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บทที่  1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 

 การบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ท่ีส าคัญตามหลักการก ากับดูแลการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี ท่ีจะช่วยไห้การบริหารงานและการตัดสินใจคนต่างๆ อาทิ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์         
การติดตามควบคุม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียและโอกาสท่ีท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร  ภายใต้สภาวะการ
ด าเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนมีความเส่ียง ไม่ว่าจะเป็นความเส่ียงด้านการ  ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ี      
ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมี
การจัดการความเส่ียงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โตยการระบุความเส่ียงว่ามีปัจจัยเส่ียงององค์กร วิเคราะห์ความ
เส่ียงจากโอกาสและผลกระทบท่ีใดบ้างท่ีกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรเกิดขึ้น จัดล าดับ
ความส าคัญของความเส่ียง ก าหนดแนวทางในการจัดการความเส่ียง และต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการ
ความเส่ียงอย่างเหมาะสม  

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

 (๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง 
 (๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบข้ันตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเส่ียง 
 (๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 (๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเส่ียง 
 (๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่ือสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเช่ือมโยงการบริหารจัดการความเส่ียง 
กับกลยุทธ์ 
 (๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์กร 
เป้าหมาย 
 (๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้ใจเรื่องการบริหารจัดการความเส่ียงเพื่อน าไปใช้ 
ในภารด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 (๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง ประเมินความเส่ียง 
และจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
 (3) สามารถน าแผนบริหารความส่ียงไปให้ในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบ 
 (4) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 (๕) ความรับผิดขอบต่อความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมท่ัวทั้งองค์กร 
 (๒) การบริหารความเส่ียงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 
 
 
 
 
 



 
 

-2- 
 

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 

  การด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลท่ีใช้ในการตัดสินใจได้ 
ดียิ่งขึ้นและท าให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดหรือ
สถานการณ์ท่ีอาจท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย 
ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้ 
  (๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการการบ้านเมืองท่ีดี การบริหารความเส่ียงจะช่วย 
ตระหนักถึงความเส่ียงหลักท่ีส าคัญ และสามารถท าให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและผู้บริหารทุกระดับ
ตระหนักถึงความเส่ียงหลักท่ีส าคัญหน้าท่ีในการก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น 
  (2) เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (TA) การบริหารความเส่ียงจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีทุกระดับในการด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการชัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน 
  (๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเส่ียงต่างๆ ท่ีส าคัญได้ท้ังหมด การบริหารความเส่ียงจะ
ท าให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเส่ียง
ส าคัญท่ีส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมไปถึงเรื่องของธรรมาภิบาล 
  (๔) สร้างฐานข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความ
เส่ียงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจคนต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเส่ียงซึ่ง
ต้ังอยู่บนสมมุติฐานในการตอสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ 
  (๕) เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถม่ันใจได้ว่าความเส่ียงท่ีได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือ 
ท่ีส าคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้นต่างๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ 
การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
รวมทั้งสามารถปกป้องผลประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าแก่องค์กรได้ 
  (6) ช่วยให้การพัฒนาองกรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเส่ียงท าให้รูปแบบ 
การตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยท่ีผู้บริหาร 
ท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเส่ียงอย่างชัดเจน 
 (๗) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเส่ียงในแต่ละกิจกรรม และ 
การเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเส่ียง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่างๆ 
และกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่าง 
กัน เป็นต้น 
 
 
 



 
 

