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ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดดําเนินการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
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ความเสี่ยงใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด นั้น

เพ่ือใหการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาบรรลุวัตถุประสงคของการ
จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานและเพ่ือใหมีระ
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สวนตําบลหลุบเลา ถือปฏิบัติและดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป
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คํานํา
แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงไดนํามาใชในการบริหารงานขององคกร เพ่ือใชเปนเครื่องมือการ

บริหารงานท่ีจะชวยใหผูบริหารเกิดความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายตามท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา โดยลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงหรือ
ความไมนอนท่ีจะสงผลกระทบหรือกอใหความเสียหายในดานตาง  ตอองคกร เปนการสรางภูมิคุมกันใหกังกับ
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวการเตรียมตัวให
พรอมท่ีจะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลและไกล

องคกรท่ีจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิผลจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคใน ดานกล
ยุทธ(Strategic) คือ การบริหารความเสี่ยงจะชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร ซึ่งสอดคลองและ
สนับสนุนพันธกิจหลักขององคกร ดานการปฏิบัติงาน (Operations) คือ การบริหารความเสี่ยงจะชวยให
องคกรพิจารณาความคุมคาในการใชทรัพยากรตาง 1 ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินงานดวย ดานการรายงาน (Reporting)คือการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผลจะ
ชวยใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมมีความเชื่อม่ันขอมูลในรายงานประเภทตาง ( ขององคกร โดยเฉพาะรายงาน
ทางการเงิน (Financial Report) และดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) สงเสริมใหหนวยงาน
ตาง ๆ ภายในองคกร ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัดมากข้ึน

หนวยงานองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดจัดทําแผนการบริหารการจัดการความเสี่ยง เพ่ือให
หนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดใชเปนเครื่องมือในการควบคุมและการจัดการความ
เสี่ยงขององคกรใหมีประสิทธิภาพตอไป
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บทที่ ๑
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานใน

สังกัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑.๑ บทนํา

ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดมีประกาศองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เรื่อง
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ลงวันท่ี
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ใชเปนเครื่องมือในการ
ปองกันความเสี่ยงและความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดความเสี่ยง
๔ ดาน ไดแก
(๑) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
(๒) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S)
(๓) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: O)
(๔) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F)

Compliance Risk Strategic Risk

Operational Risk                       Financial Risk
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ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ความเสี่ยงดานกลยทุธ

ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน ความเสี่ยงดานการเงิน



-2-
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ดําเนินการบริหาร

จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
หนวยงาน ซึ่งผลจากการดําเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในดังกลาว พบวามีความไม
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของทุกหนวยงาน จึงทําใหไมสามารถปองกันความเสี่ยงและความผิดพลาดของแต
ละหนวยงานไดตามวัตถุประสงคของการนําการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช เปน
เครื่องมือในการบริหารและบรรลุเปาหมายของหนวยงานได

ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดปรับปรุงแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาให
หนวยงานวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในดวยตนเอง โดยการวิเคราะห
สภาพแวดลอมระบุและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง และกําหนดมาตรการ จัดการความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน เพ่ือลดความเสี่ยงและปองกันความผิดพลาดใหอยูในระดับท่ียอมรับไดไมกระทบตอการบรรลุ
เปาหมายของหนวยงานใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพปญหา และปจจัยความจําเปนตางๆ ท่ีแตกตางกัน
ไป ทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการนําการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใชเปนเครื่องมือ
ในการบริหารปองกันความเสี่ยงและความผิดพลาด จากการดําเนินงานท้ังในระดับบุคคลและระดับองคกร
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัดองคกรบริหารสวนตําบลหลุบ
เลาปงบประมาณ พ.ศ.2565 ท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาไดจัดทําข้ึนฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือให
หนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาใชเปนแนวทางการดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในใหเปนไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
ในการปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนการบําบัดสุขใหแกประชาชนตําบลหลุบเลาไดอยางท่ัวถึง รวดเร็ว เปนธรรม
ภายใตหลักการทํางาน" ยึดม่ันธรรมาภิบาล บริการเพ่ือประชาชน"

๑.๒ นิยามศัพท
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลาหรือ

เหตุการณท่ีไมพึงประสงค ซึ่งอาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคตและสงผลกระทบหรือทําใหการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมายขององคกร

ปจจัยเสี่ยง หมายถึง ตันเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว

ประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การคันหาและระบุความเสี่ยง ท่ีอาจจะมีผลกระทบตอวัตถุประสงคของ
องคกรโดยพิจารณาจากแหลงท่ีมาของความเสี่ยง ท้ังจากปจจัยภายในและภายนอกองคกรทุกดาน เชน ดาน
กลยุทธ ดานการดําเนินงาน ดานการรายงาน ดานกฎหมาย ฯลฯ

โอกาสท่ีจะเกิด หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงหนึ่งๆ วามีโอกาสท่ีจะเกิด
มากนอยเพียงใด

ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณความ
เสี่ยง โดยความเสียหายหรือผลกระทบนั้นๆ อาจจะอยูในรูปของตัวเงินหรือไมก็ได

ระดับของความเสี่ยง หมายถึง  สถานะของความเสี่ยงท่ีไดจากการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
แตละปจจัยเสี่ยง
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ความเสี่ยงท่ียอมรับได หมายถึง ประเภทและปจจัยความเสี่ยงท่ีองคกรสามารถยอมรับไดโดยไม

ดําเนินการใดๆกับความเสี่ยงนั้น
ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู หมายถึง ความเสี่ยงท่ียังคงเหลืออยูภายหลังจากท่ีไดมีการจัดการความเสี่ยง

หรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแลว
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการท่ีเปนระบบในการคนหาและระบุความเสี่ยงการ

วิเคราะหความเสี่ยง การจัดลําดับความเสี่ยง และการกําหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง
เพ่ือใหความเสี่ยงลดลงอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได และม่ันใจไดวาการดําเนินงานขององคกรจะสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ

๑.๓ วัตถุประสงค
วัตถุประสงคหลักของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงภายในองคกร คือ เพ่ือตองการใหธุรกิจหรือ

องคกรมีกระบวนการหรือระบบในการคนหา ประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงหรือเหตุการณท่ีไมพึงประสงค
ซึ่งมีโอกาสท่ีจะเกิดและสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจในภาพรวมขององคกร โดยทําใหไมบรรลุวัตถุประสงค
ท่ีวางไว ซึ่งก็คือการสรางผลกําไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูงสุด รวมถึงการสรางความพึงพอใจ
ใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ทุกฝายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจขององคกร เชน ลูกคา
ผูบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผูถือหุน Supplier พนักงาน ฯลฯ

นอกจากนี้ COSO ยังใหความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงอีกวา
องคกรท่ีจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิผล จะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคใน 4 ดาน คือ

1. วัตถุประสงคดานกลยุทธ (Strategic) กลาวคือ การบริหารความเสี่ยงจะชวยใหองคกรบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตร ซึ่งสอดคลองและสนับสนุนพันธกิจหลักขององคกร

๒. วัตถุประสงคดานการปฏิบัติงาน (Operations) การบริหารความเสี่ยงจะชวยใหองคกรพิจารณา
ความคุมคาในการใชทรัพยากรตางๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานดวย

3. วัตถุประสงคดานการรายงาน (Reporting) การบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผลจะชวยใหผูมี
สวนไดสวนเสียทุกกลุมมีความเชื่อม่ันขอมูลในรายงานประเภทตาง ๆ ขององคกร โดยเฉพาะรายงานทาง
การเงิน (Financial Report)

4. วัตถุประสงคดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) โดยเฉพาะการจัดทําระบบควบคุม
ภายในเพ่ือลดความเสี่ยง สวนการจัดการความเสี่ยงดวยวิธีอ่ืน ๆ องคกรก็สามารถใชกฎระเบียบตาง ๆ เปน
เครื่องมือไดดวยเชนกัน ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงสงเสริมใหหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร ปฏิบัติตาม
กฎระเบียนอยางเครงครัดมากข้ึน

อยางไรก็ตาม ในการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง องคกรควรตองคํานึงถึงตนทุนและประโยชนท่ีจะ
ไดรับ เปรียบเทียบกันดวย เพ่ือพิจารณาถึงความคุมคา นอกจากนี้องคกรควรมีระบบในการติดตามและ
ประเมินผลการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงภายในองคกรเปนระยะ เพ่ือใหทราบประเด็นปญหาและอุปสรรค
ท่ีจะตองนํามาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนตอไป
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๑. ๔ กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ

การดําเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารราชการและกรอบแนวทาง การพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังตอไปนี้

ลําดับ
กฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติท่ี

เกี่ยวของ สรุปสําระสําคัญ

1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการ
แผนดินใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดิน การจัดทําบริการ
สาธารณะ และการใชจายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนพัฒนาเจาหนาท่ี
ของรัฐใหมีความซื่อสัตยสุจริต และมีทัศนคติเปนผู
ใหบริการประชาชนใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ไมเลือก
ปฏิบัติ และปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ

2 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
พ.ศ.2561

มาตรา 79 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบ
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

3 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี
๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ กําหนดเปาหมายของการบริหาร
ราชการ ไดแก เกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐมีประสิทธิภาพ และเกิด
ความคุมคาในเชิ งภารกิจของรัฐ  ไม มี ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจของ
สวนราชการใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการ
อํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ
ตองการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยาง
สมํ่าเสมอ

4 หลักเกณฑกระทรวงการคลังวา หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

5 หลักเกณฑกระทรวงการคลัง หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสําหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖2
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1.4 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖0 มาตรา 76 บัญญัติใหดําเนินการพัฒนา
ระบบการบริหารราชการใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดมีการประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๒

ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ดําเนินการไดบรรลุเปาหมายบทบัญญัติของกฎหมาย
และประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาอยางถูกตองและ
มีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม เห็นควรนําการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใชเปน
เครื่องมือและกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การดําเนินงานเพ่ือรักษาและสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาจึงขอประกาศนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ดังนี้

๑. มุงเนนการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อยูในระดับท่ียอมรับไดไม
กระทบตอเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ในภาพรวม ๔ ดาน โดยจัดลําดับ
ความสําคัญ ดังตอไปนี้

๑.๑ ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)เปนความเสี่ยง
อันเนื่องมาจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ
ทําใหตองใชดุลพินิจหรือการตีความรวมท้ังการทํานิติกรรมสัญญาและการรางสัญญาไมครอบคลุมการ
ดําเนินงาน จนสงผลตอการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ไมถูกตอง หรือการไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติตางๆ

๑.๒ ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) เปนความเสี่ยง/ปญหาท่ีจะสงผลตอความสําเร็จตาม
เปาหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตรและนโยบายนายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาเปน
การกําหนดกลยุทธหรือปจจัยท่ีจะสงผลทําใหหนวยงานในองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมาย ตามแผนยุทธศาสตรและนโยบายนายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาได
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๑.๓ ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : O) เปนความเสี่ยง/ปญหาอันเนื่องมาจาก

ระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีท่ีใชบุคลากร ความเพียงพอของขอมูลท่ีสงผลกระทบทํา
ใหผลการปฏิบัติงาน/การดําเนินโครงการของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตากแดดเปนไปอยาง
ไมมีประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล

๑.๔ ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Rick : F)เปนความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการบริหาร
งบประมาณและการเงินจนสงผลตอการบริหารงบประมาณและการเงินขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

๒. ใหหนวยงานในสังกัดองคการบรหิารสวนตําบลหลุบเลา ดําเนินการบริหารความเสี่ยงทุกหนวยงาน
โดยสงเสริมใหพนักงาน พนักงานจาง ผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ิน ทุกคนมีสวนรวมใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ภายใตการกํากับดูแลของคณะทํางานการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหาร
สวนตําบลหลุบเลา

3. ใหหัวหนาสวนราชการของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาและผูบังคับบัญชา
ตามสายการบังคับบัญชามีหนาท่ีตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงท่ีเกิดหรืออาจเกิดข้ึนตาม
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของหนวยงานท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยางตอเนื่อง

๔. สงเสริมและสรางความตระหนักรูดานความเสี่ยง สามารถประยุกตใชหลักการบริหารความเสี่ยง
เพ่ือปลูกฝงเปนวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผูบริหาร และสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาทุกคน ใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีจะนําไปสู
การบรรลุเปาหมายและการเปนองคกรแหงนวัตกรรมขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ เดอืน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ณิชพลัฏฐ   อินทรสิทธิ์
(นางสาวณิชพลัฏฐ   อินทรสิทธิ์)

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี
นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
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๑.๔ กลไกของโครงสรางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงสรางระบบการบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการท่ีปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารและบุคลากรทุกคนในองคกรเพ่ือชวยในการกําหนดกลยุทธและดําเนินงาน โดย
กระบวนการบริหารความเสี่ยงไดรับการออกแบบเพ่ือใหสามารถบงชี้เหตุการณ ท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบ
ตอองคกร และสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับ เพ่ือใหไดรับความม่ันใจอยาง
สมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงคท่ีองคกรกําหนดไว จึงตองจัดใหมีโครงสรางของการบริหารความเสี่ยง
เชน มีคณะกรรมการรับผิดชอบโดยตรงกํากับดูแลบริหารความเสี่ยงในระดับองคกรสูงสุดจะมีกรรมการคอย
ตรวจสอบหนวยงานในสังกัดไดดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการกํากับนโยบาย เชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง
กับการควบคุมภายในจะเปนสิ่งท่ีลดปญหาตาง ๆ ของหนวยงานได

หัวหนาหนวยงานของรัฐ

(นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หนวยงานตรวจสอบภายใน

หัวหนาขาราชการประจําหนวยงานของรัฐ

(ปลัดองคการบริหารสวนตําบล)

สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล กองคลัง กองชาง



บทที่ ๒
แนวคิดเร่ืองการบริหารความเสี่ยง

ในการดําเนินชีวิตประจําวัน มนุษยทุกคนตองเผชิญกับความเสี่ยงหรือความไมแนนอนท่ีอาจจะ
กอใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบตาง ๆ เชน การเดินทางมาทํางานยอมตองพบกับความไมแนนอนท่ีจะ
ทําใหมาทํางานไมไดหรือไมทันเวลาโดยอาจมีสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน ฝนตก น้ําทวม การ
ประทวงปดถนนฯลฯ จึงตองหาวิธีท่ีจะบริหารจัดการเพ่ือมาทํางานใหไดหรือใหทันเวลา โดยปรับเปลี่ยนจาก
การใชรถสวนตัวหรือรถโดยสารประจําทาง ไปใชบริการรถมอเตอรไซดรับจาง หรือเปลี่ยนเสนทางการเดินทาง
ตัวอยางดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ทุกคนไดนําการบริหารความเสี่ยงไปใชในชีวิตประจําวันแลว แตอาจจะไม
ทราบวาวิธีการเหลานั้นเปนการบริหารความเสี่ยง

แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงไดนํามาใชในการบริหารงานขององคกร เพ่ือใชเปนเครื่องมือการ
บริหารงานท่ีจะชวยใหผูบริหารเกิดความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายตามท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา โดยลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงหรือ
ความไมแนนอนท่ีจะสงผลกระทบหรือกอใหความเสียหายในดานตาง ๆ ตอองคกร เปรียบเสมือนการสราง
ภูมิคุมกันใหกับองคกร ซึ่งสอดคลองกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในสวนของการเตรียมตัวใหพรอมท่ีจะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดาน
ตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลและไกล รวมท้ังสอดคลองกับพุทธศาสนสุภาษิดท่ีวา "อปปมาโท อม
ตบท" ความไมประมาทเปนทางไมตาย

กรอบการบริหารความเสี่ยงขององคกรท่ีไดรับการยอมรับวาเปนแนวทางในการสงเสริมการบริหาร
ความเสี่ยงและเปนหลักปฏิบัติท่ีเปนสากลคือกรอบการบริหารความเสี่ยงสําหรับองคกรของคณะกรรมการ
COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ท่ีมอบหมาย
ให PRICEWATERHOUSECOOPERS เปนผูเขียน กรอบการบริหารความเสี่ยงสําหรับองคกร (Enterprise
Risk Management Framework) ดังกลาวมีองคประกอบดังนี้
องคประกอบของการบริหารความเสี่ยง

(กรอบการบริหารความเสี่ยงขององคกรของ Committee of Sponsoring Organization of the Tread
way Commission)
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๒.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

การดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนดไวอาจตองเผชิญกับปญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงาน ซึ่งการท่ีจะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคไดนั้น ข้ึนอยูกับปจจัยท้ังภายในและภายนอกซึ่งถือ
เปนความเสี่ยงท้ังสิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือนอยเพียงใดข้ึนอยูกับโอกาสและความรุนแรงของปจจัยหรือ
เหตุการณตาง ! ท่ีเก่ียวของหรือเผชิญอยู ดังนั้น แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจึงได
ถูกนํามาใชในการเตรียมการเพ่ือปองกัน "ปญหา" จาก "ปจจัยเสี่ยง" ท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งจะมีผลกระทบตอ
วัตถุประสงคและเปาหมายเชิงกลยุทธขององคกรโดยรวม

หมายถึง เหตุการณท่ีมีความไมแนนอนซึ่งหากเกิดข้ึนจะมี
ผลกระทบในเชิงลบตอการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร ดังนั้น
องคกรจึงควรดําเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดเหตุการณท่ีอาจกอใหเกิดความ
เสียหาย แตสามารถบงชี้เหตุการณท่ีเปนโอกาสในการเพ่ิมคุณคาใหกับองคกร สิ่งท่ี
ผูบริหารและผูเก่ียวของใหความสําคัญ คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได ขณะเดียวกันหากองคกรพัฒนาระบบบริหารความ
เสี่ยงท่ัวท้ังองคกรใหเกิดการบูรณาการกับทุกกิจกรรมดําเนินงานขององคกรได ก็
จะสามารถใชโอกาสของความเสี่ยงดังกลาว เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกับองคกรและผูมี
สวนไดสวนเสียอีกดวย

ความสัมพันธของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงคหลักของการบริหารจัดการองคกรท่ีดีคือ การติดตาม กํากับ ควบคุม และดูแลใหมี

กระบวนการเพ่ือใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพตรงเปาหมายคุมคาและประหยัด เพ่ือใหเกิด ประตอผูมีสวน
เก่ียวของ โดย ๓ หลักการท่ีมีความสัมพันธกัน ดังนี้

๑. การบริหารความเสี่ยง
๒. การควบคุมภายใน
๓. การตรวจสอบภายใน

การบริหารความเสี่ยงประกอบดวยองคประกอบ ๘ ประการ ดังนี้
๑. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)
๒. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)
๓. การบงชี้เหตุการณ (Event Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
๘. การติดตามผล (Monitoring)
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1. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)
สภาพแวดลอมภายในองคกรเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญสําหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง

สภาพแวดลอมนี้ มีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธและเปาหมายขององคกร การกําหนดกิจกรรม การบงซี้
ประเมิน และจัดการความเสี่ยง สภาพแวดลอมภายในองคกรประกอบดวยหลายปจจัย เชน จริยธรรม วิธีการ
ทํางานของผูบริหารและบุคลากรรวมถึงปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) เปนสวนท่ีสําคัญอยางหนึ่งของสภาพแวดลอมภายในองคกร
และมีผลตอการกําหนดกลยุทธ เพ่ือนําไปดําเนินการใหองคกรบรรลุเปาหมายท้ังดานผลตอบแทนและการยุทธ
แตละแบบนั้นมีความเสี่ยงท่ีเก่ียวของแตกตางกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงชวย
กําหนดกลยุทธท่ีมีความเสี่ยงท่ีองคกรสามารถยอมรับได

๒. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting)
การกําหนดวัตถุประสงคทางธุรกิจท่ีชัดเจน คือ ข้ันตอนแรกสําหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง

องคกรควรม่ันใจวาวัตถุประสงคท่ีกําหนดข้ึนมีความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธและความเสี่ยงท่ีองคกร
ยอมรับได โดยท่ัวไปวัตถุประสงคและกลยุทธควรไดรับการบันทึกเปนลายลักษณอักษรและสามารถพิจารณาได
ในดานตาง ๆ
ดังนี้

- ดานกลยุทธ เก่ียวของกับเปาหมายและพันธกิจในภาพรวมขององคกร
- ดานการปฏิบัติงาน เก่ียวของกับประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถในการทํากําไร
- ดานการรายงาน เก่ียวของกับการรายงานท้ังภายในและภายนอกองคกร
- ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเก่ียวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ

๓. การบงช้ีเหตุการณ (Event Identification)
การทําธุรกิจมักมีความไมแนนอนเกิดข้ึนมากมาย องคกรไมสามารถม่ันใจไดวาเหตุการณใดเหตุการณ

หนึ่งจะเกิดข้ึนหรือไม หรือผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจะเปนอยางไร ในกระบวนการบงชี้เหตุการณผูบริหารควรตอง
พิจารณาสิ่งตอไปนี้
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ปจจัยความเสี่ยงทุกดานท่ีอาจเกิดข้ึนสิ่งแวดลอม เชน ความเสี่ยงดานกลยุทธ การเงิน บุคลากร การ

ปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน
- แหลงความเสี่ยงทังจากภายในและภายนอกองคกร
- ความสัมพันธระหวางเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึน

ในบางกรณีควรมีการจัดกลุมเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนโดยแบงตามประเภทของเหตุการณ และรวบรวม
เหตุการณท้ังหมดในองคกรท่ีเกิดข้ึนระหวางหนวยงานและภายในหนวยงาน เพ่ือชวยใหผูบริหารสามารถเขาใจ
ความสัมพันธระหวางเหตุการณ และมีขอมูลท่ีเพียงพอเพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการประเมินความเสี่ยง

4.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ข้ันตอนนี้เนนการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนตอวัตถุประสงคการเกิดเหตุการณ
ใดเหตุการณหนึ่งอาจสงผลกระทบในระดับต่ํา เหตุการณท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงตอ
วัตถุประสงค โดยท่ัวไปการประเมินความเสี่ยงประกอบดวย ๒ มิติ ดังนี้

- โอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน (Likelihood) เหตุการณมีโอกาสเกิดข้ึนมากนอยเพียงใด
- ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณเกิดข้ึนองคกรจะไดรับผลกระทบมากนอยเพียงใด

การประเมินความเสี่ยงสามารถทําไดท้ังการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยพิจารณาท้ังเหตุการณท่ี
เกิดข้ึนจากภายนอกและภายในองคกร นอกจากนี้การประเมินความเสี่ยงควรดําเนินการท้ังกอนการจัดการ
ความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากท่ีมีการจัดการความเสียงแลว (Residual Risk)

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
เม่ือความเสี่ยงไดรับการบงข้ีและประเมินความสําคัญแลว ผูบริหารตองประเมินวิธีการจัดการความ

เสี่ยง ท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดและผลของการจัดการเหลานั้น การพิจารณาทางเลือกในการดําเนินการจะตอง
คํานึงถึงความเสี่ยงท่ียอมรับไดและตนทุนท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบกับผลประโยชนท่ีจะไดรับเพ่ือใหการบริหาร
ความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผูบริหารอาจตองเลือกวธิีการจัดการความเสี่ยงอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน
เพ่ือลดระดับโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนและผลกระทบของเหตุการณนั้นใหอยูในชวงท่ีองคกรสามารถยอมรับได (Risk
Tolerance)
หลักการตอบสนองความเสี่ยง ๔ ประการ คือ

