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คำนํา 
 

กระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
บริหาร จัดการความเส่ียงส าหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2562 เพื่อใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติโดยจัดใหมี
การบริหารจัดการ ความเส่ียงเพ ื่อให การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตามยุทธศาสตรท่ีหนวยงานของรัฐ
กำหนด องคการบริหารสวนตำบลกําปง ไดตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน ถือเปนส่ิงที มีความสำคัญ และจำเปนอยางยิ่งท่ีจะปองกันและควบคุมความเส่ียงในดานตางๆ ท่ีอาจจะ
เกิดจากสถานการณความไมแนนอน และมีผลตอความสำคัญขององคกร ในการบริหารความเส่ียงท่ีดีนั้น คือ
การท่ีคนในองคกรทุกฝายไดมีสวนรวมในการวิเคราะหตรวจสอบ ประเมินความเส่ียง และผลกระทบที อาจเกิด
ข ึ้นกับองคกรอยูเสมอ ทุกฝายจึงต องรวมกันวางแผนปองกันและควบคุมใหเกิดความเหมาะสมเพื่อลดปญหา
และหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจสรางความเสียหายหรือสูญเสีย ใหกับองคกรได อยางมีประสิทธิภาพและ
ประส ิทธิผล 

องคการบริหารสวนตำบลกําปง ไดดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเส่ียง ประจำปงบประมาณ 
2563 โดยมีวัตถุประสงคเพ ื่อลดความเส่ียง 4 ดาน ไดแก  

(๑) ความเส่ียงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)  
(๒) ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk: S) 
(๓) ความเส่ียงดานการด าเนินงาน (Operational Risk: O)  
(๔) ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk: F) 

องคการบริหารสวนตำบลกําปง หวังเปนอยางยิ่งวาบุคลากรในองคกรทุกสำน ัก/กอง จะให
ความสำคัญและนําแผน บริหารความเส่ียงฉบับนี้ ไปเปนเครื่องมือและแนวทางในการดำเนินงานใหเกิดผล
สำเร็จอยางเปนรูปธรรม และเกิด ประโยชนสูงสุดแกองคกรต อไป 

 
 
 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ร ิห า ร ค ว า ม เส ี่ย ง    
องคการบริหารสวนตำ บ ล ก ํา ป  ง  



สารบัญ 

หน้า 

วัตถุประสงค์ …………………………………………………………………………………………………………………………………   1 
กรอบแนวคิดการบริหารความเส่ียง ………………………………………………………………………………………………….   1 
 นิยามความเสี่ยงความเส่ียง ……………………………………………………………………………………………….   1 
 ความหมายของการบริหารจัดการความเส่ียง ………………………………………………………………………..   1 
 แนวคิดการบริหารความเส่ียง …………………………………………………………………………………………….    2 
 ความส าคัญของการบริหารจัดการความเส่ียง ……………………………………………………………………...    2 
 แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียง ……………………………………………………………………………….  3 
 ประเภทความเส่ียง …………………………………………………………………………………………………………….  4 
 การประเมินความเส่ียง ………………………………………………………………………………………………………   4 
 วัตถุประสงค์ส าคัญของการบริหารจัดการความเส่ียงในระดับองค์กร………………………………………    6 
 ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลส าเร็จต่อการบริหารจัดการความเส่ียง ……………………………………………………..  6 
แผนการบริหารจัดการความเส่ียง  …………………………………………………………………………………………………   7 
 การก าหนดเป้าหมายการบริหารจัดการความเส่ียง ………………………………………………………………   7 
 การระบุความเส่ียง ………………………………………………………………………………………………………….   7 
 การประเมินความเส่ียงและก าหนดกลยุทธที่ใช้ในการจัดการกับความเส่ียง ……………………………   7 
 การด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเส่ียง ……………………………………………………………..   9 
 การรวบรวมข้อมูลและส่ือสารด้านการบริหารความเส่ียง …………………………………………………….   9 
 การติดตามและเฝ้าระวังความเส่ียงต่างๆ ………………………………………………………………………....   9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 
หน้า 

ตารางแผนภูมิความเส่ียง …………………………………………………………………………………………………………..     5 
ตารางโอกาส ……………………………………………………………………………………………………………………………     5 
ตารางผลกระทบ ………………………………………………………………………………………………………………………     6 
ตารางแผนภูมิความเส่ียง …………………………………………………………………………………………………………..     8 
ตารางการจัดการความเส่ียง ………………………………………………………………………………………………………     8 