บทที่   2 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 
  ความเส่ียง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์    
ท่ีไม่แน่นอนและส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่ เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ท้ังในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน 
การเงินและการบริหารงาน ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดผลกระทบ ( Impact) ท่ีได้รับ            
และโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ 
  ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 
  (๑) ปัจจัยเส่ียง คือ สาเหตุท่ีจะท าให้เกิดความเส่ียง 
  (๒) เหตุการณ์เส่ียง คือ เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือ นโยบาย 
  (๓) ผลกระทบของความเส่ียง คือ ความรุนแรงของความเสียหายท่ีน าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์
เส่ียง การบริหารความเส่ียง (Risk Managemen) หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ในการระบุความเส่ียง การวิเคราะห์
ความเส่ียงและการก าหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียง การบริหารความเส่ียง              แบบ
บูรณาการ (Enterprise Risk Management : ERM) คือ ขบวนการท่ีจัดท าโดยฝายบริหาร เพื่อประยุกต์ใช้ 
ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทั่วท้ังองค์กร และจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ขององค์กร กรอบการบริหารความเส่ียงประกอบไปด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
  (๑) วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 
  (๒) โครงสร้างการบริหารความเส่ียง (Structure) 
  (๓) กระบวนการ (Process) 
  (๔) ปัจจัยพื้นฐาน (nfrastructure) 
ระบบบริหารความเสียง (Risk Management System) หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม
รวมท้ัง กระบวนการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีองค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเส่ียง
และผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมี
ระบบโดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ท้ังในด้นกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน โดยได้รับการสนับสนุน
และการมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียงจากและซื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญหน่วยงานทุกระดับท่ัวทั้งองค์กร 
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แนวพางการด าเนินและกลไกบริหารจัดการครามเสียง 
 แนวทางการด าเนินงาน   
  ในการบริหารความเส่ียงขององค์กรการบริหารส่วนต าบลทุ่งควายกิน แบ่งเป็น  2  ระยะ ดังนี้
ระยะท่ี 1  ควรเริ่มดันและการพัฒนา 
  (1) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในกรบหาความส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
  (๒) ระบุปัจจัยเส่ียง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเส่ียง 
  (3) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปจัจัยเส่ียงจากการด าเนินงาน 
  (4) จัดท าแผนบริหารความส่ียงของปัจจัยส่ียงท่ีอยู่ในระดับสูง (สูง) และสูงมาก (Extrerme) 
รวมทัง้ปัจจัยส่ียงท่ีอยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ท่ีมีนัยส าคัญ 
  (5) ส่ือสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเส่ียงให้ผู้ปฏิบัติงานนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด รักทราบ และสมารถน าไปปฏิบัติได้  
  (6) รายงานความก้าวหน้าของการบริหารจัดการความเส่ียง 
  (7) รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  

ระยะท่ี ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

  (1) ทบทวนแผนบริหารจัดการความส่ียงในปีท่ีผ่านมา 
  (2) พัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียงส าหรับความเส่ียงแต่ละประเภท 
  (3) ผลักดันให้มีการบหารความส่ียงท่ัวทั้งองค์กร 
  (4) พัฒนาขีดความสมารถบุคลากรในการด าเนินงานตมระบวนกรบหารจัดการความเส่ียง 

กลไกการบริหารจดัการความเสียง ประกอบดัวย 

(1) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าท่ีแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการความส่ียง ส่งเสริมให้มีการ 
บริหารจัดการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้วามเหน็ชอบหรืออนุมัติแผนการ 
บริหารจัดการความส่ียงเพื่อน าไปปฏิบัติ 
  (๒) คณะกรมการบริหารจัดกรดวามส่ียง มีหน้าท่ีด าเนินการให้มีระบบการบริหารงัดการ 
ความเส่ียง จัดท าแผนบริหารความเส่ียง รายงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการ 
ความเส่ียง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเส่ียงเพื่อปรับปรุการด าเนินงานต่อไปในอนาคต 
  (3) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าท่ีส านักกอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด มีหน้าท่ี 
สนับสนุนข้อมูลท่ีเกี่ยวซ้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง และใหค้วามร่วมมือในการปฏิบัติงานตาม
แผนบริหารจัดการความเส่ียง 
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กลไกการบริหารความเสี่ยง 

   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้บริหารท้องถ่ิน  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

พิจารณา/
เสนอแนะ 

6.ทบทวนแผนการด าเนินการ 
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 

บรหิารจดัการ 

ความเส่ียง 

1.ระบุปัจจัยเสี่ยง  
ประเมินโอกาสและผลกระทบ 
2.วิเคราะห์และจัดล าดับ 
ความส าคัญ  
3.จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

ผู้ปฏิบัติงาน  สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

5.รายงาน/ประเมินผลการ 
บริหารจัดการความเสี่ยง 

4.สื่อสารท าความเข้าใจ 
กับผู้ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน 

หน่วยตรวจสอบภายใน  

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เจ้าหน้าท่ี/ส านัก 
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง 
 โครงสร้างการบริหารจัดการความสียง ประกอบไปด้วย การก ากับดูแล การตัดสินใจ การจัดท า
แผนการด าเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
 1.ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 2. ส่งเสริมและติดตามให้มรชีการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 ๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุติแผนบริหารจัดการความเส่ียง 
 ๔. พิจารณาผลการบริหารความเส่ียงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
 2.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 1. จัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียง 
 2. จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
 3. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
 ๔. จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันท้ัง
องค์กร 
 ๓ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานเพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับองค์กร 
 2. รับทราบผลการบริหารความเส่ียงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความ
เส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
 ๓. ก ากับดูแลกาพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเส่ียง 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 1. สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง 
 2. น าเสนอผลการบริหารความเส่ียงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินทราบและให้ 
ข้อเสนอแนะ 
 4.เจ้าหน้าที่ส านัก/กอง 
 ๑. สนับสนุนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้กับคณะท างานบริหารจัดการความเส่ียง 
 ๒. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง 
  