การหลีกเลี่ยง (Avoid) การดําเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง
การรวมจัดการ (Share) การรวมหรือแบงความรับผิดชอบกับผูอ่ืนในการจัดการความเสี่ยง
การลด (Reduce) การดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนหรือผลกระทบของความเสี่ยง

ใหอยูในระดับท่ียอมรับได
การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงท่ีเหลือในปจจุบันอยูภายในระดับท่ีตองการและยอมรับไดแลวโดย

ไมตองมีการดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอีก
ผูบริหารควรพิจารณาการจัดการความเสี่ยงตามประเภทของการตอบสนองขางตนและควร

ดําเนินการประเมินความเสี่ยงท่ีเหลืออยูอีกครั้งหนึ่ง หลังจากท่ีไดมีการจัดการความเสี่ยงแลวในชวงเวลาท่ี
เหมาะสม
6.กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุมคือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหม่ันใจไดวามีการจัดการความเสี่ยง
เนื่องจากแตละองคกรมีการกําหนดวัตถุประสงคและเทคนิคการนําไปปฏิบัติเปนของเฉพาะองคกร ดังนั้น
กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกตางกัน การควบคุมเปนการสะทอนถึงสภาพแวดลอมภายในองคกร
ลักษณะธุรกิจโครงสรางและวฒันธรรมขององคกร
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๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
สารสนเทศเปนสิ่งจําเปนสําหรับองคกรในการบงชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ขอมูลสารสนเทศท่ี

เก่ียวของกับองคกรท้ังจากแหลงภายนอกและภายในควรตองไดรับการบันทึกและสื่อสารอยางเหมาะสมท้ังใน
ดานรูปแบบและเวลา เพ่ือชวยใหบุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถตอบสนองตอเหตุการณไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ การสื่อสารอยางมีประสิทธิผลรวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลกับบุคคลภายนอกองคกร เชน
เจาหนาท่ีของหนวยงานอ่ืนๆ ผูจัดหาสินคา ผูใหบริการ ผูกํากับดูแลและประชาชน
๘. การติดตามผล (Monitoring)

ประเด็นสําคัญของการติดตามผล ไดแก
การติดตามผลเพ่ือใหม่ันใจไดวาการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม และการบริหารความ
เสี่ยงไดนําไปประยุกตใชในทุกระดับขององคกร
ความเสี่ยงท้ังหมดท่ีมีผลกระทบสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรไดรับการรายงานตอผูบริหารท่ี
รับผิดชอบ

การติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถทําได 2 ลักษณะ คือ การติดตามอยางตอเนื่องและการ
ติดตามเปนรายครั้ง การติดตามอยางตอเนื่องเปนการดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงอยางทันทวงที และถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน สวนการติดตามรายครั้ งเปนกา
ดําเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ ดังนั้นปญหาท่ีเกิดข้ึนจะไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว หากองคกรมีการ
ติดตามอยางตอเนื่องนอกจากนี้องคกรควรมีการจัดทํารายงานความเสี่ยงเพ่ือใหการติดตามการบริหารความ
เสี่ยงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒.๒ ประโยชนของการบริหารความเสี่ยง

๑. เปนการสรางฐานขอมูลความเสี่ยงท่ีมีประโยชนตอการบริหารและการดําเนินงานในหนวยงานการ
บริหารความเสี่ยงจะเปนแหลงขอมูลสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจดานตาง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง
เปนการดําเนินการท่ีตั้งอยูบนสมมุติฐานในการตอบสนองตอวัตถุประสงค หรือเปาหมายและภารกิจหลักของ
องคกร

๒. ชวยสะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงไดท้ังหมด การบริหารความเสี่ยงจะทําใหบุคลากรงานมี
ความเขาใจถึงวัตถุประสงคหรือเปาหมายและภารกิจหลักขององคกร และตระหนักท้ังหมดท่ีอาจสงผลกระทบ
ในเชิงลบตอองคกรไดอยางถูกตอง ครบถวน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงท่ีมีสาเหตุท้ังจากปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอก

3. เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือท่ีชวยใหผูบริหาร
สามารถม่ันใจไดวา ความเสี่ยงไดรับการจัดการอยางถูกตอง เหมาะสม และทันเวลา รวมท้ังเปนเครื่องมือท่ี
สําคัญของผูบริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในดานตางๆ เชน การกําหนดกลยุทธ การจัดสรร
งบประมาณ การวางแผนการเงินและการดําเนินงานตามแผน ฯลฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย

4.ชวยใหการบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแตละหนวยงาน สวนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และการเลือกใช
มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอยางถูกตอง เหมาะสม โดยคํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนท่ีจะไดรับ

5.สรางภูมิคุมกันท่ีดีใหกับการบริหารงานขององคกร การเตรียมตัวใหพรอมท่ีจะเผชิญผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังจากภายในและภายนอกไดอยางพอประมาณ และมีเหตุผล
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๒.๓ ประเภทของความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) คือ เหตุการณทางลบท่ีเก่ียวของกับกลยุทธขององคกร
เชน เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ/แผนดําเนินงานท่ีไมเหมาะสม ไมสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของ และการนําไปปฏิบัติไมเหมาะสม หรือการวางแผนกลยุทธแลวไมสามารถนําไป
ปฏิบัติจริงได

๒. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) คือ เหตุการณทางลบท่ีเกิดจากความผิดพลาด
ของบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน หรือระบบงานตางๆ ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกรรวมไป
ถึงเหตุการณทางลบท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกองคกรดวย เชน ภัยธรรมชาติ หรือเหตุจลาจลทางการเมือง

๓. ความเสี่ยงดานการรายงาน  (Reporting Risk) คือ ความผิดพลาดของรายงานประเภทตาง ๆ ท่ีใช
ในองคกร เชน งบการเงิน รายงานยอดขาย รายงานตนทุนการผลิตเปนตัน ความเสี่ยงดานการรายงานอาจจะ
อยูในรูปของขอมูลไมถูกตอง ไมนาเชื่อถือ ไมสอดคลองกับความตองการของผูใชขอมูล รวมไปถึงการรายงาน
ไมทันเวลาดวย

4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของ (Compliance Risk) ความ
เสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของ คือ การดําเนินงานของธุรกิจไมเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ซึ่งอาจจะเปนท้ังขอกําหนดจากภายนอกองคกร เชน กฎหมาย
ตางๆหรือขอกําหนดภายในองคกร เชน นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน หรือคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน
๒.๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบดวยข้ันตอนใหญ ๔ ข้ันตอนประกอบดวยการคันหาความ
เสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล

๑. การคนหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเปนข้ันตอนท่ีสําคัญมากในกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงเนื่องจากเปนข้ันตอนในการคันหา ระบุ บงชี้เหตุการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายใตสถานการณท่ีไม
แนนอนท่ีจะกอใหเกิดความเสี่ยงท่ีสรางผลกระทบหรือความเสียหาย หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือลด
โอกาสท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ท้ังในดานกลยุทธ การดําเนินงาน การรายงานทาง
การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจและองคกร

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เปนการใชวิจารณญาณอยางเปนระบบภายใต
ทรัพยากรอันจํากัดขององคกร โดยการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง(Degree of Risk) เพ่ือประโยชนในการ
ตอบสนองความเสี่ยง

๓. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เปนการกําหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือ
จัดการความเสี่ยงขององคกรใหอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือ
ระดับท่ีเหมาะสม (Optimal) ซึ่งเปนระดับท่ีองคกรสามารถจะดําเนินการตอไปได และบรรลุวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว

๔. การติดตามประเมินผล  (Monitoring) เพ่ือใหม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาองคกรมีการบริหาร
ความเสี่ยงเปนไปอยางเปนระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการนําไปปฏิบัติจริง
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บริหารความเสี่ยงจะทําใหองคกรบรรจุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงตางๆ ใหลดลงอยู
ในระดับท่ีองคกรยอมรับไดและสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางม่ันคง ปลอดภัยและยั่งยืน

ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบดวยข้ันตอนใหญ 4 ข้ันตอนประกอบดวยการคนหา
ความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล ซึ่งข้ันตอนแรกคือ การคนหา
ความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเปนข้ันตอนท่ีสําคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเปน
ข้ันตอนในการคนหา ระบุ บงชี้เหตุการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายใตสถานการณท่ีไมแนนอนท่ีจะกอใหเกิดความ
เสี่ยงท่ีสรางผลกระทบหรือความเสียหาย หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายขององคกร ท้ังในดานกลยุทธ การดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย
และในตานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจและองคกร ถาองคกรสามารถคนหาความเสี่ยงขององคกรไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม จะทําใหองคกรทราบปญหาและอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดลวงหนาอันจะเปนประโยชนในการ
วางแผนเพ่ือจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ แตหากองคกรคนหาความเสี่ยงขององคกรไดอยางไมถูกตอง และ
ไมเหมาะสมโดยไมใชความเสี่ยงท่ีแทจริงขององคกรจะทําใหองคกรสูญเสียทรัพยากรโดยใชเหตุในการวางแผน
จัดการกับความเสี่ยงท่ีไมใชความเสี่ยงท่ีแทจริงขององคกร และอาจทําใหองคกรประสบกับปญหา และ
อุปสรรคหากเกิดความเสี่ยงข้ึนโดยไมมีแผนในการจัดการกับความเสี่ยงท่ีแทจริงเหลานั้น
ข้ันตอนการคนหาความเสี่ยงประกอบดวยข้ันตอนยอย ๔ ข้ันตอน ดังนี้

1.1 การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร เปนข้ันตอนแรกของการคนหาความเสี่ยงของ
องคกร เพื่อประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกรท่ีเปนอยูจริงวาเปนอยางไรท้ังทางดานวัฒนธรรมของ
องคกรจริยธรรมของบุคลากร สภาพแวดลอมในการทํางาน มุมมองและทัศนะคติท่ีมีตอความเสี่ยง
ปรัชญาในการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงท่ีองคกรสามารถยอมรับได(Risk Appetite)โดยประเมิน
วาสภาพแวดลอมขององคกรมีสวนชวยสงเสริม สนับสนุน และกระตุนใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติงานท่ีดีหรือไม ถาไมตองมีมาตรการในการแกไขปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดลอมภายใน
องคกรใหมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน

๑.๒ การวิเคราะหงาน กระบวนการ และกิจกรรม ในการคนหาความเสี่ยง องคกรตองวิเคราะหงาน
กระบวนการ และกิจกรรมภายในองคกรท่ีมีท้ังหมดเพ่ือใหทราบ และเกิดความเขาใจงาน กระบวนการ และ
กิจกรรมตางๆ ท่ีมีภายในองคกรเพ่ือประโยชนในการคนหาความเสี่ยงใหสอดคลองกับแตละประเภทของงาน
ภายในองคกร และในกรณีท่ีองคกรมีขอจํากัดดานทรัพยากรก็อาจมุงทําการบริหารความเสี่ยงไปท่ีงานหลักของ
องคกรท่ีมีความสําคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร และงานท่ีกําลังมีปญหา อุปสรรค หรือคาดวาจะมี
โอกาสเกิดความเสียหายข้ึนภายในองคกร โดยทําการคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมดังกลาวเพ่ือ
นํามาพิจารณาบริหารความเสี่ยงกอนงานสนับสนุน หรืองานท่ีมีความเสี่ยงนอยกวา