 



๑ 

 

๑.วัตถุประสงค์ 
มาตรการปองกันการทุจริตสามารถจะชวยลดความเส่ียงท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตในองคกรได ดังนั้น 

การประเมินความเส่ียงดานการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ท่ี
เหมาะสมจะชวยลดความเส่ียงดานการทุจริต ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริต 
ใหแกบุคลากรขององคกรถือเปนการปองกันการเกิดการทุจริตในองคกร ท้ังนี้ การนําเครื่องมือประเมิน ความ
เส่ียงมาใชในองคกรจะชวยใหเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา การดําเนินการขององคกรจะไมมี การทุจริต 
หรือในกรณีท่ีพบกับการทุจริตท่ีไมคาดคิดโอกาสท่ีจะประสบกับปญหานอยกวาองคกรอื่น หรือ หากเกิดความ
เสียหายข้ึนก็จะเปนความเสียหายท่ีนอยกวาองคกรท่ีไมมีการนําเครื่องมือประเมินความเส่ียง มาใช เพราะไดมี
การเตรียมการปองกันลวงหนาไวโดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา ซึ่งไมใช การเพิ่มภาระงานแต
อยางใด วัตถุประสงคหลักของการประเมินความเส่ียงการทุจริต : เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ 
หรือ แนวทางในบริหารจัดการความเส่ียงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริต ซึ่งเปนมาตรการปองกัน
การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพตอไป 

 
2. กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยง 

 องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง ไดตระหนักถึงความสําคัญในการนําการบริหารความเส่ียงมาใชเปน 
เครื่องมือในการบริหารจัดการองคกรตามทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติของเทคนิคการบริหารความเส่ียงท่ีได  
มาตรฐาน โดยไดศึกษา รวบรวม แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนหลักฐานอางอิงในการดําเนินการจัดทํา 
แผนบริหารความเส่ียง ดังมีรายละเอียดท่ีเกี่ยวของ ดังนี้  

๒.1 นิยามความเสี่ยง ความเส่ียง คือ เหตุการณ การกระทําใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณท่ีไม
แนนอน และจะสงผล กระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุความสําเร็จต
อการบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงค ท้ังในระดับองคกร ระดับหนวยงาน และระดับบุคคลได หรือความ
เส่ียง หมายถึง สถานการณท่ีอาจเกิดขึ้นและเปนอุปสรรคตอการบรรลุถึงเปาหมาย 

2.๒ ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการความเส่ียง หมายถึง การ
บริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการ ดําเนินงานตางๆ โดยลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีจะ
ทําใหเกิดความเสียหาย เพื่อใหระดับของความเส่ียงและ ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับท่ีสามารถ
รับไดประเมินไดควบคมุ ไดและตรวจสอบไดอยางมี ระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ของหนวยงานเปนสําคัญ ท้ังนี้ การควบคุมความเส่ียง ในองคกรจะตองครอบคลุมหลัก 5 ประการ ไดแก  

1. การศึกษาและวางแนวนโยบายการบริหารความเส่ียงของทุกหนวยงานภายในองคกร  
2. การพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธการบริหารความเส่ียงอยางตอเนื่อง  
3. การวางแผนบริหารความเส่ียง  
4. การติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียง  
5. การสรางความร ูความเขาใจ เกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงในองคกรใหทุกคนไดเห็นถึง 

ความสําคัญของการบริหารความเส่ียง  



๒ 

 

๒.3. แนวคิดการบริหารความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk 
Management – ERM) โดย COSO (Committee of Sponsoring Organizations of Treadway 
Commission) ไดเสนอแนวทางท่ีเรียกวา การจัดการความเส่ียงขององคกร (Enterprise Risk Management 
– ERM) ซึ่งเปนกระบวนการท่ีระบุและวิเคราะหความเส่ียงในมุมมองของภาพที่เปนองครวมแบบบูรณาการท่ัว
ท้ังองคกร ทุกองคกรไมวาจะเปน องคกรท่ีหวังผลกําไร องคกรทางการกุศล หรือหนวยงานของรัฐบาล จะตอง
เผชิญกับความไมแนนอนและ ความทาทายทางการบริหาร โดยจะตองกําหนดระดับของความไมแนนอนท่ี
สามารถเตรียมพรอมในการยอมรับ ซึ่งในความไมแนนอนนั้นเปนไดท้ังความเส่ียงและโอกาส มีความเปนไปได
ท้ังท่ีจะลดหรือเพิ่มคุณคา  ERM จึงเปนกรอบความคิดทางการบริหารเพื่อท่ีจะจัดการกับสภาวการณ ท่ี
ไมม  ีความแนนอนอยางมี ประสิทธิภาพและเกี่ยวของกับความเส่ียง โอกาสและการเพิ่มความสามารถในการสร
างคุณคาไดอยางแทจริง ในหลักการของการบริหารเชิงรกุ หรือการบริหารความเส่ยีงภายใตหลักการ การ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีในการ สรางคุณคาเพิ่มใหกับองคกรและสังคม ในการบริหารความเส่ียงขององคกรท่ัวไป
นั้น ผูบริหารและพนกังานทุกคนในองคกร ตองมีความร ู ความเขาใจถึงความหมายของความเส่ียงท่ีถูกตอง
ตรงกัน เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถมองความเส่ียงไปใน ทิศทางเดียวกัน และสามารถนําไปประยุกตใชใน
การกําหนดกลยุทธ และการวางแผนขององคกรไดในทุกระดับ โดยไดรับการออกแบบใหสามารถบงช้ี
เหตุการณท่อีาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบตอองคก ร และสามารถจัดการ ความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรบั 
เพื่อใหไดรบัความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค ขององคกร ความเส่ียงเปนเรื่องท่ีเกิดขึ้นได
ในอนาคต ประกอบดวยปจจัย 2 ประการ คือ  

1. ความเปนไปไดของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณหรือความนาจะเกิดขึ้น และ  
2. ความรุนแรงของผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากเหตุการณนั้น ส่ิงสําคัญตองทําคือ ทําใหท้ัง 2 ประการ

ไดสมดุลกัน 
 

๒.4 ความสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง  

การจัดการความเส่ียงขององคกรไดถูกนํามาใชในการกําหนดกลยุทธ โครงการ และกิจกรรม ของ องค
กร ใหผูบริหารสามารถระบุ ประเมินและบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยัง เป
นหลักประกันความสําเร็จของการดําเนินงานวาจะสามารถบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวไดในระดับหนึ่ง 
เนื่องจากการบริหารความเส่ียงนั้นเปนการทํานายอนาคตอยางมีเหตุมีผล มีหลักการและทําใหผูประเมิน 
สามารถหาทางลดหรือปองกันความเสียหายในการทํางานแตละขั้นตอนไวลวงหนา ท้ังนี้ กระบวนการบริหาร 
ความเส่ียงจะชวยเสริมการทํางาน ใหสามารถบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว และปองกันโอกาสท่ีจะเกิดความ 
เส่ียงและปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน สอดคลองกับหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี (Good 
Governance) โดยเฉพาะในเรื่องการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมและการใหความสําคัญกับผูรับบริการและ 
ผูมีสวนไดเสียใหเช่ือมั่นในการปฏิบัติงานขององคกรวา จะสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายไดอยางมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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๒.5 แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง  

แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงนั้น ควรพิจารณาใหครอบคลุมหลัก 3 ประการ ดังนี้  

1. ความสามารถในการประเมินความเส่ียง คือ ความสามารถในการประเมนิความเส่ียงวามี อะไรบาง 
มีเหตุการณอะไรบางท่ีเปนความเส่ียง ถาองคกรสามารถประเมินความเส่ียงตางๆ ท่ีอาจขึ้นไดแลว จะทําให
ทราบวาตองปองกันอยางไร สามารถกําหนดมาตรการรองรับ และหาวิธีปฏิบัติไวกอนลวงหนาเพื่อ เตรียม
รับมือกับปญหาหรือเหตุการณท  ี่จะเกิดขึ้นได  