 

 

 

 



 
 

บทที่  3 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
 กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและ 
จัดล าดับความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผน 
บริหารจัดการความเส่ียง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
 1. ระบุความเส่ียง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ท้ังท่ีมีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด และเกิดอย่างไร 
 ๒. ประเมินความเส่ียง เป็นการวิเคราะห์ความเส่ียง และจัดล าดับความเส่ียง โดยพิจารณาจาก 
การประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียง โดยอาศัยเกณฑ์ 
มาตรฐานท่ีได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเส่ียงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 ๓. จัดการความเส่ียง เป็นการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม 
ความเส่ียงท่ีสูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และ 
ควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและตันทุนท่ีต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ 
การนั้นกับประโยชน์ท่ีจะได้รับด้วย 
 ๔. รายงานการติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ 
เส่ียงท่ีได้ด าเนินการท้ังหมดตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผนบริหาร 
จัดการความเส่ียง 
 ๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นการประเมินการบริหารจัดการความเส่ียง 
ประจ าปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล 
มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเส่ียง (Control Activit) ท่ีด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเส่ียงท่ี 
เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเส่ียงท่ี 
ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเส่ียงอย่าง 
ต่อเนื่อง 
 ๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร 
ความเส่ียงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
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การระบุความเสี่ยง 
  เป็นกระบวนการท่ีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเส่ียงและปัจจัยเส่ียง โดยต้อง
ค านึงถึง ความเส่ียงท่ีมีสาเหตุมาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่นี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานท้ังในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการะบุปัจจัยเส่ียงจะต้อง
พิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏบัิติงานท่ีอาจเกิดความผิตพลาดควานเสียหายและไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด รวมท้ังมีทรัพย์สินท่ีจ าเป็นต้องได้รับกาดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเข้าใจ
ในความหมายของ "ความเส่ียง (Risk)"  "ปัจจัยเส่ียง (Risk Facter)" และ "ประเภทความเส่ียง" ก่อนท่ีจะ 
ด าเนินการระบุความเส่ียงได้ย่างเหมาะสม 
ความเสี่ยง (Risk) 
  หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนและจะส่งผล
กระทบหรือสร้างความสีหาย (ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาส ท่ีจะ
บรรลุเป้หมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน  
ปัจจัยเสี่ยง (Risk Facter) 
  หมายถึง ตันเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียง ท่ีจะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ท้ังนี้สาเหตุของความ 
เส่ียงท่ีระบุควรเป็นสาเหตุท่ีแท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเส่ียงในภายหลังได้อย่าง 
ถูกต้อง โดยปัจจัยเส่ียงแบ่งได้ ๒ คาน ดังนี้ 
  ปัจจัยเส่ียงภายนอก คือ ความเส่ียงท่ีไม่สมารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ  เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
  ปัจจัยเส่ียงภายในคือ ความเส่ียงท่ีสามารถควบคุ้มค่าโดยองค์กร อาทิ กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร 
กระบวนการท างาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ 

