานกลาง สูง 
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  การวิเคราะห์โดยการประเมินความสำคัญและการประเมินความถี่ท่ีปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น อาจ
ใช้ผสมผสานกัน เช่น ปัจจัยเสี่ยงบางอย่างมีอัตราความถี่สูง เมื่อเกิดขึ้นแต่ละครั้งสูญเสีย เงินน้อย แต่ถ้าเกิด
บ่อย ๆ เข้าโดยรวมอาจมีจำนวนเงินสูงก็จะทำให้เกิดความสำคัญได้ 
  3.3 เลือกเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยบางครั้งอาจ ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์
ในรูปตัวเลข แต่อาจวิเคราะห์ออกมาเป็นระดับต่าง ๆ เช่น สำคัญมาก ปานกลาง หรือน้อย เป็นต้น 
  4. กำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง  
  เมื่อหน่วยงานสามารถวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ฝ่ายบริหารควรพิจารณาหาวิธี
เพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น ๆ โดยต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ว่าคุ้มกับประโยชน์ที่จะได้รับ หรือไม่ซึ่งในการ
กำหนดแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงผู้บริหารควรพิจารณาว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความเสี่ยง
ในลักษณะใดเช่น 
  4.1 กรณีที่เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงานโดยรวม ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิด จากปัจจัย
ภายนอกที่มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระทำได้โดยการ บริหารความ
เสี่ยง ซึ่งมีกลยุทธ์ดังนี้ 
  (1) กำหนดโครงสร้างพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง กำหนดผู้รับผิดชอบ กระบวนการ
บริหารความเสี่ยง และกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การบริหารความเสี่ยงกับหน้าที่การประเมินความ
เสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะเริ่มต้นด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ซึ่งสัมพันธ์ กับกลยุทธ์และ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ เราจะประเมินความเสี่ยงด้วยการระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นการ
จัดลำดับความสำคัญและการวัดผลกระทบของความเสี่ยงเหล่านี้นที่อาจเกิดขึ้นต่อหน่วยงาน 
  (2) ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน กำหนดกรอบแนวคิด ซึ่งจะใช้ระบุความเสี่ยงทั้งหมดที่
เป็นไปได้เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการประเมินความเสี่ยง มองภาพรวมของความเสี่ยงที่มีความสำคัญที่สุดก่อน 
และจัดสรรทรัพยากรให้อย่างเหมาะสม 
  (3) พัฒนากลยุทธ์การบริหารความเสี ่ยง กลยุทธ์การบริหารความเสี ่ยงที ่จะประสบ
ความสำเร็จต้องมีความเกี่ยวเนื่องหรือสอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานโดยตรง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 
ต้องได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับความเสี่ยงแต่ละประเภท เช่น กลยุทธ์การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลด
ความเสี่ยงการกระจายความเสี่ยงและการถ่ายโอนความเสี่ยง เป็นต้น 
  (4) พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานต้องพัฒนาเทคนิคการ
บริหารความเสียงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงานโดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงใน
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงเฉพาะเรื่อง 
  (5) การติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นขั้นตอนของหน่วยงานต้อง
อาศัยงานด้านตรวจสอบภายในโดยในขั้นตอนนี้รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่อ่ืนๆ เช่น การปฏิบัติ
ตามกฎหรือระเบียบและการให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย อย่างไรก็ตามการบริหาร
ความเสี่ยงที่สัมฤทธิ์ผล หมายรวมถึง การเสาะแสวงหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การเชื่อมโยงการประเมิน
ผลตอบแทนที่เพิ่มค่าให้แก่ผู ้ถือหุ้น (สำหรับธุรกิจ) และหน่วยงานทำหน้าที่การ ติดตามประเมินผลจะมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานในข้อ (2) ดังกล่าว 
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  (6) การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การปรับปรุง และพัฒนาการ
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื ่อง มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความสำเร็จของหน่วยงาน ในที่สุด
แหล่งข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงนั้น รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ ที่ถูกต้องเชื่อได้