2. การบริหารความเส่ียงตามเปาหมาย หมายถึง การกําหนดเปาหมายในการจัดการกับความเส่ียง ให
ชัดเจนและการบริหารการดําเนินงานใหเปนไปตามแนวทางท่ีไดกําหนดไวนั้น ท้ังนี้ แตละองคกรจะมีเครื่องมือ 
วิธีการจัดการกับความเส่ียงท่ีหลากหลาย ตามปจจัยท่ีมีผลในการ บริหารความเส่ียงในระดับท่ีแตกตางกัน 
สามารถสรุปไดเปน 4 วิธี ดังนี้  

2.1 Take คือ การยอมรับความเส่ียงไวเอง (Risk Acceptance) หมายถึง การไมกระทํา 
ใดๆ เพิ่มเติม กรณีนี้ใชกับความเส่ียงท่ีมีนอย โดยหากวิเคราะหแลวเห็นวาไมมีวิธีการจัดการความ
เส่ียงใดเลย ท่ีเหมาะสมเนื่องจากตนทุนการจัดการความเส่ียงสูงกวาประโยชนที่จะไดรบั จึงอาจตอง
ยอมรับความเส่ยีงไว เอง แตควรมีมาตรการตดิตามอยางใกลชิดเพื่อรองรับผลท่ีจะเกิดขึ้น  

2.2 Treat คือ การควบคุมความเส่ียง (Risk Control) หมายถึง การพยายามลดความ เส่ียง
โดยการเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงขั้นตอนบางสวนของกิจกรรมหรือโครงการท่ีนําไปสูเหตุการณท่ีเปน 
ความเส่ียง เพื่อลดโอกาสความนาจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมและปรบั 
ปรุงแกไข กระบวนการรวมกับการกําหนดแผนสํารองในเหตุฉุกเฉิน  

2.3 Terminate คือ การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) หมายถึง การปฏิเสธ หรือ
หลีกเล่ียงโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง โดยหยุด ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะ
นําไปสู เหตุการณท  ี่เปนความเส่ียง  

2.4 Tranfer คือ การถายโอนความเส่ียง (Risk Sharing) หมายถึง การยกภาระในการ 
เผชิญหนากับเหตุการณท่ีเปนความเส่ียงหรือมอบการจัดการความเส่ียงใหกับผูอื่น  

3 การมีสวนรวม การมีสวนรวมของบุคลากรในองคกรมีความสําคัญอยางมาก โดยเฉพาะองคกร หรอื
โครงการท่ีตองเกี่ยวของกับผูรบั บริการหรือผูมีสวนไดเสีย การมีสวนรวมถือเปนปจจัยสาีคัญท่ีจะกําหนด 
ระดับความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมดวย 
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๒.6. ประเภทความเสี่ยง ประเภทความเส่ียง แบงเปน 4 ประเภท ดังนี้  

1. ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ 
และแผนดําเนินงานท่ีนําไปปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก 
อันสงผลตอการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ หรือสถานะขององคกร แหลงท่ีมาของความเส่ียงดานกลยุทธ สามารถ
จําแนกได 2 ประเภท คือ ปจจัยเส่ียงภายนอก ไดแก ภาวการณการแขงขัน การเปล่ียนแปลงนโยบาย กระแส
สังคม การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ปจจัย ทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมือง และ ปจจัยความเส่ียงภายใน 
ไดแก ปจจัยภายในท่ีองคก รสามารถควบคุม ได แตสามารถสงผลกระทบหรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินการ
ตามแผนกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ไดแก โครงสรางองคกร กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอ
ของขอมูล และเทคโนโลยีสําหรับการ ใหบริการ เปนตน  

2. ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความ เสียหาย
อันเนื่องมาจากการกํากับดูแลท่ีดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองคกรและขาดการควบคุมท่ีดี โดยอาจ เกี่ยวของกับ
กระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือ เหตุการณภายนอก  

3. ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเบิกจาย งบประมาณ
ไม เปนไปตามแผน งบประมาณถูกตดั งบประมาณท่ีได รับไมสอดคลองกับสถานการณของภารกิจท่ี 
เปล่ียนแปลงไปทําใหการจัดสรรไมเพียงพอ  

4. ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) หมายถึง ความ เส่ียงท่ี
เกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของได หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมาย ท่ีมีอยู
ไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 

 