1.ระบุความเสี่ยง 

2.ประเมินความเสี่ยง 

3. จัดการความเสี่ยง   

4.รายงานและติดตามผล 

4.ประเมินผล 
การบริหารความเสี่ยง  

6.ทบทวนการบริหาร 
ความเสี่ยง  
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ประเภทความเสี่ยง 
 แบ่งออกเป็น ๔ ประเท ได้แก่ 
  1. ความเส่ียงค้นกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ 
แผนการด าเนินงาน และน าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อันส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และด าเนินการวางมาตรการบริหารความเส่ียง 
  ๒. ความเส่ียงค้นกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน คือ ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการองค์กร ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองค์กรปฏิบัติงานของแต่ละ กระบวนการ
ท างานและการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม เช่น ด้านการบริหาร, ด้านการเงินและงบประมาณ, 
ด้านการพัสดุ, ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านความปลอดภัย เป็นตัน 
  ๓. ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ คือ การบริหารจัดการในเรื่องของระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย และใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ มีการบริหารความเส่ียงเพื่อ ก าจัด 
ป้องกัน หรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบต่างๆ โดยสามารถฟื้นฟูระบบสารสนเทศ และการส ารองข้อมูล 
และกู้คืนข้อมูลจากความเสียหาย มีการจัดการแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติท่ี
อาจจะเกิดกับระบบสารสนทศ มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล เช่น ระบบป้องกันไวรัส 
ระบบไฟฟ้าส ารอง เป็นต้น รวมทั้ง มีการก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในแต่ละระดับ 
  ๔. ความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล คือ การจัดท าแผนธรรมาภิบาล และ/หรือแผนบริหารความเส่ียง
ในเรื่องการก ากับดูแลท่ีดี มีการวิเคราะห์โอกาสหรือแนวโน้มท่ีจะประพฤติผิดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
รัฐ สังคม และส่ิงแวดล้อม ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย องค์กร ผู้ปฏิบัติงาน หลักธรรมาภิบาลท่ีต้องน ามา
วิเคราะห์หาปัจจัยเส่ียง ได้แก่ หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ/
สามารถตรวจสอบได้ หลักเปิดเผย/โปร่งใส หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักการมีส่วนร่วม/การพยายาม
แสวงหาฉันทามติ หลักการกระจายอ านาจ หลักคุณธรรม/จริยธรรม   
  การระบุความเส่ียงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานท่ีจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ท่ีก าหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเส่ียงท่ีมีผลระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ท าให้เกิดความผิดพลาด ความ
เสียหาย และเสียโอกาส ปัจจัยเสียงนั้นควรจะเป็นตันเหตุท่ีแห้จริงเพื่อท่ีจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการหา
มาตรการลดความเส่ียงในภายหลังได้ ท้ังนี้การระความเส่ียง สามารถด าเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์
กระบวนการท างาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง 
การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
การประเมินความเสี่ยง   
  การประเมินความเส่ียงเป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัด
ระดับความเส่ียง ท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือขององค์กร 
การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
  เป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง ได้แก่ ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
(Likelhood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (mpact) และระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) โดย
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง
(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (mpact)ไว้ ๕ ระดับ คือน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูงและสูง
มาก ดังนี้   
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

1. โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง
ซึ่งจ าแนกเป็น ๕ ระดับ คือ  
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย  
5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้ง /เกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้ง / เกิดขึ้นข้างบ่อย 
3 ปานกลาง  1 ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง  
2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง  
1 น้อยมาก  5 ปีต่อครั้ง / เกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น  

 
 ๒. ผลกระทบ (mpact : I ) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากเกิด

เหตุการณ์ความเส่ียง จ าแนกเป็น ๕ ระดับ คือ 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย  
5 รุนแรงท่ีสุด  เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการ

ด าเนินงานในแผนงานโครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ 
ช่ือเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาตเจ็บถึงชีวิต 

4 รุนแรงมาก  เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการ
ด าเนินงานในแผนงานโครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ 
ช่ือเสียง ทรัพย์สินอย่างมากบาดเจ็บสาหัสถึงขั้น 
ทุพลภาพไม่สามารถท างานได้ 

3 ปานกลาง เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการ
ด าเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบ
ต่อช่ือเสียง ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้น
หยุดงาน 

2 น้อย เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการ
ด าเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบ
ต่อช่ือเสียง ทรัพย์สินพอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่าง
รุนแรง 

1 น้อยมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณการ
ด าเนินงานในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบ
ต่อช่ือเสียง ทรัพย์สินเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่
รุนแรง 
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๓. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk: D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงท่ีได้จากการประเมิน 
โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซ่ึงค านวณได้จากสูตร ดังนี้ 
ระดับความเส่ียง = ระดับโอกาส ระดับผลกระทบของความเส่ียง หรือ D = L x I 
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        โอกาสเกดิ 

 