และข้อมูลที่เกิดจากการสะท้อนความเสี่ยงของหน่วยงาน การปรับปรุงต้องรวมถึงระบบการวัด เป็นจำนวน
หน่วยที่ใช้ได้ในระยะยาว เช่น จำนวน และผลกระทบจากความเสี่ยงที่ได้รับการจัดการภายใน กระบวนการ 
ฯลฯ ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารความเสี่ยงนั้น ระบบการวัดผลที่เชื่อถือได้จึงเป็นสิ่งจําเป็น และจะทำให้
หน่วยงานสามารถทราบขนาดความเสี่ยงและผลกระทบที่หน่วยงานจะสามารถรับได้หรือไม่เพียงใด 
  4.2 กรณีที่เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก ปัจจัย
ภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระทำได้โดยจัดให้มี กิจกรรมการ
ควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสมการกำหนดวิธีการควบคุมเพ่ือจัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในสภาพที่เป็นผลดีกับ 
หน่วยงานนั้นจะมีลักษณะการจัดการได้ 5 ลักษณะ คือ 
  (1) การจัดการในลักษณะที่ยอมรับในความเสี่ยงนั้น 
  (2) การจัดการในลักษณะที่ทำให้ลดความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูงไปสู่ระดับความเสี่ยงต่ำ 
  (3) การจัดการในลักษณะที่เป็นการกระจายความเสี่ยง 
  (4) การจัดการในลักษณะที่เป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงหรือโยกย้ายความเสี่ยง 
  (5) การจัดการในลักษณะที่เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การจะใช้วิธีการใดในการจัดการ
ความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความเหมาะสมของการดําเนินงานในหน่วยงานนั้นๆ 
ด้วย ทั้งนี้ การจัดการความเสี่ยงจะต้องคํานึง ถึงเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
   (1) ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะทำอะไร ณ จุดใด 
   (2) ต้องปรับเปลี ่ยนระบบการบริหารและระบบปฏิบัติการในหน่วยงานหรือไม่
อย่างไร ณ จุดใด 
   (3) กระบวนการจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างไร ต้องดำเนินการให้เกิดความ ชัดเจน 
และต้องสื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องในหน่วยงานทราบด้วย 
   (4) ต้องมีการรายงานผลเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
   หน่วยงานจึงต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอยู่เสมอ และสร้างกลไกช่วยบริหาร 
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้หรือกำหนดมาตรการการควบคุมที่เหมาะสมต่อไป 
  3. กิจกรรมการควบคุม 
  กิจกรรมการควบคุมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงาน ต้องจัดให้
มีขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงและทำให้เกิดความคุ้มค่า ตลอดจนให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจ ในประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ 
  ประเภทการควบคุม กิจกรรมการควบคุม อาจแยกตามความจําเป็นและลักษณะ ของการ
ควบคุม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมในการดําเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ เช่น 
  (1) การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาดที่เกิดขึ ้นในทางปฏิบัติ (Preventive 
Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้ งแต่แรก โดย
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้น เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน และผู้บันทึกบัญชีการ
กำหนดวงเงินสำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับขั้น เป็นต้น 
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  (2) การควบคุมในลักษณะของการค้นพบข้อผิดพลาด (Detective Control) เป็นการควบคุม
ที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เช่น การทำงบกระทบยอด เงินฝากธนาคาร 
การตรวจนับพัสดุประจำปีการทบทวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น 
  (3) การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ (Suggestive Control) เป็นการควบคุมที่กำหนด
ขึ้นเพื่อเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการดําเนินงานและระบบการควบคุมภายใน ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ ์
  (4) อ่ืนๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสมในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
  4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
  สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในการบริหาร ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและไมใ่ช่
การเงิน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก 
  การสื่อสาร หมายถึง การรับและส่งข่าวสารระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่าง
บุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธ์กัน การสื่อสารจะเกิดได้ทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน
ระบบการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ ควรเป็นการสื่อสารแบบสองทาง และติดต่อระหว่าง หน่วยงานอย่าง
ทั่วถึงและครบถ้วน หน่วยงานควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนองความต้องการของ ผู้ใช้ข้อมูลอย่าง
เพียงพอ และเหมาะสมทันต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ข่าวสารที่ถูกต้อง 
เชื่อถือได้ทันเหตุการณ์และสะดวกในการเข้าถึง และปลอดภัย รวมทั้งมีการจัดลำดับ ความสำคัญ และมีระบบ
การสื่อสารที่ดีจะส่งผลถึงการบริหารงานของผู้บริหารโดยเฉพาะข่าวสารที่เป็น สัญญาณบอกเหตุ อันจะทำให้
ผู้บริหารแก้ไขปัญหาได้ทันกาล และบริหารงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน 
  การสื่อสารจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้บริหารต้องจัดให้มีขึ้นและควรเป็นระบบการสื่อสาร สองทาง 
การสื่อสารภายในหน่วยงานที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่ก็ตามจะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งปัจจัยสำคัญท่ีทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ 
  (1) เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน อย่างชัดเจน
และทันกาล ทั้งจากภายในหรือภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อความเสี่ยง ที่อาจเกิดกับ
หน่วยงาน เช่น นโยบายของรัฐบาลการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายใหม่ ฯลฯ 
  (2) การกำหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงานต้องชัดเจน เจ้าหน้าที่
ทุกคนต้องเข้าใจถึงบทบาทที่เกี่ยวข้องกับงานของตนและของผู้อื่น รวมทั้งให้ความร่วมมือในการ ปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมที่กำหนดไว้ 
  (3) การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่ดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ทำให้สามารถ
ทำความเข้าใจและประสานกันได้เป็นอย่างดีในทํานองเดียวกัน ควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายนอก
หน่วยงาน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบริหารงานของหน่วยงานด้วย ดังนั้น ประเด็นสำคัญท่ีควรดำเนินการ คือ 
   (1) กำหนดช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องให้ง่ายขึ้น 
   (2) เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องด้วย 
   (3) ผู ้บริหารควรให้ความสนใจในข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู ้ตรวจสอบ
ภายนอก 
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   (4) การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก ต้องมีข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอและสัมพันธ์
กันในอันที่จะทำให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน และเข้าใจถึงสภาพความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการควบคุม
ภายในของระบบสารสนเทศ โดยทั่วไปมักจะเก่ียวข้องกับการ ควบคุมการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบ การแบ่งแยกงาน 
การสอบทานความถูกต้องในการประมวลผล การควบคุม การรับส่งข้อมูลระหว่างระบบงาน และการควบคุม
ทางด้านผลผลิต เป็นต้น 
  5. การติดตามและประเมินผล การติดตามผล หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่
ระหว่างการดําเนินงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดําเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก ำหนด 
การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบควบคุมภายในที่ก ำหนดไว้ว่ามีความ
สอดคล้องกันหรือไม่เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในที ่ม ีอยู ่ว ่าย ังมีควา มเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์ การหาสาเหตุความแตกต่างระหว่างแผนงานกับผลการ
ดําเนินงาน สรุปผลและเสนอ ข้อแนะนํา เพ่ือให้มีการดําเนินงานมีประสิทธิผลและมี ประสิทธิภาพ 
  การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ และการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในหน่วยงาน ทั้งนี้เนื่องจาก มาตรการต่าง ๆ และ
ระบบการควบคุมภายในมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีการ ติดตามและประเมินผล 
เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในว่าอยู่ในระดับ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด 
  สำหรับความถี่ในการติดตามประเมินผลจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นกับผลการประเมินความเสี่ยง
ในเบื้องต้นและผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานนั้นเอง การติดตามประเมินผล