๑.๓ การสอบทานหรือกําหนดวัตถุประสงคขององคกร งาน กระบวนการ และกิจกรรมหลังจาก
คัดเลือกงาน กระบวนการและกิจกรรมแลว จากนั้นก็จะทําการสอบทานวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือกําหนด
วัตถุประสงคใหมในกรณีท่ีไมไดกําหนดวัตถุประสงคไวหรือกําหนดไวไมชัดเจน

การคนหาความเสี่ยงตองมีการสอบทานหรือกําหนดวัตถุประสงคกอนจึงจะสามารถระบุเหตุการณท่ี
อาจทําใหไมบรรลุผลสําเร็จไดโดยวัตถุประสงคของงาน กระบวนการ และกิจกรรมตองสนับสนุนและสอดคลอง
กับวัตถุประสงคขององคกร
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ความเสี่ยงเปนเหตุการณท่ีอาจสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ดังนั้นการสอบทาน

หรือกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือทําความเขาใจในวัตถุประสงคขององคกรจึงเปนข้ันตอนท่ีตองกระทําเพ่ือใหการ
คนหาความเสี่ยงไดอยางครบถวน ถูกตองและสอดคลองสัมพันธกับวัตถุประสงคขององคกร ซึ่งการกําหนด

วัตถุประสงคควรจะตองควรคํานึงถึงองคกรมีอยูหลัก SMART ดังนี้
๑.Specific มีลักษณะท่ีเฉพาะเจาะจง สามารถทําใหบุคลากรทุกระดับในองคกรเขาใจตรงกันได
๒. Measurable สามารถวัดผลไดวาวัตถุประสงคนั้นบรรลุผลสําเร็จหรือไม ไมวาจะในเชิงปริมาณ

หรือเชิงคุณภาพ
๓. Attainable สามารถทําใหบรรลุผลไดภายใตศักยภาพ ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมท่ีองคกรมีอยู
4. Relevant มีความเก่ียวของสัมพันธ และเปนไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศนขององคกร
5. Timely มีกําหนดระยะเวลาท่ีซัดเจนในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค
๑.๔ การคนหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุ
การคนหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุความเสี่ยงองคกรตองพยายามคนหาใหไดครอบคลุมความเสี่ยง

ทุกประเภทภายในองคกรและเปนความเสี่ยงท่ีแทจริงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนและหากเกิดข้ึนจะสรางผลกระทบอยาง
รุนแรงตอองคกร ซึ่งการคนหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุของความเสี่ยงสามารถคนหาไดท้ังเชิงรับ และเชิงรุก
โดยการคนหาเชิงรับสามารถคนหาไดจากการศึกษาหาขอมูลเหตุการณท่ีเกิดข้ึนและสรางความเสียหายใหกับ
องคกรแลวในอดีตและการสํารวจจากสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในปจจุบันและอาจสงผลกลายสภาพเปนความ
เสี่ยงข้ึนมาได สวนในการคนหาความเสี่ยงเชิงรุกสามารถคนหาไดจากการคาดการณเหตุการณท่ีมีโอกาส
เกิดข้ึนไดในอนาคตและสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคกร แตยังไมเกิดข้ึนจริงจากการวางแผน
เชิงกลยุทธ การดําเนินธุรกิจขององคกรการปฏิบัติงานตาง ๆ ฯลฯ และนําความเสี่ยงท่ีคนหาไดมาทําการ
วิเคราะหเพ่ือคนหาสาเหตุขอหรือปจจัยเสี่ยงท่ีสงผลใหเกิดความเสี่ยงเหลานั้น ซึ่งเทคนิคหรือวิธีการในการ
คนหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุมีอยูดวยกันหลายหลายวิธีการดวยกันแตในท่ีนี้จะกลาวถึงเทคนิค วิธีการท่ี
นิยมใชโดยท่ัวไป ดังนี้

1.การระดมสมอง (Brainstorming) ระดมความคิดเห็นของบุคลากรในองคกรท่ีรับผิดชอบงาน
หรือเปนเจาของงานซึ่งจะเปนบุคลากรท่ีรูเขาใจความเสี่ยงของงานท่ีตนรับผิดชอบมากท่ีสุดหรือเรียกวาเปน
เจาของความเสี่ยง(Risk OWner) จากผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายการระดมสมองเปนเทคนิคท่ัวไปท่ีใชในการ
แสวงหาความคิดตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหไดมากท่ีสุดภายในเวลาท่ีกําหนดซึ่งในมุมมองของการบริหารความเสี่ยง
เทคนิคนี้สามารถนํามาใชในการคนหาและระบุความเสี่ยงไดโดยการจัดการประชุมเพ่ือระดมแนวความคิดของ
ผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย

๒. การสัมภาษณ (Interviews) บุคลากรหรือผูเชี่ยวชาญในสายงานการสัมภาษณเปนเทคนิคโดยใช
การถามจากผูท่ีเชี่ยวชาญหรือผูท่ีเก่ียวของกับงานนั้น เพ่ือใหไดขอมูลใหมๆ นอกจากนี้ยังสามารถใชในการ
ยืนยันขอมูลเดิมท่ีมีอยูวามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม

3. การใชแบบสอบถาม ท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหทราบความเสี่ยงท่ัวไปท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร และใชประเมินความเพียงพอของการควบคุมดวย

4.การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Facilitated workshops) หรือการจัดทํา Workshop ของบุคลากร
ในองคกรเปนวิธีท่ีทําใหกลุมคนสามารถทํางานดวยกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ผูเขารวมประชุมรวม
คนหาและระบุความเสี่ยงและตัดสินใจในท่ีประชุม ผูจัดการประชุมจะตองมีทักษะท่ีดี การจัด workshop
สามารถทําไดทุกเวลา ข้ึนอยูกันทีมงานจะตัดสินวาเม่ือไรถึงจําเปน การจัด workshop เปนเครื่องมือท่ีมี
ประโยชนท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองคกร เพราะชวยสงเสริมใหผูเขารวมประชุมไดเขามามีสวน
รวมในการดําเนินการขององคกรดวย
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๕. การจัดทํา Benchmark หรือการเปรียบเทียบกับองคกรภายนอกเปนวิธีการในการวัดและ
เปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ บริการและวิธีการปฏิบัติกับองคกรท่ีสามารถทําไดดีกวา เพ่ือนําผลของการ
เปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคกรของตนเอง เพ่ือมุงสูความเปนเลิศในธุรกิจ

Benchmarking มีใชการไปลอกเลียนแบบจากผูอ่ืน หรือเพียงแคการทํา Competitive analysis ท่ี
เปนการนําตัวเลขของเราไปเปรียบเทียบกับคูแขงเทานั้น แต Benchmarking เปนวิธีการท่ีทําใหเห็นถึงความ
แตกตางในกระบวนการปฏิบัติงานและปจจัยท่ีกอใหเกิดความสําเร็จ ดวยการวิเคราะหวาผูท่ีเราตองการ
เปรียบเทียบ เขาทําในสิ่งท่ีแตกตางไปจากเราอยางไรเปนสําคัญ แลวเราจะทําใหองคกรสามารถพัฒนาตนเอง
ไปสูความเปนสุดยอดอยางตอเนื่องนั้นไดอยางไร Benchmarking นั้นจะเปนการเปรียบเทียบกับผูท่ีอยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกันหรือคลายคลึงกัน แตไมใชผูท่ีเปนคูแขงกันโดยตรง

สําหรับในเรื่องการบริหารความเสี่ยงนั้น เราสามารถคนหาความเสี่ยงไดจากการใช เทคนิค
Benchmarking ไดเชนกัน เนื่องจากบริษัทหรือองคกรท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคลายคลึงกันนั้น
มักจะมีลักษณะการดําเนินธุรกิจและกิจกรรมท่ีคลายๆ กัน ดังนั้น ความเสี่ยงท่ีตองเผชิญนั้นก็จะอาจจะไม
แตกตางกันมากนั้นโดยในการหาขอมูลเพ่ือใชในการเปรียบเทียบนั้น อาจจะตองมีการจัดกลุมความรวมมือ
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน

๖. การตรวจสอบ (Auditing) การตรวจสอบภายในเปนกิจกรรมท่ีจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรใหดีข้ึน โดยอาศัยการตรวจสอบ วิเคราะห ประเมินผลการปฏิบัติงานตาง ๆ
ขององคกร ตลอดจนใหขอเสนอแนะ และคําปรึกษา รวมท้ังใหขอมูลเก่ียวกับงานท่ีไดตรวจสอบซึ่งถือเปนงาน
บริการท่ีใหแกองคกร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยใหผูปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายของ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

ภายหลังการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในจะจัดทํารายงานการตรวจสอบภายใน โดยจะมีการระบุ
ประเด็นขอตรวจพบ ซึ่งสามารถนํามาใชพ้ืนฐานในการคนหาความเสี่ยงของแตละหนวยงานได

๗. การใช Check Lists เปนวิธีการหนึ่งในการระบุความเสี่ยงท่ีคอนขางงาย โดยการตอบคําถามใน
ใบรายการท่ีไดจัดทําข้ึนไวเปนมาตรฐาน ในการจัดทํา Check Lists นั้น จะรวบรวมขอมูลจากประสบการณ
ของผูท่ีเก่ียวของหรือเหตุการณท่ีเคยเกิดข้ึนอดีต และนํามาทําเปนรายการคําถามท่ีเปนมาตรฐาน หรือวิธี
ปฏิบัติท่ีดี(Best Practice) เพ่ือเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีองคกรหรือหนวยงานมีอยู

8. การสืบสวน (Incident investigation) ในกรณีท่ีมีเหตุการณผิดปกติเกิดข้ึน เชน การทุจริต
อุบัติเหตุ ฯล ฯ นั้น องคกรตางๆ ก็มักจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือสืบสวนและจัดทํารายงานเก่ียวกับ
ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ซึ่งขอเท็จจริงจากรายงานดังกลาวสามารถนํามาใชเพ่ือเปนแนวทางในการคันหาความเสี่ยง
ไดเชนกัน

ปจจัยเสี่ยงภายในองคกร
- ปจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงท่ีไมสามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน การเมือง สภาวะ

เศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม ฯลฯ เปนตน

-ปจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงท่ีสามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน วัฒนธรรมองคกรนโยบายการ
บริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความความสามารถและทักษะของบุคลากร การบริหารทรัพยสิน ฯลฯ
เปนตน
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๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือใหสามารถกําหนดระดับความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญและจัดลําดับความสําคัญ
ของความเสี่ยง โดยเปนกระบวนการท่ีจะดําเนินการหลังจากคันหาความเสี่ยงขององคกรแลวโดยการนําความ
เสี่ยงและปจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงมาดําเนินการวิเคราะหโอกาส ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน และ
ประเมินระดับความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานท่ีไดกําหนดไว ตลอดจนพิจารณาการควบคุมท่ีมีอยู และยัง
มีประโยชนในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีอยูอยางมากมายภายใตทรัพยากรขององคกรท่ีจํากัดไมวาจะเปน
เงินทุน เวลา วัสดุ อุปกรณ และบุคลากรขององคกร ทําใหไมสามารถท่ีจะจัดการกับทุกความเสี่ยงได การ
ประเมินความเสี่ยงจะชวยทําใหองคกรตัดสินใจ จัดการกับความเสี่ยงไดอยางเหมาะสมและประเมินไดวาควร
จะจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ อยางไร ความเสี่ยงใดควรตองรีบดําเนินการบริหารจัดการกอนหลัง หรือความ
เสี่ยงใดท่ีสามารถท่ีจะยอมรับใหเกิดข้ึนได