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
  เป็นการน าความเส่ียงและปัจจัยเส่ียงแต่ละปัจจัยท่ีระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ท่ีจะ
เกิดเหตุการณ์ความเส่ียงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรของผลกระทบหรือมูลด าความเสียหาย ( Impact) 
จากความเส่ียง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเส่ียงท่ีแตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเส่ียงได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สมารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายได้งบประมาณ ก าลังคนหรือ
เวลาท่ีมีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ข้างตัน ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  1)พิจารณาโอกา ความ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelhood) ว่ามีโอกาส ความถี่ท่ีจะเกิดขึ้น
นั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 
  2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระพบความเส่ียง (Impact) ท่ีมีผลต่อหน่วยงานวมีระดับความ
รุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงได ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ได้พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และ 
ระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วน าผลท่ีได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความ 
เส่ียงและผลกระทบว่าจะเกิดความเส่ียงในระดับใด (ระดับความเส่ียง - โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระพบท่ี 
จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเส่ียง คือ 
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  (๑) ระดับความเส่ียงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสียง๑๖ คะแนน หมายถึง ระดับความ 
เส่ียงท่ียอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเส่ียง 
  (๒) ระดับความเส่ียงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเส่ียง๓๙ คะแนน หมายถึง 
ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเส่ียงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับท่ีไม่สามารถ 
ยอมรับ 
  (3) ระดับความเส่ียงสูง (high) คะแนนระระดับความเส่ียงท ากับ 10-15 คะแนน หมายถึง 
ระดับความเส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเส่ียงเพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
  (4) ระดับความเส่ียงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเส่ียง ๑๖-๒๕ คะแนน หมายถึง 
ระดับความเส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ทันที 
 

ประเภทของความเสี่ยง 
๑. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ 
๒. ความเส่ียงด้านกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน 
๓. ความเส่ียงค้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๔. ความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล 
 

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท าเพื่อลดความเส่ียง
และท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 
  1.การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ียงและข้อผิดพลาดต้ังแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยก
หน้าท่ีการควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นตัน 
  2.การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อค้นพบ 
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง 
เป็นต้น 
  ๓. การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Drective Control) เป็นวิธีควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตันให้เกิด 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้อการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นตัน 
  ๔. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อแก้ไข 
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น ให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 

การบริหารความเสี่ยงแบ่งแยกตามลักษณะของงาน 
  การบริหารความส่ียงแบ่งแยกตามลักษณะของงาน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก ่ 
  ๑. การบริหารความเส่ียงในงานประจ า แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ 
  (๑) ระดับองศ์กร ซึ่งจะท าการบริหารความเส่ียงตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงแบบบูรณาการและมีความสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์ขององค์กร
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรท่ีก าหนดไว้ 
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  (2) ระดับหน่วยงาน ซึ่งจะท าการบริหารความเส่ียงตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้
ยังน ามาตรการการงัดการความเส่ียงเพิ่มเติมจากแผนการบริหารความส่ียงในระดับองค์กรมากระจายลงสู่แผนการ
บริหารความเสียงในระดับหน่วยงานดัวย รวมถึงการน าความเสียง และมาตรการจัดการความเส่ียงจากการบริหาร
ความเส่ียงในปีก่อนมาร่วมทบทวนในระดับหน่วยงานของปัจจุบันดัวยการบริหารความเส่ียงในงานประจ า มีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๑. ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานประจ าในแต่ละกิจกรมของแต่ละส่วนงานจะต้อง
ด าเนินการบ่งช้ีและก าหนดแนวทางบริหารความเส่ียงในงานประจ าท่ีได้รับมอบหมายในทันทีท่ีตรับมอบหมายให้
รับผิดชอบในงานนั้นๆ 
  ๒. กรณีท่ีงานดังกล่าวมีการก าหนดวิธีการบริหารความเส่ียงไว้แล้ว ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานใหม่จะต้องท าการทบทวนความเพียงพอของระบบบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน ตาม
ระบบงานเดิมท่ีวางไว้แล้วในทันที 
  ๓. ผู้ท่ีได้รับมอบหมายตามข้อ 1 จะต้องรายงานผลการบริหารความเส่ียต่อผู้บังคับบัญชาระดับ
เหนือขึ้นไป ๑ ระดับ โดยเร็วที่สุด 
  ๔. กรณีท่ีพบว่าปัจจัยเส่ียงมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม หรือพบว่ามีผลกระทบจากความเส่ียง
หรือมีความเสียหายเกิดข้ึนในงานท่ีรับผิดซบแล้ว ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รับผิดชอบในงานนั้น ต้องเร่งด าเนินการ 
ทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของมาตรการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีมีอยู่เดิมแล้ว 
รายงานเสนอความเห็นและหรือมาตรการบริหารความเส่ียงเพิ่มเติมต่อผู้บังคับบัญชา ตามข้อ ๓ โดยเร็วที่สุด 