จะได้ผลดีควรมีการปฏิบัติดังนี้ 
  5.1 มีการสอบทานและรายงานผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบของ การ
ควบคุมภายใน ในทุก ๆ ด้านอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการรายงานจากภายในและจากบุคคลภายนอก เช่น ผู้
ตรวจสอบ ผู้ตรวจราชการ ผู้มาติดต่อ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ปฏิบัติงานจริง 
  5.2 จําแนกเรื่องที่จะประเมินผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายใน เฉพาะจุด เช่น 
การประเมินประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน การประเมินระบบงาน การประเมินการบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ 
การประเมินบุคคล เป็นต้น ซึ่งการประเมินควรพิจารณาขอบเขตและความถี่ของการประเมินด้วยเพื่อให้มั่นใจ
ถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเรื่องนั้นๆ ว่าสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้โดย
เครื่องมือการประเมินผล รวมถึงการตรวจเช็คการตอบแบบสอบถามและการ วิเคราะห์ เชิงปริมาณ นอกจากนี้ 
ตัวชี้วัดและการเปรียบเทียบกับผลงานของหน่วยงานอื่น หรือมาตรฐาน ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปก็เป็นเครื่องมือ
ช่วยในการประเมินผลได้เช่นกัน 
  5.3 รายงานผลตามข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ ไม่ปิดบังสิ่งผิดปกติ 
  5.4 สั่งการให้มีการแก้ไขและติดตามผลอยู่เสมอ 
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  สำหรับการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล ควรมีอยู่ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
และควรทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด กฎหมาย ระเบียบ การบริหารงาน
และที่ปรึกษาต่าง ๆ โดยมีวิธีการ เช่น การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานการตรวจสอบ การกระทบยอด ฯลฯ 
สำหรับบางโครงการอาจกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโดยเฉพาะ แยกต่างหากจากที่ได้กําหนดการ
ติดตามประเมินผลโดยปกติ การติดตามประเมินผลโครงการที่เป็นกรณี เฉพาะ อาจใช้แบบประเมินตนเอง การ
ออกแบบควบคุมโดยเฉพาะ การทดสอบ หรืออาจจ้างผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ตรวจสอบภายนอกมาดำเนินการได ้
  การติดตามประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากมีการสื่อสารกับบุคลากร ที่รับผิดชอบ
นั้น ๆ ในหน่วยงานและกรณีมีเรื ่องที่สำคัญรายงานต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงด้วย นอกจากนี้การติดตาม
ประเมินผลในระบบการควบคุมภายในควรหมายรวมถึงการประเมินผลนโยบาย กฎระเบียบ ระบบงานต่าง ๆ 
ของหน่วยงานด้วยเพื่อให้มั่นใจว่า 
  (1) ได้มีการกำหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและถูกต้อง และเป็นผลดีต่อ
การบริหารงานของหน่วยงาน 
  (2) ได้มีการตรวจสอบและติดตามผล รวมทั้งรายงานของผู้ตรวจสอบที่สอบทานงาน และตั้ง
ข้อสังเกตไว้ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ข้อสังเกตเหล่านั้นได้มีการแก้ไขปฏิบัติตามในระยะเวลา ที่เหมาะสม 
  (3) การดําเนินงานต่างๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานตั้งไว้ 
  (4) การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปได้อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ เมื่อได้ติดตามประเมินผล
แล้ว ผู ้ประเมินจะต้องจัดทำรายงานเสนอผู ้บริหารที ่ร ับผิดชอบ โดยการจัดทำรายงานแสดงผลความ
คลาดเคลื่อนของการดําเนินงานเป็นระยะ ๆ โดยควรจัดทำคําชี้แจงหรืออธิบายให้ทราบว่าความแตกต่าง
ระหว่างผลการดําเนินงานจริงกับตัวเลขตามประมาณการเกิดขึ้น เพราะเหตุใดและผู้ใดจะต้องรับผิดชอบกับการ
ที่เกิดผลต่างนั้น และหาวิธีการแก้ไขเหมาะสมต่อไป 
  การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและประจำและมีการสั่งการให้แก้ไข ข้อผิดพลาดอยู่
เสมอเป็นหัวใจสำคัญของการควบคุมทางการบริหาร 
  การติดตามและประเมินผลไม่ควรจัดทำเฉพาะกับระบบหรือมาตรการ ควบคุมภายในเท่านั้น 
แต่ควรจัดให้การติดตามและประเมินผลกับการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ทุกด้าน จากผู้รับผิดชอบโดยตรงและอย่าง
อิสระ หรือโดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรการหรือออกแบบ ระบบการควบคุมภายในเพื่อให้
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เช่น จากการตรวจสอบภายใน อันเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการ
ประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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บทที ่3 
การจัดลำดับความเสี่ยง 