การกําหนดเกณฑมาตรฐานเปนการกําหนดเกณฑท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับ
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ ความ
เสี่ยง(Degree of Risk) โดยแตละองคกรจะตองกําหนดเกณฑข้ึนใหเหมาะสมกับประเภทและสภาพแวดลอม
ขององคกรโดยอาจจะกําหนดเกณฑมาตรฐานเปนระดับคะแนน ๕ คะแนน หรือ ๓ คะแนน ซึ่งสามารถกําหนด
เกณฑไดท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท้ังนี้ข้ึนอยูกับขอมูลสภาพแวดลอมและดุลยพินิจการตัดสินใจของ
ฝายบริหารขององคกร โดยเกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะกับองคกรท่ีมีขอมูลสถิติ ตัวเลข หรือจํานวนเงินมาใช
ในการวิเคราะหอยางพอเพียงสําหรับองคกรท่ีมีไมมีขอมูลสถิติ ตัวเลข หรือจํานวนเงินหรือไมสามารถระบุเปน
ตัวเลขหรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนไดก็ใหกําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพ

2.1 การวิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณในอดีต
ปจจุบัน หรือการคาดการณลวงหนาของโอกาสท่ีจะเกิดในอนาคต โดยอาจกําหนดเกณฑมาตรฐานเปน
ระดับคะแนน ๕ คะแนน ประกอบดวย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสดงถึงโอกาสท่ีจะเกิดหรือความถี่ใน
การเกิด สูงมาก สูง ปานกลาง และนอยมาก ตามลําดับ และกําหนดคําอธิบายในแตละระดับโอกาสท่ีจะ
เกิด จากนั้นทําการวิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิดหรือความถี่ในการเกิดวาแตละความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงมี
โอกาสเกิดข้ึนในระดับใดดังตัวอยาง ดังนี้
การวิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิด แบบเชิงปริมาณ

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย
5 สูงมาก 1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา
4 สูง 1-6 เดือนตอครั้งแตไมเกิน ๕ ครั้งตอป
3 ปานกลาง 1 ปตอครั้ง
2 นอย 2-3 ปตอครั้ง
1 นอยมาก 5 ปตอครั้ง

การวิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด คําอธิบาย

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4 สูง มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูง
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2 นอย อาจมีโอกาสเกิดแตนานๆ ครั้ง
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดนอยมาก
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๒.๒ การวิเคราะหผลกระทบ (Impact) เปนการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหายจาก
ความเสี่ยงท่ีคาดวาจะไดรับหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง ซึ่งการกําหนดระดับของผลกระทบนั้น จะตอง
พิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน โดยอาจแบงผลกระทบออกเปนผลกระทบ
ท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน หรือดานการเงิน/ทรัพยสิน การดําเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณบุคลากร ฯลฯ
โดยอาจกําหนดเกณฑมาตรฐานเปนระดับคะแนน ๕ คะแนน ประกอบดวย ๕ ๔ ๓ ๒ และ ๑ คะแนน แสตง
ถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอยมาก ตามลําดับ และกําหนดคําอธิบายในแต
ละระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้นทําการวิเคราะหผลกระทบหากเกิดเหตุการณความเสี่ยงข้ึนวามีผล
กระพบอยูในระดับใดตัวอยางเชน
การวิเคราะหผลกระทบดาน การเงิน/ทรัพยสิน

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย
5 สูงมาก มากกวา 10 ลานบาท
4 สูง มากกวา 2.5 แสนบาท – 10 ลานบาท
3 ปานกลาง มากกวา 50,000 – 2.5 แสนบาท
2 นอย มากกวา 10,000 – 50,000 บาท
1 นอยมาก ไมเกิน 10,000 บาท

การวิเคราะหผลกระทบดาน การเงิน/ทรัพยสิน
ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย

5 สูงมาก ทําใหการดําเนินงานหยุดชะงัก เกินกวา 1 วัน
4 สูง ทําใหการดําเนินงานหยุดชะงัก มากกวา 6 ชั่วโมง

แตไมเกิน 1 วัน
3 ปานกลาง ทําใหการดําเนินงานหยุดชะงัก มากกวา 3 ชั่วโมง

แตไมเกิน 6 ชั่วโมง
2 นอย ทําใหการดําเนินงานหยุดชะงัก 1-3 ชั่วโมง
1 นอยมาก ทําใหการดําเนินงานหยุดชะงัก ไมเกิน 1 ชั่วโมง

การวิเคราะหผลกระทบ ดานบุคลากร
ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย

5 สูงมาก มีบาดเจ็บถึงชีวิต/สูญเสียอวัยวะสําคัญ/ทุพพลภาพ
4 สูง มีบาดเจ็บสาหัส/สูญเสียอวัยวะ ถึงหยุดงาน มากกวา 20 วนั
3 ปานกลาง มีบาดเจ็บ ถึงหยุดงาน มากกวา 7 วัน แตไมเกิน 20 วัน
2 นอย มีบาดเจ็บ หยุดงานไมเกิน 7 วัน
1 นอยมาก มีบาดเจ็บเล็กนอย ไมหยุดงาน

การวิเคราะหผลกระทบดาน ช่ือเสียง / ภาพลักษณ
ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย

5 สูงมาก มีการเผยแพรขาวในวงกวางในหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน
4 สูง มีการเผยแพรขาวท้ังในวิทยุและหนังสือพิมพ
3 ปานกลาง มีการเผยแพรขาวเฉพาะในหนังสือพิมพ
2 นอย มีการเผยแพรขาวในวงจํากัด
1 นอยมาก ไมมีการเผยแพรขาว
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๒.๓ การประเมินระดับความเสี่ยง(Degree of risk)
หลังจากคนหาและระบุความเสี่ยงไดแลว ข้ันตอนตอไปจะเปนการวิเคราะห เพ่ือจัดระดับโอกาสหรือ

ความถ่ีท่ีจะเกิดความเสี่ยง และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ โดยในข้ันตอนนี้เปนการนําเหตุการณ
ความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงท่ีมีการคนพบหรือระบุไดมาทําการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรงกับความถ่ีหรือ
โอกาสท่ีจะเปนไปไดเพ่ือระบุระดับความสําคัญของความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง คือ การประเมินระดับความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอองคกรมากนอยเพียงใด
โดยพิจารณาจากโอกาส (Likelihood) ท่ีจะเกิดปจจัยเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
และประเมินระดับของความเสี่ยงโดยการประมวลผลคาระดับของโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ตามเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนดไว ท้ัง ๒ ดาน (Impact & Likelihood)
ระบบการใหคะแนน กําหนดเปนระบบคะแนน ๑ – ๕

ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)
นอยมาก สูงมาก

1 2 3 4 5

โอกาสหรือความเปนไปไดท่ีเกิดข้ึน (Likelihood)
นอยมาก สูงมาก

1 2 3 4 5

การกําหนดนิยามของระดับคะแนน จําเปนตองกําหนดใหมีความสอดคลองกับ ระดับความเสี่ยงท่ี
องคกรยอมรับได (Risk appetite) ซึ่งจะมีความสอดคลองกับสถานการณในแตละชวงเวลาดวย จึงควรมีการ
ทบทวนนิยามดังกลาวในแตละป สําหรับในเบื้องตนสามารถกําหนดนิยามเปนแนวทางในการพิจารณาใช
ประเมินความเสี่ยงเบื้องตัน ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสหรือความเปนไปไดท่ีเหตุการณจะเกิดข้ึน
จากนั้นจึงคํานวณใหระดับความเสี่ยงตามผลคูณของระดับคะแนนท้ัง ๒ ดาน ดังตัวอยางตอไปนี้

ปจจัยเสี่ยง โอกาสหรือความ
เปนไปไดท่ีเกิดข้ึน

(Likelihood)

ผลกระทบของ
ความเสี่ยง (Impact)

ระดับความเสี่ยง
(Level of Risk)

ปจจัยเสี่ยง A 3 1 3 x 1 = 3
ปจจัยเสี่ยง B 3 3 3 x 3 = 9
ปจจัยเสี่ยง C 4 4 4 x 4 = 16
ปจจัยเสี่ยง D 4 5 4 x 5 = 20
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เม่ือไดระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแลวก็สามารถจัดทําแผนผังความเสี่ยงองคกร (Risk Profile)

โอกาสหรือความเปนไปไดที่เกิดข้ึน (Likelihood)
1(นอยมาก) 2 3 4 5(สูงมาก)

ผลกระทบ
ของความ

เสี่ยง
(Impact)

5(สูงมาก) ความเสี่ยง D
4 ความเสี่ยง C
3 ความเสี่ยง B
2

1(นอยมาก) ความเสี่ยง A

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ใชหลักเกณฑการใหคะแนนระดับความเสี่ยง ซึ่งแสดงถึงระดับ
ความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ซึ่งระดับ
ความเสียง แบงตามความสําคัญเปน ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ
ความเสี่ยง

ระดับคะแนน ความหมาย

สูงมาก 17 - 25 ระดับท่ีไมสามารถยอมรับได จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยงใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับไดทันที (ตัวอยางความเสี่ยง D ระดับ คะแนนความ
เสี่ยงเทากับ ๒๐)

สูง 10 - 16 ระดับท่ีไมสามารถยอมรับได โดยตองจัดการความเสี่ยงเพ่ือใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได (ตัวอยางความเสี่ยง C ระดับคะแนน ความเสี่ยง
เทากับ ๑๖)

ปานกลาง 5 - 9 ระดับท่ียอมรับได แตตองมีการควบคุมเพ่ือปองกันไมใหความเสี่ยง ไป
ยังระดับท่ียอมรับไมได (ตัวอยางความเสี่ยง B ระดับคะแนน ความ
เสี่ยงเทากับ 9)

นอย 3 - 4 ระดับท่ียอมรับไดโดยใชวิธีควบคุมปกติในข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี
กําหนด(ตัวอยางความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสี่ยงเทากับ ๓)

นอยมาก 1 - 2 ระดับท่ียอมรับได  โดยใชวิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
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ท้ังนี้ แผนบริหารความเสี่ยงตองเปนกิจกรรมเพ่ิมเติมจากเติมท่ีมีอยู  โดยคํานึงถึงใชจายและ
ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับหลังจากดําเนินการดามกิจกรรม/มาตรการควบคุมท่ีกําหนดไวในแผนบริหาร
ความเสี่ยงแลวเพ่ือใหระดับความเสี่ยงลดลง

การประเมินความเสี่ยงจําเปนตองมีการประเมินอยางนอย ๒ ครั้งในแตละรอบของการบริหารความ
เสี่ยง คือ กอนจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงองคกรและหลังจากสิ้นสุดการดําเนินการกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงองคกรเพ่ือใหสามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการกิจกรรม การจัดการความเสี่ยงตาง ๆ
โดยอาจเพ่ิมความถ่ีการประเมินระหวางรอบได ท้ังนี้เพ่ือใชผลการประเมินเปรียบเทียบ และปรับปรุงกลยุทธ/
มาตรการใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน

๓. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)
เม่ือองคกรไตคนหา วิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยงแลว ข้ันตอนตอไป คือ การกําหนดวิธีการ

บริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือจัดการความเสี่ยงขององคกรใหอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได (Risk
Tolerance หรือ (Risk Appetite) หรือระตับท่ีเหมาะสม (Optimal) ซึ่งเปนระดับท่ีองคกรสามารถจะ
ดําเนินการตอไปไดและบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว

การกําหนดวิธีจัดการความเสี่ยงตองคํานึงถึงตนทุนท่ีจะเกิดข้ึน เปรียบเทียบกับผลประโยชนท่ีจะไดรับ
จากวิธีการนั้น ๆ (cost-benefit analysis) รวมท้ังตองพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงท่ีมีความ
สอดคลองกับโครงสรางหรือเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององคกรดวย

หลักการจัดการความเสี่ยง มี ๔ แนวทางคือ
๓. ๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การดําเนินการเพ่ือหลีกเสี่ยงเหตุการณท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง

องคกรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงท่ีผูบริหารพิจารณาแลวพบวา ไมมีแนวทางในการจัดการ กับความเสี่ยงนั้น
กลาวคือ ไมมีวิธีการลดโอกาสหรือผลกระทบ หรือไมสามารถหาผูอ่ืนมารวมจัดการ ความเสี่ยงได แตความ
เสี่ยงดังกลาวยังอยูในระดับท่ีไมสามารถยอมรับได ผูบริหารควรเลือกหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงดวยการหยุด
ดําเนินงานหรือกิจกรรมนั้น  ๆ หรือเปลี่ยนวัตถุประสงคของงานหรือกิจกรรมนั้นไป เพ่ือหลีกเสี่ยงไมใหเกิด
เหตุการณท่ีจะกอใหเกิดความเสี่ยง อยางไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ตองคํานึงถึงตันทุนคาเสียโอกาสท่ี
จะเกิดข้ึนจากการหยุดดําเนินการงานหรือกิจกรรมนั้นดวย

๓.๒ การรวมจัดการความเสี่ยง คือ การหาผูอ่ืนมารวมจัดการความเสี่ยง หรือโอน (Transfer) ความ
เสี่ยงขององคกรไปใหผูอ่ืนรวมรับผิดชอบดวย องคกรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงท่ีไมมีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการความเสี่ยงดวยตนเอง หรือตนทุนในการจัดการความเสี่ยงดวยตนเองสูงกวาผลประโยชนท่ีจะไดรับ
ผูบริหารควรโอนความเสี่ยงไปใหผู อ่ืนรวมรับผิดชอบ เชน การทําประกันภัย เพ่ือใหบริษัทประกันภัยรวม
รับผิดชอบในผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน หรือการจางใหบุคคลภายนอกดําเนินกิจกรรมหรืองานบางอยางแทน
(Outsource)

3.3 การลดความเสี่ยง คือ การดําเนินการเพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิด หรือลดผลกระทบของความเสี่ยง
องคกรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ท่ีองคกรมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการลดความเสี่ยงดวย
ตนเอง กลาวคือ มีแนวทางในการปองกันไมใหเหตุการณเกิดข้ึน หรือมีวิธีลดผลกระทบของเหตุการณได โดย
ตนทุนในการดําเนินการอยูในระดับท่ีเหมาะสมผูบริหารจึงเลือกดําเนินการลดความเสี่ยงเอง เชน การทํา
สัญญาลวงหนากับSupplier เพ่ือลดโอกาสท่ีตนทุนสินคาเพ่ิมข้ึน,การมีแหลงสํารองพลังงาน เพ่ือลดผลกระทบ
ตอสายการผลิต กรณีไฟฟากระแสหลักขัดของ
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๓.๔ การยอมรับความเสี่ยง คือ การไมดําเนินการใด ๆ กับความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยูใน

ระดับท่ีสามารถยอมรับได คือ มีโอกาสท่ีเกิดไมบอย หรือมีผลกระทบไมสูง องคกรอาจจะ เผชิญกับความเสี่ยง
บางตัวท่ีมีโอกาสท่ีจะเกิดไมบอย หรือหากเกิดข้ึนแลวไมสงผลกระทบตอองคกรมากนักผูบริหารจึงยอมรับ
ความเสี่ยงดังกลาว คือไมดําเนนิการใด ๆ อยางไรก็ตามองคกรตองติดตามประเมินผลวา ความเสี่ยงดังกลาวยัง
อยูในระดับท่ียอมรับได หรือวามีโอกาสท่ีจะเกิดเพ่ิมข้ึนหรือมีระดับผลกระทบเพ่ิมข้ึนเกินระดับท่ียอมรับได
หรือไม เพราะถาความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนเกินระดับท่ียอมรับได ผูบริหารตองพิจารณาหาวิธีตอบสนองความเสียงดวย
วิธีอ่ืนตอไป

การพิจารณาวาจะเลือกตอบสนองความเสี่ยงดวยวิธีใด สิ่งท่ีควรคํานึงมากท่ีสุด คือ ตนทุนท่ีจะใชใน
การดําเนินการและผลประโยชนท่ีจะไดรับ เม่ือเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงไดแลว ควรจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงโดยละเอียด โดยกําหนดวัตถุประสงคของแผน เปาหมายตามยุทธศาสตรขององคกร ระดับความ
เสี่ยงท่ียอมรับได ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ และผลท่ีคาดวาจะไดรับ

๔. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผลการบริหารความ

เสี่ยงเพ่ือใหเกิดความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการบริหารความเสี่ยงขององคกรท่ีกําหนดไวมีความเพียงพอ
เหมาะสม มีการนําไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิผล โดย
การติดตามประเมินผลแบงออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้

๔.1 การติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการตอบสนอง
ความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผลสามารถลดความเสี่ยงลงสู
ระดับท่ียอมรับได ตลอดจนไดรับการออกแบบใหเปนสวนเดียวกับการดําเนินงานดานตาง ๆ ตามปกติของ
องคกร และมีการปฏิบัติตามจริงอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ดังนั้นองคกรตองมีการติดตามประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดําเนินงานขององคกร เพ่ือใหเกิดการ
ตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงไดอยางรวดเร็ว ทันการณ

๔.๒ การติดตามประเมินผลเปนรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลาท่ีกําหนด
ไวเพ่ือใหทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ตามท่ีกําหนดไวขอบเขตและความถ่ีในการประเมินข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและสถานการณท่ีเกิดข้ึนและ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการติดตามประเมินผลเปนรายครั้งสามารถดําเนินการได ดังนี้

๔.๒.๑ การติดตามประเมินผลดวยตนเอง เปนกระบวนการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงการ
บริหารความเสี่ยงดวยการกําหนดใหผูปฏิบัติงานเปนเจาของความเสี่ยง(Risk Owner) หรือผูมีความชํานาญใน
งาน กระบวนการ หรือกิจกรรมนั้นเขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผล โดยกําหนดใหกลุมผูปฏิบัติงาน
หรือผูมีความเชี่ยวชาญนั้น ๆ รวมกันติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และคันหาความเสี่ยงประเมิน
ความเสี่ยงของงาน กระบวนการ หรือกิจกรรม ในความรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการตอบสนอง
ความเสี่ยงใหมีความเหมาะสม และประสิทธิผลมากข้ึน

๔.๒.๒ การติดตามประเมินผลอยางเปนอิสระ เปนกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผูท่ีไมมีสวนได
เสียหรือเก่ียวของโดยตรงกับการดําเนินงานตามงานกระบวนการ และกิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา
การติดตามประเมินผลจะเปนไปตามความเปนจริง ถูกตอง ครบถวน และไมมีอคติ การ ติดตามประเมินผล
อยางอิสระอาจกระทําโดยผูตรวจสอบจากภายในและภายนอก และ/หรือท่ีปรึกษาภายนอก ตลอดจน
คณะกรรมการหรือคณะทํางานท่ีตั้งข้ึนมาอยางเปนอิสระเพ่ือใหการติดตามประเมินผลเปนไปอยางเท่ียงธรรม
มากข้ึน การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอยางเปนอิสระควรจะเปนกระบวนการท่ีสงเสริมและ
สนับสนุนการติดตามประเมินผลดวยตนเอง
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การติดตามผลเพ่ือใหม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาองคกรมีการบรหิารความเสี่ยงเปนไปอยางเปน
ระบบ เหมาะสม และมีการนําไปปฏิบัติจริง

การประเมินผลเพ่ือใหม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาองคกรมีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเพียงพอ
และมีประสิทธิผล การตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response) ดวยมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง
(Control Activity) ท่ีดําเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนไดจริงและอยูในระดับท่ียอมรับได
หรือตองปรับปรุงหรือหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม  เพ่ือใหความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูหลังมีการจัดการ
ความเสี่ยงอยูในระดับท่ียอมรับได และใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอจนกลายเปน
วัฒนธรรมในการดําเนินงานขององคกร

โดยการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะหและ
ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนการบริหารความเสี่ยงวาดําเนินการแลว
เสร็จตามกําหนด มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลหรือไม หากองคกรพบวาไดดําเนินการจัดการความเสี่ยงแลว
ยังมีความเสี่ยงท่ีไมอาจยอมรับไดเหลืออยู ควรพิจารณาตอไปวา เปนความเสี่ยงท่ีอยูในระดับใด และจะมี
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอยางไร จากนั้นจึงเสนอตอผูบริหารเพ่ือทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ท้ังนี้ การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสําเร็จไดตองไดรับการสนับสนุนอยางจริงจัง
จากผูบริหารทุกระดับ



บทท่ี 3
กรอบและระยะเวลาดําเนินการตามระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักการของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลหลุบเลา ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ใหหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
ดําเนินการดวยตนเองท้ังกระบวนการ เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสามารถลดความ
เสี่ยงและปองกันความผิดพลาดท่ีเปนไปตามสภาพปญหาของแตละหนวยงาน เริ่มตั้งแตการวิเคราะห
องคประกอบสภาพแวดลอมของหนวยงาน ระบุและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง ประเมินระดับความ
เสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท่ีอยูในระดับสูงหรืออยูในระดับท่ีหนวยงานรับไมได และนํามากําหนด
มาตรการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ือลดความเสี่ยงหรือปองกันความผิดพลาดความผิดพลาดใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได ดังนั้นเพ่ือใหหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา สามารถดําเนินการไดตาม
หลักการดังกลาวขางตน และบรรลุวัตถุประสงคของการนําการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาเปน
เครื่องมือในการลดความเสี่ยงและความผิดพลาดของหนวยงานท่ีจะสงผลกระทบท่ีเสียหายท้ังระดับตัวบุคคล
และองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัดองคกาบริหารสวนตําบลหลุบเลา เพ่ือใชเปนกรอบแนวการดําเนินงาน
โดยปรับใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของแตละหนวยงาน ดังนี้

3.1 กรอบ ข้ันตอน การดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ลําดับ กรอบ ข้ันตอนดําเนินงาน

1 ทบทวน/แตงตั้งคําสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเปนปจจุบัน
2 ประชุมดคณะกรรมการฯ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพ่ือกําหนดแนวทางและรับทราบผลการ

ดําเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหนวยงานแตละไตรมาส
3 ศึกษาและทําความเขาใจรายละเอียดของการบริหารความเสี่ยงหัวขอท่ี 2 แนวคิดการบริหารความ

เสี่ยง(Concept of Risk Management) เพ่ือใหสามารถดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในไดอยางถูกตองเปนไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
องคกรขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

4 พิจารณาทําความเขาในกับกรอบระยะเวลาดําเนินการและแบบฟอรมท่ีองคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา กําหนดโดยในปงบประมาณ พ.ศ.  2565 ประกอบดวย 4 แบบ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน
ไดแก
1. รายงานการประเมินองคประกอบของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ

หนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. แผนการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล

หลุบเลาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. แผนการควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565
4. รายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหนวยงานในสังกัด

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
5 ประชุมหารือรวมกันเม่ือตนไตรมาสเพ่ือวิเคราะหสภาพแวดลอมของหนวยงานระบุและจัดลําดับ

ความสําคัญของความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในเพ่ือกําหนดลงใน(แบบ RM1, RM2) โดยเลือกเฉพาะงานภารกิจ/โครงการ/
กระบวนการสําคัญท่ีจําใหเกิดความเสี่ยงท่ีอยูในระดับความเสี่ยง สูง หรือ สูงมาก นํามากําหนดเปน
มาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
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ลําดับ กรอบ ข้ันตอนดําเนินงาน
6 ดําเนินการมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามท่ีระบุไวใน(แบบ RM2) และ (แบบ

RM3) หากในระหวางไตรมาสมาตรการการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีกําหนดไวไม
สามารถลดความเสี่ยงและความผิดพลาดใหลดลงไดเม่ือสิ้นไตรมาสอาจทีการประชุมเพ่ือปรึกษา
ทบทวน ปรับปรุงแบบ แบบ RM2 และ RM3 ไดเพ่ือใหความเสี่ยงและความผิดพลาดลดลง