๒.7. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

การประเมนิความเส่ียง หมายถึง กระบวนการระบุความเส่ียง การวิเคราะหความเส่ียง และจัดลําดับ 
ความเส่ียง โดยการประเมินจาก 1) โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสท่ีจะเกิด
เหตุการณความเส่ียง 2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหาก
เกิด เหตุการณ ความเส่ียง 3) ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเส่ียงท่ีได
จากประเมินโอกาส และผลกระทบของแตละปจจัยเส่ียงแบงเปน 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ตํ่า 
องคกรจะตองสามารถระบุระดับความสําคัญ ของประเด็นความเส่ียง เพื่อกําหนดแผนการปฏิบัติงาน แกไข
ความเส่ียงนั้นๆ ตอไป โดยท่ัวไปองคกรจะมีเกณฑการจัดระดับความเส่ียง ซึ่งเปนการนําผลการประเมิน ความ
เส่ียงมาประมวลเขาดวยกันผานแผนผังประเมินความเส่ียง ซึ่งประกอบดวย การกําหนดระดับโอกาส (ความเป
นไปได) และระดับผลกระทบ (ความรุนแรง) มาแสดงความสัมพันธกัน ดังแผนภูมิประเมินความเส่ียง 
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๒.8 วัตถุประสงคสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับองคกร  

เพื่อใหสวนราชการสามารถบรรลุเปาหมายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีไดองคกรจําเปนตองมีการ 
บริหารจัดการความเส่ียงระดับองคกร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ดังนี้  

1. สงเสริมความมั่นคงและลดความผันผวนของการดําเนินงาน  

2. ลดโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายหรือสูญเสียจากการดําเนินงาน  

3. เพิ่มคุณคาใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียขององคกร  

4. บูรณาการระบบงานอื่นๆ ใหดีขึ้นกวาเดิม  

๒.9 ปจจัยสําคัญที่สงผลสําเร็จตอการบริหารจัดการความเสี่ยง  

1. การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง  

2. ความเขาใจนิยามความเส่ียงท่ีตรงกัน  

3. กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง  

4. การบริหารการเปล่ียนแปลงและการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงขององคกรใหเขากับทุก
ระดับของบุคลากร ใหทุกคนไดทราบและเขาใจตรงกัน  
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5. การฝกอบรมใหความร ูและกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเส่ียงของ แต
ละบุคคล  

6. การติดตามและวัดผลการบริหารความเส่ียง 

ท้ังนี้ การเปล่ียนแปลงแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงไมอาจเกิดขึ้นไดทันที แตแนวทางการ 
บริหารความเส่ียงจะเปนพื้นฐานท่ีสําคัญในการสรางวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดีขึ้นตอไปได 
เนื่องจากจะชวยลดชองวางระหวางความสามารถของบุคลากรในปจจุบันและอนาคตไดองคก รจึงควรมีการ 
เผยแพรความรูความเขาใจและการมีสวนรวมอยางเหมาะสม อันจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพขององคก รไดใน
ท่ีสุด 

 

3. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

องค์การบริหารส่วนตําบล ไดบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงาน เพื่อ 
ลดมูลเหตุของโอกาสท่ีองค์กรจะเกิดความเสียหาย และเตรียมความพรอมวางแผนปองกันความสูญเสียและ 
เพิ่มความเช่ือมั่นใหแกผูปฏิบัติงานและผูบริหารใหอยูในระดับท่ียอมรับได โดยไดนําขั้นตอนของสํานักงาน 
ก.พ.ร. มาเปนแนวทาง ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตามกระบวนการบริหารความ 
เส่ียงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) 
โดยมีข้ันตอน ดังนี้  

๓.1 การกําหนดเปาหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง เปาหมายในการบริหารจัดการความเส่ียงก็
เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุสูวิสัยทัศนขององคกร  

๓.2 การระบุความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง ไดมีการพิจารณาประเด็นท่ีเห็นควรใหมีการ
บริหารจัดการความเส่ียง องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง ไดดําเนินการโดยรวบรวมประเด็นความเส่ียงจาก
แผนบริหารจัดการความเส่ียงระดับ สํานัก/กอง โดยนํามาวิเคราะหระบุความเส่ียงเพื่อบริหารจัดการความเส่ียง  