  เมื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงแล้วเสร็จ จึงนํามาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Level of 
Risk) หรือจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ยอมรับได้และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/แผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม และพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดย
พิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ผลกระทบของความเสี่ยง ( Impact) ที่ประเมินได้ โดยจัดทำเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ       
ต่ำมาก ในรูปแบบของแผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile) ทั้งนี้ได้กําหนดค่าเป้าหมาย ที่ยอมรับได้ของแต่ละ
ปัจจัยเสี่ยง แสดงได้ดังนี้ 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile) 

 
 

 

 

 

 

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด X ค่าระดับของผลกระทบ 
เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 
ค่าความเสี่ยง 

(โอกาส/ผลกระทบ) เกณฑ์ประเมิน 

สูงมาก 20 - 25 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการ
ความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

สูง 15 - 16 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ปานกลาง 5 - 12 อยู ่ในระดับที ่ยอมรับได้สามารถดำเนินการควบคุมโดย
กระบวนการควบคุมภายใน 

ต่ำ 3 - 4 อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้แต่ยังต้องควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยง 

ต่ำมาก 1 - 2 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
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  การค้นหาและระบุความเสี่ยงใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีถัดไป 
  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า นําข้อมูลที่ได้ 
จากการติดตามผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อทำการประเมินผลความเสี่ยงที่อาจจะ 
เกิดข้ึน และวางแผนบริหารความเสี่ยง และวางแผนการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ไม่ได้ให้ถือเป็นความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่โดยพิจารณาจากภารกิจที่จะดำเนินการในปี 2565 และนําความเสี่ยงที่
ยังเหลืออยู่หลังจากการควบคุมด้วยกระบวนการควบคุมภายในมาพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยง ทั้งภายในและ
ภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินภารกิจและกิจกรรมและระบุปัจจัยเสี่ยง 
จําแนกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ความเสี ่ยงด้านกลยุทธ์  Strategic (S) ความเสี ่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
Operation (O) ความเสี่ยงด้านการเงิน Financial (F) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ Compliance (C) 
และความเสี่ยงด้านการบริหารความรู้ Knowledge Management (K) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-37- 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ขั้นตอนการระบุความเสี่ยงตามแบบฟอร์มระบุความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย 
 1. ระบุกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของแผนงาน/โครงการโดยนํามาจากกิจกรรมการดำเนินการ ใน
รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ 
 2. ระบุปัจจัยเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมโดยวิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้ กิจกรรม
นั ้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที ่อาจส่งผลต่อการ ดำเนินการที ่ไม ่เป็นไปตาม               
หลักธรรมาภิบาลหนึ่งหลักหรือมากกว่า 
 3. ระบุประเภทของปัจจัยโดยวงเล็บอักษรย่อของประเภทความเสี่ยงไว้ด้านหลังปัจจัยเสี่ยง ซึ่งสามารถ
แบ่งประเภทของปัจจัยเสี่ยงออกเป็นทั้งหมด 4 ประเภท 
 4. ทำเครื่องหมาย O โดยพิจารณาว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นกระทบต่อหลักธรรมาภิบาลหลักใดบ้าง 
 5. ทำการระบุปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงต่อหลักธรรมาภิบาลจนครบทุกกิจกรรม 
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แบบฟอร์มการประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้ 
กระบวนการ ระบุกระบวนการ/ขั้นตอนหลักในการดำเนินโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง ให้ระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงของเป้าประสงค์นั้น ๆ 
ปัจจ ัยเส ี ่ยงภายใน/
ปัจจัยเสี่ยงภายนอก 

ให้ระบุว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงภายในหรือภายนอก โดยการทำเครื่องหมายถูก (√) ทั้งนี้
การระบุว่าความเสี่ยงนั้น ๆ เป็นปัจจัยเสี่ยงภายในหรือภายนอกนั้น จะส่งผลต่อระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ตามที่ได้กำหนดไว้  

มาตรการจัดการความ
เสี่ยงในปัจจุบัน 

ให้ระบุว่าปัจจุบันองค์กรมีมาตรการในการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ อย่างไร 

โอกาส ระบุระดับของโอกาสเป็นตัวเลข 1-5 โดยประเมินจากระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังการ
ดำเนินมาตรการในปัจจุบัน  

ผลกระทบ ระบุระดับของผลกระทบเป็นตัวเลข 1-5 โดยประเมินจากระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลักการ
ดำเนินมาตรการในปัจจุบัน 

ระดับความรุนแรงกล
ย ุทธ ์ ในการจ ั ดการ
ความเสี่ยง 

ให้ระบุกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากประเภทของความเสี่ยง และดัชนีความ
เสี่ยงว่าความเสี่ยงนั้นๆ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ หากวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วพบว่าความ
เสี่ยงนั้นๆ ไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมทั้งนี้ 
     กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มี 4 กลยุทธ์ ดังนี้   
     (1) ยอมรับความเสี่ยง (Accept) : การยอมรับระดับความเสี่ยงในปัจจุบัน โดยต้องมีการ 
ตรวจสอบติดตาม (Monitor) มาตรการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันและระดับความเสี่ยง ว่ายังอยู่
ในระดับท่ียอมรับได้หรือไม่ 
     (2) หลีกเลี่ยง (Avoid) : การไม่ยอมให้เกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง
กิจกรรมหรือโครงการที่จะนําไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 
     (3) ลดความเสี่ยง (Reduce) : การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงมาตรการ เพื่อให้ความเสี่ยงลดลง/ 
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
     (4) การกระจายความเสี่ยง (Share) : การกระจายความเสี่ยงไปยังหน่วยงานอื่นๆ เพื่อรับ 
ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากทางเลือกที่  3 และ 4 ให้ระบุมาตรการในการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
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แบบฟอร์มแผนบริหารความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 
ปัจจัยเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยงตามแบบฟอร์มตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ระบุมาตรการในการจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์มตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ 
หากมาตรการใดอาจมีขั้นตอนในการดําเนินงานที่ซับซ้อนหรือมีหลายขั้นตอนอาจมีการระบุ
รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานแต่ละขั้น เพ่ือให้การดําเนินงานมีความชัดเจนและสะดวก
ในการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานดังกล่าว 