7 การกําหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ แผนการควบคุมภายในฯ (ตามแบบ RM2) จะเปน
แผนเดียวกันท้ังปงบประมาณ(4ไตรมาส) ก็ได ในกรณีแผนท่ีตองใชระยะเวลาดําเนินการนานจึงจะ
ทราบผลการดําเนินงาน

8 เม่ือสิ้นไตรมาสใหหนวยงานรายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ และ
การควบคุมภายใน(ตามแบบ RM1)รายงานการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
หนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกเปนแต
ละวัตถุประสงค/งาน/โครงการ/กระบวนการ

9 กอนสิ้นไตรมาสควรมีการประชุม คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน
เพ่ือรับทราบ และใหขอสังเกตแกไขปรับปรุงกอนรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ในลําดับถัดไปตามโครงการสรางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา พรอมท้ังปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงานเพ่ือดําเนินการในไตรมาสถัดไป

10 ใหหนวยงานคัดเลือกความเสี่ยง สูง และสูงมาก และทําตาม (แบบ RM1, RM2) แยกเปนชุดตาม
วัตถุประสงคแตละขอตามงาน/โครงการ/กระบวนการท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค

11 เม่ือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาไดรับรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแบบ RM1, RM2 และ RM3
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3.2 ปฏิทินบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้ันตอน ระยะเวลา ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงและคณะทํางานบริหาร
ความเส่ียงประชุมหารือ
กําหนดลักษณะขอบเขตและ
แนวโนมของอุบัติการณที่
เกิดขึ้น เพื่อกาํหนดแนวทาง
จัดทําแผนบริหารความเส่ียง
ประเมิน



2.คณะทํางานประเมินความ
เส่ียงวิเคราะหลําดับและหัว
ขอความเส่ียงในป 2565
(แบบ RM1)



3.คณะทํางานจัดทําแผน
บริหารความเส่ียงประจาํป
2565 (แบบ RM2)



4.คณะทํางานนําเสนอแผน
บริหารจัดการความเส่ียงเขาที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุมภายใน
(แบบ RM1, RM2)



5. สงแผนใหหนวยตรวจสอบ
ภายใน(แบบ RM1, RM2)



6. คณะกรรมการบริหาร
จัดการความเส่ียงองคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา
พิจารณาประกาศใชแผน



7.คณะทํางานติดตามผลการ
บริหารจัดการความเส่ียง(ราย
ไตมาส)รายงานคณะกรรมการ
บริหารจัดการความเส่ียง

  

กิจกรรม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8. ติดตามผลการบริหาร
จัดการความเส่ียง(รายไตร
มาส)



9.รายงานผลการบริหารความ
เส่ียงใหคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุมภายใน
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บทที่ ๔
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ประจําป ๒๕๖5

ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบดวยข้ันตอนใหญ ๕ ข้ันตอนประกอบดวยการคนหา
ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล

๑. การคนหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเปนข้ันตอนท่ีสําคัญมากในกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงเนื่องจากเปนข้ันตอนในการคันหา ระบุ บงชี้เหตุการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายใตสถานการณท่ีไม
แนนอนท่ีจะกอใหเกิดความเสี่ยงท่ีสรางผลกระทบหรือความเสียหาย หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือลด
โอกาสท่ีจะบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ท้ังในดานกลยุทธ การดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และในดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจและองคกร

๒. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เปนการใชวิจารณญาณอยางเปนระบบภายใต
ทรัพยากรอันจํากัดขององคกร โดยการวิเคราะหระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง(Degree of  Risk) เพ่ือประโยชนในการ
ตอบสนองความเสี่ยง

๓. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เปนการกําหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือ
จัดการความเสี่ยงขององคกรใหอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือ
ระดับท่ีเหมาะสม (Optimal) ซึ่งเปนระดับท่ีองคกรสามารถจะดําเนินการตอไปไดและบรรลุวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว

๔. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพ่ือใหม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาองคกรมีการบริหาร
ความเสี่ยงเปนไปอยางเปนระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการนําไปปฏิบัติจริง

สําหรับการดําเนินการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําป ๒๕๖๕ จะนําผลวิเคราะห ระดับ
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของ
ความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยเลือกเฉพาะงานภารกิจ/โครงการ/กระบวนการสําคัญท่ีจะทําใหเกิดความ
เสี่ยงท่ีอยูในระดับความเสี่ยง สูงหรือสูงมาก นํามากําหนดเปนแผนบริการจัดการความเสี่ยง ของหนวยงาน
ภายในขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ซึ่งประกอบดวย ๕ สวนราชการ คือ

๑. สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบล
๒. กองคลัง
๓. กองชาง
4. หนวยตรวจสอบภายใน
ในสวนระดับ ปานกลาง เปนระดับท่ียอมรับได แตตองมีการควบคุมเพ่ือปองกันไมใหความเสี่ยงไปยัง

ระดับท่ียอมรับไมได ระดับนอยเปนระดับท่ียอมรับไดโดยใชวิธีควบคุมปกติในข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนด
และ ระดับ นอยมาก เปนระดับท่ียอมรับได โดยใชวิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน

…/-29-
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โดยแยกเปนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ของแตละสํานัก / กอง

๔.๑ แผนดําเนินการของโครงการ (RM ๑)
๔.1.๑ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

ตารางแสดงการวิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง (RM ๑)
ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลยุทธ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดลอม
โครงการ/กิจกรรม การจัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีตําบลหลุบเลา
วัตถุประสงค เพ่ือใชในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีตําบลหลุบเลาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และแกปญหาขยะตกคางในพ้ืนท่ี

.../-30-

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/
ข้ันตอนหลัก (1)
ใสข้ันตอนการปฏิบตัิงานของการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย/ตัวช้ีวัด
(๒)

ใสเปาหมาย/
ตัวช้ีวัด ของแตละ
โครงการ/กิจกรรม

ปจจัยเสี่ยง
(3)

ในสิ่งท่ีไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค เปาหมาย หรือ

ตัวช้ีวัดของโครงการ /
กิจกรรม

สาเหตุของความเสีย่ง
(4)

ใสสาเหตุท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง

ประเภทความ
เสี่ยง
(5)

ใสประเภทของ
ความเสีย่ง
(S-O-R-C)

การประเมินความเสีย่งใสคาตามท่ี
บรรจไุวในแนวคิดการบริหารความ
เสี่ยงฯ หัวขอ “การประเมินความ

เสี่ยง”
โอกาส

(6)
ผลกระ

ทบ
(7)

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(8)

จัดลํา
ดับ

ความ
เสี่ยง
(9)

สงเสริมและใหความรูเก่ียวกับการลดและคัด
แยกขยะมลูฝอยใหกับผูนําชุมชนและ
ประชาชน
ประชาสมัพันธใหความรูเก่ียวกับ
การลดและการคัดแยกขยะมลูฝอยใหกับ
ประชาชน
บริหารการจัดเก็บขยะมลูฝอยใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล

-ดําเนินการจดัเก็บขยะ
มูลฝอยไดครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ีในตําบลและไมมี
ขยะตกคาง

-การจัดเก็บขยะลาชา
เน่ืองจากรถขยะตองนําไป
ซอมแซมบํารุงรักษา ทําให
การเก็บขยะไมเปนไปตาม
แผน

-พ้ืนท่ีเปนเกาะบางสวนและอยูหางไกล
-ยานพาหนะหรืออุปกรณในการจดัเก็บขยะ
มีไมเพียงพอในการดําเนินการ
-ยานพาหนะมีความชํารุดไมสามารถจัดเก็บ
ขยะได
-ประชาชนในพ้ืนท่ีไมมีการคดัแยกขยะ

ดานการ
ดําเนินงาน
(Operation

Risk : O)

3 4 12 สูง
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๔.1.๑ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา (ตอ)
ตารางแสดงการวิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง (RM ๑)

ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร การปกครอง
กลยุทธ การบริหารจัดการท่ีดี สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน
โครงการ/กิจกรรม การจัดทําประชาคม จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
วัตถุประสงค เพ่ือใชในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีตําบลหลุบเลาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และแกปญหาขยะตกคางในพ้ืนท่ี

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/
ข้ันตอนหลัก (1)
ใสข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
การ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
(๒)

ใสเปาหมาย/
ตัวชี้วัด ของแตละ
โครงการ/กิจกรรม

ปจจัยเสี่ยง
(3)

ในสิ่งท่ีไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค เปาหมาย หรือ

ตัวชี้วัดของโครงการ /
กิจกรรม

สาเหตุของความเสี่ยง
(4)

ใสสาเหตุท่ีกอใหเกิดความ
เสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง
(5)

ใสประเภทของความ
เสี่ยง

(S-O-R-C)

การประเมินความเสี่ยงใสคาตามท่ี
บรรจุไวในแนวคิดการบริหารความ
เสี่ยงฯ หัวขอ “การประเมินความ

เสี่ยง”
โอกาส

(6)
ผลกระ

ทบ
(7)

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(8)

จัดลํา
ดับ

ความ
เสี่ยง
(9)

เริ่มกระบวนการจัดประชุม
ประชาคมทองถ่ินตามหลัก
ประชารัฐในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา

ระดับความสําเร็จใน
การดําเนินการตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน
อยูในระดับเกินรอย
ละ70 ของจํานวน
แผนงานโครงการท่ี
บรรจุในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน

การเพ่ิมหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ินทําใหการ
จัดสรรงบประมาณตามแผนมี
มากข้ึนไมสอดคลองกับ
งบประมาณท่ีตั้งไว

-ไมจัดลําดับความสําคัญ
ของโครงการกิจกรรม
-การลดโครงการใน
แผนพัฒนาทองถ่ินกระทํา
ไดยากเนื่องจากทุกชุมชน
ตองการใหบรรจุใน
แผนพัฒนา โดยไมคํานึงถึง
ความสมดุลดาน
งบประมาณ

ดานการดําเนินงาน
(Operation Risk :

O)

3 4 12 สูง
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๔.1.๑ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา (ตอ)
ตารางแสดงการวิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง (RM ๑)

ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร การปกครอง
กลยุทธ การบริหารจัดการท่ีดี สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน
โครงการ/กิจกรรม การจัดทําประชาคม จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
วัตถุประสงค เพ่ือใชในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีตําบลหลุบเลาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และแกปญหาขยะตกคางในพ้ืนท่ี
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กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/
ข้ันตอนหลัก (1)
ใสข้ันตอนการปฏิบัติงานของการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
(๒)

ใสเปาหมาย/
ตัวชี้วัด ของแตละ
โครงการ/กิจกรรม

ปจจัยเสี่ยง
(3)

ในสิ่งท่ีไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค เปาหมาย
หรือตัวชี้วัดของโครงการ

/ กิจกรรม

สาเหตุของความเสี่ยง
(4)

ใสสาเหตุท่ีกอใหเกิดความ
เสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง
(5)

ใสประเภทของความ
เสี่ยง

(S-O-R-C)

การประเมินความเสี่ยงใสคาตามท่ี
บรรจุไวในแนวคิดการบริหารความ
เสี่ยงฯ หัวขอ “การประเมินความ

เสี่ยง”
โอกาส

(6)
ผลกร
ะทบ
(7)

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(8)

จัดลํา
ดับ

ความ
เสี่ยง
(9)

-การอพยพและชวยชีวิต
-การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน
-การควบคุมสถานการณและ
ปองกันความเสียหายปลีกยอย
-การสํารวจความเสียหาย
-การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ
ความเสียหาย

-ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรับการชวยเหลือ
จากเหตุสาธารณภัย
หรือภัยพิบัติทันเวลา
และมีผลกระทบตอ
ชีวิตและทรัพยสิน
นอยท่ีสุด