๓.3 การประเมินความเสี่ยงและกําหนดกลยุทธที่ใชในการจัดการกับความเสี่ยง  

1. องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน โดยพิจารณาจากความรุนแรงของ 
ผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย และวิเคราะหเพื่อระบุความเส่ียงตางๆ ซึ่งอาจพิจารณาจากปจจัย 
เส่ียงในหลายดาน ไดแก ความเส่ียงดานกลยุทธ ความเส่ียงดานการดําเนินงาน ความเส่ียงดานการเงิน ความ 
เส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ท้ังนี้ นอกจากความเส่ียงดานตางๆ แลว เทศบาลองค์การ
บริหารส่วนตําบลกัง ยังได้นําแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล (ไดแก ประสิทธิผล ประสิทฺธิภาพ การมีสวนรวม ความ
โปรงใส การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ นิติธรรม การกระจายอํานาจ และความเสมอภาค) ท่ีเกี่ยวของในแต
ละดาน มาเปนปจจัยในการวิเคราะหความเส่ียงดวย ไดแก 1) ดานกลยุทธ: กิจกรรมท่คีดัเลือกอาจมีความ
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เส่ียงตอเรื่องประสิทธิผลและการมีสวนรวม- 12 - 2) ดานการดําเนินการ : กิจกรรมท่ีคัดเลือกอาจมีความ
เส่ียงเร่ีองประสิทธิภาพและความโปรงใส 3) ดานการเงนิ : กิจกรรมท่ีคัดเลือกอาจมีความเส่ียงเรื่องนิติธรรม
และภาระรับผิดชอบ 4) ดานกฎระเบียบ : กิจกรรมท่ีคัดเลือกอาจมีความเส่ียงเร่ีองนิติธรรมและความเสมอ
ภาค  

2. กําหนดกลยุทธท่ีใชในการจัดการกับความเส่ียงแตละดานใน 4 กลยุทธไดแกการหลีกเล่ียงความ 
เส่ียง การควบคมุ ความสูญเสีย การรบัความเส่ียงไวเอง และ การถายโอนความเส่ียง  

3. จัดทําแผนภูมิประเมินความเส่ียง เพื่อชวยใหสามารถตัดสินใจและวางแผนบริหารจัดการความ 
เส่ียงไดอยางเหมาะสม รวมท้ังสามารถเห็นภาพทั้งหมดและจัดลําดับความสําคญัของแตละปจจัยเส่ียงได 

 

 

 

 



๙ 

 

๓.4 การดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง จะไดนํากล
ยุทธในการจัดการกับความเส่ียงไปดําเนินการตามแนวทางการ บริหารจัดการความเส่ียง พรอมระบุ
ผู้รับผิดชอบในทุกกิจกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง  

๓.5 การรวบรวมขอมูลและสื่อสารดานการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง จะ
ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลหรือหาชองทางการส่ือสารเพื่อเผยแพรแนว ทางการบริหารจัดการความเส่ียงตาม
แผนฯ ใหกลุมเปาหมายและบุคลากรทุกระดับในองคกรรบั ทราบและมี สวนรวมในการดําเนินการอยางท่ัวถึง  

๓.6 การติดตามและเฝาระวังความเสี่ยงตางๆ องค์การบริหารส่วนตําบลกําปัง จะไดมีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง และจัดทํารายงานสรุป 

 



แผนการบริหารความเสี่ยงองคการบริหารสวนตําบลกําปง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม ความเส่ียง 
ประเภทความ

เส่ียง 

ระดับความเส่ียง 
(โอกาส X ความรุนแรงของผลกระทบ) กลยุทธท่ีใชจัดการความ

เส่ียง 
แนวทางการจัดการ

ความเส่ียง 
ผูรับผิดชอบ 

โอกาส 
ความรุนแรง

ของผลกระทบ 
ระดับ 

กิจกรรมจัดซื้อ/
จัดจาง 

1.หัวหนา/จนท.พัสดุเลือกซื้อ
รานท่ีตนเองสนิทหรือเปนญาติ
หรือรานท่ีตนเองคุยไดงาย 

ดานการ
ดําเนินงาน 

๓ ๓ ๙ หลีกเล่ียงความเส่ียง 
กําชับเจาหนาท่ีใหปฏิบัติ

ตามระเบียบอยาง
เครงครัด 

กองคลัง
(ผูรับผิดชอบ
หลัก) และทุก

หนวยงาน 

 