เป ้าหมาย/ผลสำเร ็จของ
กิจกรรม 

ระบุเป้าหมาย/ผลสำเร็จของกิจกรรม ซึ่งควรระบุหรือวัดผลได้ชัดเจน (โดยอาจเป็นมิติใดมิติ
หนึ่งของมิติเชิงปริมาณ เวลา คุณภาพ ต้นทุน ฯลฯ) 

ระยะเวลาดำเนินการ ระบุกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการดังกล่าวโดยลากเส้นตามกรอบระยะเวลา       
เริ่มต้น - สิ้นสุด  

ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ ระบุชื่อผู้รับผิดชอบในโครงการดังกล่าว 
งบประมาณ ระบุงบประมาณที่ต้องใช้เพื่อการดำเนินโครงการดังกล่าว (ถ้ามี) 
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แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ระบุรอบเวลาที่ทำการรายงานผลของแผนบริหารความเสี่ยง โดยระบุไตรมาสที่รายงานและวันที่ 
รายงานผลในช่วงเวลานั้น 
 2. ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับต่อการรายงานผลของแผนบริหารความเสี่ยงที่ปรากฏอยู่ในส่วน  
ที ่1 รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ 
 3. ระบุชื่อแผนงาน/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่นํามาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงาน 
แผนบริหารความเสี่ยงนี้ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ 
 4. ระบุตัวชี ้ว ัด/เป้าหมายของแผนงาน/โครงการที ่ปรากฏอยู ่ในส่วนที ่ 1 รายละเอียดเกี ่ยวกับ 
แผนงาน/โครงการเพื่อใช้ในการติดตามผลลัพธ์ของการดำเนินการของแผนบริหารความเสี่ยงที่ทำให้โครงการ 
สามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมายหรือไม่โดยเป้าหมายจะต้องระบุเป็นตัวเลขที่ชัดเจนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
หรือระบุผลลัพธ์ที่ได้เมือดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
 5. ระบุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด/เป้าหมายในแต่ละช่วงเวลาการรายงานผลเพื่อคณะทำงานสามารถใช้ 
ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลให้แผนงาน/โครงการสามารถ 
บรรลุผลได้ตามเป้าหมาย 
 6. ส่วนที่ 1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
  6.1 ระบุมาตรการจัดการความเสี่ยงตามที่ได้ระบุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงนั้นๆ 
  6.2 ระบุเป้าหมาย/ผลสำเร็จของกิจกรรมตามที่ได้ระบุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงนั้นๆ 
  6.3 ระบุระยะเวลาการดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงนั้นๆ 
  6.4 ระบุผู้รับผิดชอบของแต่ละมาตรการจัดการความเสี่ยงตามที่ได้ระบุไว้ในแผนบริหาร
ความเสี่ยงนั้นๆ 
  6.5 ระบุสถานะของการดำเนินการโดยระบุว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ ได้มีการ 
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ ณ ปัจจุบันได้มีการดำเนินการอะไรแล้วบ้าง และผล 
ของการดำเนินการเป็นอย่างไร 
 7. ส่วนที่ 2 แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ 
  7.1 ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการในกรณีที่ทำให้การดำเนินการ ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงาน หรือมีปัญหาอุปสรรคใดๆ ในระหว่างการดำเนินการบ้าง เพื่อนําไปใช้ เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต 
  7.2 ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค 
ในระหว่างการดำเนินการแล้ว ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือต้องมีการปรับเปลี่ยน แผนงาน
ใหม ่
 8. ส่วนที่ 3 การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
  8.1 ระบุกิจกิจกรรมของปัจจัยเสี่ยงที่นํามาจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงตามท่ีระบุไว้ในแบบฟอร์มการประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
  8.2 ระบุปัจจัยเสี่ยงที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่มีการจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงตาม 
แผนบริหารความเสี่ยงตามท่ีระบุไว้ในแบบฟอร์มการประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
  8.3 ระบุระดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการตามมาตรการ 
จัดการความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
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  8.4 ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของแต่ละปัจจัยตามช่วงเวลาที่รายงานผลโดยระดับ 
ความเสี่ยงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการดำเนินการจัดการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่จัดการ ไป
แล้ว หรืออยู่ระหว่างการจัดการ หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบันที่
รายงานผล ซึ่งการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่จะแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบระดับ ความเสี่ยงก่อนการ
จัดการ และภายหลังการจัดการว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 