-ผูประสบภัยไมไดรับการ
ชวยเหลือทันทวงที ลาชา
-พ้ืนท่ีเปนเกาะบางสวน
และอยูหางไกล

-เจาหนาท่ีและอุปกรณใน
การชวยเหลือตางๆ ไม
เพียงพอตอการชวยเหลือ
-ตองขอรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืนในการ
ดําเนินการ

ดานการดําเนินงาน
(Operation Risk : O)

3 4 12 สูง
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๔.1.๑ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา (ตอ)ตารางแสดงการวิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง (RM ๑)

ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
กลยุทธ ประชาชนมีคุณภาพท่ีดี
โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนเงินทุนสําหรับกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตรกร
วัตถุประสงค สนับสนุนเงินทุนสําหรับกลุมอาชีพหรือกลุมเกษตร เพ่ือใชในการแกไขปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชุมชนทองถ่ินตามแนวทาง การ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

…/-33-

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/
ข้ันตอนหลัก (1)
ใสข้ันตอนการปฏิบัติงานของการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
(๒)

ใสเปาหมาย/
ตัวชี้วัด ของแตละ
โครงการ/กิจกรรม

ปจจัยเสี่ยง
(3)

ในสิ่งท่ีไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค เปาหมาย

หรือตัวชี้วัดของ
โครงการ / กิจกรรม

สาเหตุของความเสี่ยง
(4)

ใสสาเหตุท่ีกอใหเกิดความ
เสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง
(5)

ใสประเภทของความ
เสี่ยง

(S-O-R-C)

การประเมินความเสี่ยงใสคาตามท่ี
บรรจุไวในแนวคิดการบริหาร

ความเสี่ยงฯ หัวขอ “การประเมิน
ความเสี่ยง”

โอกาส
(6)

ผล
กระทบ

(7)

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(8)

จัดลําดั
บความ
เสี่ยง
(9)

-การพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกกลุมอาชีพ
หรือกลุมเกษตรกร
-กลุมอาชีพเสนอโครงการท่ีเสนอขอกู ยืม
เงินทุน
-เห็นชอบ อนุมัติโครงการใหกูเงินเปนคูสัญญา
กับ อบต.
-ดําเนินการติดตามการผอนชําระเงินกู
-กลุมอาชีพชําระเงินกูตามสญัญาไมมีดอกเบี้ย
-ติดตามเงินกูชําระ/ไมเปนไปตามสัญญาเงินกู

-กํากับดูแล ตรวจสอบ
ติดตาม สงเสริม สนับสนุน
และตดิตามการดาํเนิน
โครงการ
-ดําเนินการตามกฎหมาย
กับกลุมอาชีพหรือกลุม
เกษตรกรท่ีผิดสัญญา

-ไมไดแกปญหาและพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมของชุมชน
-กลุมอาชีพชําระหน้ีไม
เปนไปตามสญัญา

-กลุมอาชีพไมมรีายไดจาก
การดําเนินการของกลุมอาชีพ
-ลูกหน้ีเงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนผดินัดชําระ
หน้ี
-ไมสามารถติดตามลูกหน้ีได
ในบางราย เน่ืองจากลูกหน้ี
ยายท่ีอยูอาศัย หรือเสียชีวิต

ดานการดําเนินงาน
(Operation Risk : O)

3 4 12 สูง
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๔.1.2 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ตารางแสดงการวิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง (RM ๑)
ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร การปกครอง
กลยุทธ การบริหารจัดการท่ีดี สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน
โครงการ/กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและรายได
วัตถุประสงค เพ่ือใหการพัฒนาจัดเก็บรายไดมีวิธีการและหลักเกณฑการจัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพเปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน

.../-34-

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/

ข้ันตอนหลัก
(1)

ใสข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ของการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
(๒)

ใสเปาหมาย/
ตัวชี้วัด ของแตละ
โครงการ/กิจกรรม

ปจจัยเสี่ยง
(3)

ในสิ่งท่ีไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค เปาหมาย

หรือตัวชี้วัดของโครงการ /
กิจกรรม

สาเหตุของความเสี่ยง
(4)

ใสสาเหตุท่ีกอใหเกิดความ
เสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง
(5)

ใสประเภทของความ
เสี่ยง

(S-O-R-C)

การประเมินความเสี่ยงใสคาตามท่ี
บรรจุไวในแนวคิดการบริหารความ
เสี่ยงฯ หัวขอ “การประเมินความ

เสี่ยง”
โอกาส

(6)
ผลกระ

ทบ
(7)

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(8)

จัดลําดับ
ความ
เสี่ยง
(9)

งานพัฒนารายไดและจัดเก็บ
รายไดและการจดัทําแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

-การพัฒนาการจัดเก็บ
รายไดใหมีประสิทธิภาพ
-ประชาชนมีความเขาใจดาน
กฎหมายเก่ียวกับภาษี

-แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ี
ครบถวนหรือยังไมเปนปจจุบัน

-อบต.มีระบบจัดเก็บภาษีแตยัง
ไมมีประสิทธิภาพครบถวนตาม
หลักการปฏิบัติ เน่ืองจากเมื่อมี
การเปลีย่นแปลงเจาของกรรม
สิทธแลวไมแจง อบต.ทราบเพ่ือ
ทําการเปลีย่นแปลงใหเปน
ปจจุบัน
-ประชาชนในพ้ืนท่ียังขาดความรู
ความเขาใจ เน่ืองจากมีการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม

ดานการดาํเนินงาน
(Operation Risk : O)

ดานการเงิน
(Financial Risk : F)

3 4 12 สูง



-34-

๔.1.2 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
ตารางแสดงการวิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง (RM ๑)

ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร การปกครอง
กลยุทธ การบริหารจัดการท่ีดี สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน
โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาและการจัดเก็บรายได คาธรรมเนียม และการชําระภาษี
วัตถุประสงค เพ่ือใหการชําระภาษีไดตามเปาหมายและระยะเวลาท่ีกําหนด

…/-35-

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/
ข้ันตอนหลัก

(1)
ใสข้ันตอนการปฏิบัติงานของการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
(๒)

ใสเปาหมาย/
ตัวชี้วัด ของแตละ
โครงการ/กิจกรรม

ปจจัยเสี่ยง
(3)

ในสิ่งท่ีไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค เปาหมาย

หรือตัวชี้วัดของโครงการ /
กิจกรรม

สาเหตุของความเสี่ยง
(4)

ใสสาเหตุท่ีกอใหเกิดความ
เสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง
(5)

ใสประเภทของความ
เสี่ยง

(S-O-R-C)

การประเมินความเสี่ยงใสคาตามท่ีบรรจุ
ไวในแนวคิดการบริหารความเสี่ยงฯ
หัวขอ “การประเมินความเสี่ยง”

โอกาส
(6)

ผลกระทบ
(7)

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(8)

จัดลําดับ
ความ
เสี่ยง
(9)

การพัฒนาและการจัดเก็บรายได
คาธรรมเนียม  และการชําระ
ภาษี

-การดําเนินการจัดเก็บ
ภาษี คาธรรมเนียม
เปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และ
เปาหมายท่ีกําหนด

การจัดเก็บรายไดยังมีลูกหนี้
บางรายยังคางชําระอยู

-ผูรับการประเมิน และผูชําระ
ภาษี บางรายไมมายื่นชําระ
คาธรรมเนียม ภาษี ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด

ดานการดําเนินงาน
(Operation Risk : O)

ดานการเงิน
(Financial Risk: F)

3 4 12 สูง



-35-

๔.1.2 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
ตารางแสดงการวิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง (RM ๑)

ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร การปกครอง
กลยุทธ การบริหารจัดการท่ีดี สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน
โครงการ/กิจกรรม การดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามแผนจัดซื้อจัดจางท่ีกําหนด
วัตถุประสงค เพ่ือใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ดําเนินการจัดหาพัสดุ เปนไปตามแผนท่ีกําหนด

…/-36-

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/
ข้ันตอนหลัก

(1)
ใสข้ันตอนการปฏิบัติงานของการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
(๒)

ใสเปาหมาย/
ตัวชี้วัด ของแตละ
โครงการ/กิจกรรม

ปจจัยเสี่ยง
(3)

ในสิ่งท่ีไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค เปาหมาย

หรือตัวชี้วัดของโครงการ /
กิจกรรม

สาเหตุของความเสี่ยง
(4)

ใสสาเหตุท่ีกอใหเกิดความ
เสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง
(5)

ใสประเภทของความ
เสี่ยง

(S-O-R-C)

การประเมินความเสี่ยงใสคาตามท่ี
บรรจุไวในแนวคิดการบริหารความ
เสี่ยงฯ หัวขอ “การประเมินความ

เสี่ยง”
โอกาส

(6)
ผลก
ระท
บ
(7)

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(8)

จัดลําดั
บความ
เสี่ยง
(9)

การดําเนินการจัดทําแผนจัดหา
พัสดุและการจัดซื้อจัดจางประจํา
งบประมาณ

-การดําเนินการจัดซื้อ
จัดจาง หรือการจัดหา
พัสดุใหเปนไปตาม
แผนท่ีกําหนด

การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ไมเปนไปตามแผนจัดซื้อจัด
จางตามท่ีกําหนด

-การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
บางกอง หรือบางรายการ ไม
เปนไป ตามแผนการจัดซื้อจัด
จาง จะดําเนินการในชวง
ปลายปงบประมาณ

ดานการดําเนินงาน
(Operation Risk : O)

3 4 12 สูง



-36-

๔.1.2 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
ตารางแสดงการวิเคราะห ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง (RM ๑)

ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร การปกครอง
กลยุทธ การบริหารจัดการท่ีดี สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน
โครงการ/กิจกรรม การดําเนินการจัดซื้อจัดจางและการจดัหาพัสดุ
วัตถุประสงค เพ่ือใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง การจัดหาพัสดุ เปนไปตามระเบียบกฎหมายท่ีกําหนด

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/

ข้ันตอนหลัก
(1)

ใสข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
การ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
(๒)

ใสเปาหมาย/
ตัวชี้วัด ของแตละ
โครงการ/กิจกรรม

ปจจัยเสี่ยง
(3)

ในสิ่งท่ีไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค เปาหมาย

หรือตัวชี้วัดของโครงการ /
กิจกรรม

สาเหตุของความเสี่ยง
(4)

ใสสาเหตุท่ีกอใหเกิดความ
เสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง
(5)

ใสประเภทของความ
เสี่ยง

(S-O-R-C)

การประเมินความเสี่ยงใสคาตามท่ี
บรรจุไวในแนวคิดการบริหารความ
เสี่ยงฯ หัวขอ “การประเมินความ

เสี่ยง”
โอกาส

(6)
ผลกระ

ทบ
(7)

ระดับ
ความ
เสี่ยง
(8)

จัดลําดั
บความ
เสี่ยง
(9)

การดําเนินการจัดหาพัสดุและ
จัดซื้อจัดจางตาม พ.ร.บ. จัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบท่ีเก่ียวของ

มีเจาหนาท่ีพัสดุ
รับผิดชอบงาน
โครงการเปนไปตาม
โครงสรางลักษณะ
งานท่ีกําหนด

เจาหนาท่ีไมมีความชํานาญ
ในดานพัสดุ อาจเกิด
ขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได

-ตําแหนงเจาหนาท่ีพัสดุวาง
ไมไดรับการสรรหาตามแผน
อัตรากําลัง
-ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุไมมี
ความชํานาญในดาน
กฎหมายระเบียบ และการ
ปฏิบัติงาน
-พัสดุและโครงการมีจํานวน
มาก ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการไดทันเวลา

การปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย /
กฎระเบียบ
(Compliance Risk

:C)

3 4 12 สูง