๒.การสืบราคาท่ีตองกําหนด
วา ๓ รายข้ึนไป อาจไมมีการ
สืบราคาจากผูประกอบการ
จริง 

ดานการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

๓ ๓ ๙ หลีกเล่ียงความเส่ียง 
กําชับเจาหนาท่ีใหปฏิบัติ

ตามระเบียบอยาง
เครงครัด 

กองคลัง
(ผูรับผิดชอบ
หลัก) และทุก

หนวยงาน 

 

๓.การปกปดขอมูลการจัดซื้อ
จัดจางตอสาธารณะ เชน การ
ปดประกาศการจัดซื้อจัดจาง 
หรือเผยแพรขอมูลลาชา 

ดานการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

๑ ๒ ๒ ยอมรับความเส่ียง 
กําชับเจาหนาท่ีใหปฏิบัติ

ตามระเบียบอยาง
เครงครัด 

กองคลัง
(ผูรับผิดชอบ
หลัก) และทุก

หนวยงาน 

 

๔.การกําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ
(Specification)ท่ี 
จัดซื้อจัดจางใหพวกพอง
ไดเปรียบหรือชนะการประมูล 
 

ดานการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

๑ ๒ ๒ ยอมรับความเส่ียง 
กําชับเจาหนาท่ีใหปฏิบัติ

ตามระเบียบอยาง
เครงครัด 

กองคลัง
(ผูรับผิดชอบ
หลัก) และทุก

หนวยงาน 

กิจกรรม
บริหารงาน

บุคคล 

๑.การแตงต้ังคณะกรรมการ 
อนุกรรมการตางๆใหกับพรรค
พวก มีระบบเสนสาย ระบบ
อุปถัมภ 

ดานการ
ดําเนินงาน 

๑ ๒ ๒ ยอมรับความเส่ียง มีมาตรการติดตาม สํานักปลัด 

 
๒.ความไมโปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล เชน การซื้อ 

ดานการ
ดําเนินงาน 

๑ ๒ ๒ ยอมรับความเส่ียง มีมาตรการติดตาม สํานักปลัด 



กิจกรรม ความเส่ียง 
ประเภทความ

เส่ียง 

ระดับความเส่ียง 
(โอกาส X ความรุนแรงของผลกระทบ) กลยุทธท่ีใชจัดการความ

เส่ียง 
แนวทางการจัดการ

ความเส่ียง 
ผูรับผิดชอบ 

โอกาส 
ความรุนแรง

ของผลกระทบ 
ระดับ 

ขายตําแหนง การประเมิน
ความดีความชอบ การแตงต้ัง
โยกยาย การดําเนินการวินัย 
เปนตน 

 
๓.การเรียกรับเงิน 
ผลประโยชน เพ่ือรับพนักงาน
เขาทํางาน 

ดานการ
ดําเนินงาน 

๑ ๑ ๑ ยอมรับความเส่ียง มีมาตรการติดตาม ทุกหนวยงาน 

 

๔.การท่ีพนักงานไมทํางานท่ี
ไดรับมอบหมายจากเทศบาล
อยางเต็มท่ี แตเอาเวลาไปรับ
งานพิเศษอ่ืนๆ ท่ีอยูนอกเหนือ
อํานาจหนาท่ี ท่ีไดรับ 
มอบหมายจากหนวยงาน 

ดานการ
ดําเนินงาน 

๔ ๓ ๑๒ หลีกเล่ียงความเส่ียง 
กําชับเจาหนาท่ีใหอุทิศ
เวลาใหกับทางราชการ 

ทุกหนวยงาน 

กิจกรรมการใช
ทรัพยสิน
ราชการ 

๑.การนํารถยนตของ อบต.ไป
ใชในกิจกรรมของตน
นอกเหนือจากงานของ 
อบต. และมีการเบิกคานํ้ามัน
เชื้อเพลิงและทําการเบิกเกิน
กวาความเปนจริง 