 
การบริหารความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการใหม่ 

  การบริหารความเส่ียงในแผนงานโครงการ มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๑) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดท าแผนงานโครงการใหม่ จะต้องพิจารณาประเมินความเส่ียง
ของแผนงานโครงการใหม่ด้วยแบบประเมินความเส่ียง และการควบคุมภายในแล้วจัดท าแผนการบริหารความเส่ียง 
หรือแผนส ารองฉุกเฉินส าหรับใช้เป็นมาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีมีในแผนงานโครงการใหม่ให้คงเหลืออยู่ใน 
ระดับท่ียอมรับได้ โดยจัดท าเป็นแผนย่อยควบคุมกับแผนงานโครงการใหม่ เพื่อให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสามารถใช้แผน
ย่อยของการบริหารความเส่ียงเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการใหม่ ต่อไป 
  ๒) หน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการต้องจัดส่งส าเนาแผนงาน/โครงการใหม่และแผนงานย่อย 
การบริหารความเส่ียงหรือแผนส ารองฉุกเฉินของแผนหลัก เสนอให้คณะกรมการบริหารความเส่ียง พิจารณาให้ 
ความเห็นในระยะเวลาเดียวกับการน าเสนอแผนงานหลักด้วย 
  ๓) ผู้มีอ านาจอนุมัติแผนงานหลักควรใช้ข้อมูลในแบบประเมินความเส่ียงฯ และแผนย่อย การ
บริหารความเส่ียงท่ีหน่วยงานเจ้าของแผนงานหลักน าเสนอมาในคราวเดียวกันเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
อนุมัติแผนงานหลัก และควรน าไปใช้ประกอบการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานหลักเพื่อแก้ไขปัญหากรณี 
วัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการ หรือผลการด าเนินงานท่ีได้รับผลกระทบจากความเส่ียงท่ีระบุไว้และเพื่อ 
ก าหนดมาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไปให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ต่อไป 
  ๔) หน่วยงานเจ้าของแผนงานโครงการ ต้องส่งส าเนาการรายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/
โครงการและการบริหารความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องให้แผนกบริหารความเส่ียง เพื่อน ามาสรุปผลเสนอคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง ผู้บริหารท้องถิ่น ต่อไป 
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  ปัญหา: คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้วในอดีตและยังเป็นอุปสรรคต่อการท างานในปัจจุบัน หากเรา
แก้ไขไม่ถูกวิธีหรือไม่แก้ไข อาจท าให้เราเกิดความเส่ียงขึ้นได้ 
  ความเส่ียง : คือ เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ เป็นการคาดการณ์ในอนาคต โดยน า
ข้อมูลหรือปัญหาต่างๆ เกิดข้ึนในอดีต มาศึกษาวิเคราะห์ถึงโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์นั้นท่ีมีต่อเป้าหมาย
การด าเนินงาน 
  แนวทางแก้ไข เป็นการแก้ไขปัญหาเชิงรุก ต้องมองไปข้างหน้าเพื่อป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น 
โดยหาแนวทางจัดการเพื่อลดท้ังโอกาสและผลกระทบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่  4 
การรายงานและติดตามผล 

 
  หลังจากจัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการ
รายงานและติดตามเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี
เป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเส่ียง รวมท้ัง
ติดตามผลการจัดการความเส่ียงท่ีได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรดาผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความ
เส่ียงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทาน วิธีการบริหารจัดการความเส่ียงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการต่อไป 
หรือวิธีการบริหารจัดการความเส่ียงใดควรปรับเปล่ียน และน าผลการติดตามรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบ
รายงานท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น ท้ังนี้กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลท่ีต้องติดตาม หรืออาจท า Check List 
การติดตามพร้อมท้ังก าหนดความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ 
  ๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoin) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาท่ี 
ก าหนดเช่นทุก๓เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกส้ินปี เป็นต้น 
  ๒) การตดิตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามท่ีรวมอยู่ 
ในการด าเนินการต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน 

 
การประเมินการบริหารความเสี่ยง 

  จะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงประจ าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  มีการบริหารความเส่ียงเป็นไป
อย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเส่ียงท่ีด าเนินการ 
สามารถลดและควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัว
ควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และให้องค์กรมีการ
บริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการด าเนินงาน 

 
การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 

  การทบทวนแผนบริหารความเส่ียง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเส่ียง
ในทุกช้ันตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเส่ียงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 

…………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 