ดานการ
ดําเนินงาน 

๓ ๔ ๑๒ หลีกเล่ียงความเส่ียง 
กําชับเจาหนาท่ีใหปฏิบัติ

ตามระเบียบอยาง
เครงครัด 

ทุกหนวยงาน 

 
๒.การนําทรัพยสิน อุปกรณ
ตางๆของ อบต. ไปเปนของ
ตนและใชสวนตัว 

ดานการ
ดําเนินงาน 

๒ ๒ ๔ ยอมรับความเส่ียง มีมาตรการติดตาม ทุกหนวยงาน 

กิจกรรมการ
เบิกเงินราชการ 

๑.การเบิกเงินราชการตาม
สิทธิเปนเท็จ เชน คาลวงเวลา 
คาเชาบาน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาท่ีพัก 
 
 

ดานการ
ดําเนินงาน 

๑ ๑ ๑ ยอมรับความเส่ียง มีมาตรการติดตาม ทุกหนวยงาน 



กิจกรรม ความเส่ียง 
ประเภทความ

เส่ียง 

ระดับความเส่ียง 
(โอกาส X ความรุนแรงของผลกระทบ) กลยุทธท่ีใชจัดการความ

เส่ียง 
แนวทางการจัดการ

ความเส่ียง 
ผูรับผิดชอบ 

โอกาส 
ความรุนแรง

ของผลกระทบ 
ระดับ 

 
๒.การยักยอกเงินหลวง ปลอม
แปลงเอการในการเบิกจาย 

ดานการ
ดําเนินการ 

๑ ๑ ๑ ยอมรับความเส่ียง มีมาตรการติดตาม ทุกหนวยงาน 

 

๓.มีการใชดุลพินิจในการ
เบิกจายคาวิทยากร
บุคคลภายนอก ท่ีสูงโดยมี
ผลประโยชนแอบแฝง 

ดานการ
ดําเนินงาน 

๒ ๒ ๔ ยอมรับความเส่ียง มีมาตรการติดตาม ทุกหนวยงาน 

กิจกรรมการ
พิจารณา

อนุญาต/อนุมัติ 

๑.ผลประโยชนทับซอน 
รับจางเขียนแบบแปลน และ
ตรวจเอง 

ดานการ
ดําเนินงาน 

๓ ๒ ๖ ควบคุมความเส่ียง 
กําชับเจาหนาท่ีใหปฏิบัติ

ตามระเบียบอยาง
เครงครัด 

กองชาง 

 

๒.การตรวจการจางไมตรงตาม
รูปแบบราชการโดยมีการรับ
เงินหรือผลประโยชนจากผู
รับจาง 

ดานการ
ดําเนินงาน 

๓ ๓ ๙ หลีกเล่ียงความเส่ียง 
กําชับเจาหนาท่ีใหปฏิบัติ

ตามระเบียบอยาง
เครงครัด 

ทุกหนวยงาน 

 
๓.การเรียกรับผลประโยชน
จากการอนุมัติกอสรางตางๆ 

ดานการ
ดําเนินงาน 

๒ ๒ ๔ ยอมรับความเส่ียง มีมาตรการติดตาม กองชาง 

กิจกรรมตรวจ
รับงาน 

๑.การตรวจการจางไมตรงตาม
รูปแบบราชการโดยมีการรับ
เงินหรือผลประโยชนจากผู
รับจาง 

ดานการ
ดําเนินงาน 

๓ ๓ ๙ หลีกเล่ียงความเส่ียง 

กําชับเจาหนาท่ีใหปฏิบัติ
ตามระเบียบอยาง

เครงครัด 

ทุกหนวยงาน 

กิจกรรมการ
จัดเก็บภาษี 

๑.จัดเก็บภาษี ไมครบถวนตาม 
เปาหมายทําใหรายได ลดลง
และจํานวนผูมา ชําระภาษี
ลดลง 

ดานการ
ดําเนินงาน 

๓ ๓ ๙ หลีกเล่ียงความเส่ียง 

กําชับเจาหนาท่ีใหปฏิบัติ
ตามระเบียบอยาง

เครงครัด 

กองคลัง 

กิจกรรมการ
บังคับใช
กฎหมาย 

๑.เจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย
ในทางมิชอบ เชน นําตัวบท
กฎหมายไปแสวงหา
ผลประโยชน 

ดานการ
ดําเนินงาน 

๑ ๑ ๑ ยอมรับความเส่ียง มีมาตรการติดตาม ทุกหนวยงาน 
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