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คำนำ 
 

  แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลลำไทรโยง ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนในส่วนราชการ ตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น
จนถึงเจ้าหน้าที ่ทุกระดับท่ีจะต้องรับรู้และรับทราบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนราชการ เพราะ
การบริหาร ความเสี่ยงที่ดีจะต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดของส่วนราชการ 
โดยคำนึงถึง เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบทำให้ส่วนราชการเกิดความเสียหาย แล้วกำหนด 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือปราศจากความเสี่ยง เพื่อเป็นการสร้าง  
หลักประกันที่ส่วนราชการจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลลำไทรโยง จึงได้จัดทำแผน
บริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความ
เข้าใจถึง กระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงที่ได้ กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อส่วนราชการ และ
ลดขนาด ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบ
ได้อย่างมีระบบ 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลลำไทรโยง หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าแผนการบริหารความเสี่ยง นี้จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในส่วนราชการ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามความคาดหวัง และได้มีการนําแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ อีกทั้งจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
และเป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลลำไทรโยงต่อไป 
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บทที่ 1  
บทนำ 

 
หลักการและเหตุผล 
 การเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีรวมถึงความคาดหวังขอ ง
ประชาชน หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ผู้บริหาร  มี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ถือ
เป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยระบบ  
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น  
อันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงช่วยหน่วยงานในการบริหารจัดการเพื่อสร้าง 
หรือฉวยโอกาส หรือได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานสามารถ  เพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติ  ได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ภายใต้สภาวะการดําเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อ  
การดําเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดย 
การระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดําเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความ  
เสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและกำหนดแนวทางในการบริหาร 
จัดการความเสี่ยง อีกทั้งต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม การบริหาร
จัดการความเสี ่ยงเป็นเครื ่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที ่ดี ที่จะช่วยให้การ
บริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิการวางแผน การกำหนดกลยุทธ์การติดตาม ควบคุม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการ
สูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 
 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 บัญญัติไว้ในมาตรา 79 ให้หน่วยงานของ 
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม  
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว 
23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความ เสี่ยง 
 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ระดับองค์กร เป็นกรอบแนวทางท่ีช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถนําหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไป ปรับ
ใช้เพื่อวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้การบริหารจัดการ 
  



 
 

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 ความเสี่ยงแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง และความสามารถในการ
รองรับ ความเสี่ยงของหน่วยงาน ในขณะเดียวกันแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงย่อมต้องมีความ
เกี่ยวข้องกับ การควบคุมภายใน เนื่องจากการควบคุมภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กร ดังนั้น หน่วยงานอาจดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเชื่อมโยงกับการควบคุมภายในและ
การบริหาร จัดการความเสี่ยงเข้าด้วยกัน 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยปัจจัย  
หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จเกิดจากความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
และผู้กำกับดูแล ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 1. 
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีเพื่อให้การ  บริหารจัดการ
ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการกำหนดแผนระดับองค์กร (Strategic Plans) และ การกำหนด
วัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนพื้นฐานข้อมูล  สารสนเทศที่
สมบูรณ์ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และเพ่ือ เพ่ิมศักยภาพ
และขีดความสามารถของหน่วยงาน 
 2. กระบวนการบริหารจัดการความเสี ่ยง เป็นกระบวนการที ่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง (Routine 
Processes) ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ  
หน่วยงาน 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลลำไทรโยง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การบริหารจัดการ ความเสี่ยงภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรได้ก้าวไปสู่ระบบการกำกับ
ดูแลกิจการที่ด ีลดความเสียหายและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วย
ลดอุปสรรค หรือสิ่งที่จะทำให้การดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้และเป็นการ
ให้ ความเชื่อมั่นกับประชาชนที่มีต่อองค์กร ช่วยป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากร และการเปลี่ยนแปลงของ  
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและ การควบคุม
ที่ดีนําไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1.) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความ  
เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลลำไทรโยง  
 2.) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานได้รับทราบวิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนการ  
บริหารความเสี่ยง  
 3.) เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 4.) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลลำไทรโยง  
 5.) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ  
กลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลลำไทรโยง  
 6.) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร 
 



 
 

- 3 - 
 
เป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 
 1.) ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้มีความเข้าในการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือ
นําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้  
 2.) ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมิน  
ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือปราศจากความเสี่ยง  
 3.) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนําแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน  
 4.) เพื่อพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นกระบวนการดําเนินงานที่โปร่งใส  
ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
 5.) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมและยอมรับ 
ได้ทั่วทั้งองค์กร 
  6.) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร มีการนําไปปฏิบัติอย่าง  
ต่อเนื่องและท่ัวทั้งองค์กร 
 
ประโยชน์ของแผนบริหารความเสี่ยง 
 การดำเนินการบริหารความเสี ่ยงจะช่วยให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นมีข้อมูลที ่ใช้ในการตัดสินใจในการ  
บริหารงานได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่จะส่งผลให้เกิดความเสียหาย  
และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อีกทั้งยังเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงาน 
อย่างถูกต้อง และบรรลุตามเป้าหมายของการปฏิบัติงาน 
 ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้  
 1.) เป็นส่วนหนึ ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี  แผนบริหารความเสี ่ยงจะช่วยให้  
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ 
ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
 2.) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหาร ความเสี่ยง
จะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งตั้งอยู่บน
สมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได ้ 
 3.) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความ เสี่ยง จะ
ทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึง ความเสี่ยง 
ที่สำคัญท่ีส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลด้วย  
 4.) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่  สำคัญของ
ผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การ  ติดตาม
ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลลำไทรโยง
เป็นไปตาม เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้รวมทั้งสามารถปกป้องผลประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร 
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  5.) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการ 
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหาร  
มีความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
 6.) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม  
และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และ
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร  แตกต่าง
กัน เป็นต้น 
 

นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 

 ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์หรือโอกาสที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล  
ความสูญเปล่า หรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และมีผลกระทบหรือทำให้  
เกิดความเสียหาย(ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ก่อให้เกิดความล้มเหลวในการดําเนินงาน ทำให้ไม่ประสบ 
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติงาน รวมถึง ทางด้าน
การเงินและด้านการบริหารด้วย 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการดําเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบ 
และต่อเนื่อง ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานต่างๆในการวิเคราะห์  
การประเมิน การจัดการ การติดตามประเมินผล และการสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน  
หรือกระบวนการดําเนินงานขององค์กร เพ่ือช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้
ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  
ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ  
องค์กรเป็นสำคัญ 

 ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) คือ ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุม 
กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ 
ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุม ได้
และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ
การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหาร ความเสี่ยง
จากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือ ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้การดําเนินงาน ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นๆจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด หรืออย่างไร ทั้งนี้สาเหตุ  
ของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และกำหนดมาตรการในการ 
ลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 



 
 

บทที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทโยง 

ข้อมูลทั่วไป 
 ปัจจุบันที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง  ตั้งอยู่เลขท่ี  152  หมู่  1 ตำบลลำไทรโยง  อำเภอ
นางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  มีระยะทางห่างจากอำเภอนางรอง  ประมาณ  15  กิโลเมตร 

เนื้อท่ี  ตำบลลำไทรโยงมีเนื้อที่ประมาณ  84  ตารางกิโลเมตร  หรือ  52,500  ไร ่
 

 

ภูมิประเทศ 
            ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  ขององค์การบริหารส่วนตำบลพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำไหล
ผ่าน  2  สาย  คือ  คลองลำมาศ และคลองลำไทรโยง 

 



 
 

- 6 - 
 

อาณาเขต ทิศเหนือ        ติดต่อ  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอนางรอง 
             ทิศใต ้           ติดต่อ  ตำบลหนองโบสถ์  อำเภอนางรอง      
             ทิศตะวันออก   ติดต่อ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง 
             ทิศตะวันตก     ติดต่อ  ตำบลหัวถนน  อำเภอนางรอง  และตำบลทุ่งกระเต็น  อำเภอหนองกี่ 
ข้อมูลประชากร 

1)  มี  14  หมู่บ้าน  จำนวนหลังคาเรือน  1,533   หลังคาเรือน 
2)  จำนวนประชากรทั้งหมด  5,758    รายละเอียดดังนี้ 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
 อาชีพ  ประชากรในตำบลลำไทรโยงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  เช่น  ทำนา  ปลูก
อ้อย  ปลูกมันสำปะหลังและรับจ้าง 
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หน่วยธุรกิจ  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
ปัม้น้ำมัน  3  แห่ง  โรงงานอุตสาหกรรม  1  แห่ง 
 

สภาพทางสังคม 
 การศึกษา 
สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงมี  
 โรงเรียนสังกัดสำนักงาน  ประถมศึกษา  จำนวน  3  แห่ง  
           ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวันเรียน  จำนวน  1  แห่ง 
 
 ศาสนา 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลลำไทรโยง  มีวัดและสำนักสงฆ์ท้ังสิ้น  4  แห่ง 

 
 วัฒนธรรม 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง  มีภาษาถิ่นหลากหลายที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันภาษา
ถิ่นไทยนางรอง(ไทยเดิ้ง)  ซึ่งมีสำเนียงคล้ายภาษาถิ่นโคราช  นอกนั้นเป็นภาษาถ่ินไทยอีสาน  เขมร  ส่วย  ปน
อยู่บ้างเล็กน้อย  แม้ใช้ภาษาถิ่นต่างกัน  แต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับ
ประเพณีท้องถิ่นอ่ืนๆ  เช่น  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีเข้าพรรษา  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีขึ้นปี
ใหม ่ ประเพณีออกพรรษา 

 
 การสาธารณสุข 

สถานีอนามัยประจำตำบล  1  แห่ง 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
จุดตรวจประจำตำบล  1  แห่ง 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จำนนวน  120  คน  
 

การบริการพื้นฐาน 
การคมนาคม 
         การคมนาคมขนส่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง  ในปัจจุบันนับว่าสะดวกขึ้นมากเพราะได้
มีการพัฒนาถนนหนทางภายในองค์การบริหารส่วนตำบล  ทำให้การติดต่อระหว่างชุมชนสะดวกข้ึน  ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง -  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทาง  65  กม. องค์การบริหารส่วน
ตำบลลำไทรโยง -  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทาง  15  กม. 
 
การโทรคมนาคม 

โทรศัพท์สาธารณะ  6  ตู้ 
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 การไฟฟ้า 
          สำหรับการให้บริการประชาชนด้านการไฟฟ้า  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง เป็นหน้าที่
และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนางรอง  ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงรับผิดชอบใน
การบำรุงรักษาซ่อมแซม  และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือใช้
ให้แสงสว่างตามถนน  ตรอก  ซอย  เท่านั้นจำนวนพื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าครอบคลุม
ทั้ง  14  หมู่บ้าน  ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ  95% 
 
 แหล่งน้ำธรรมชาติ 

ลำน้ำ  2  สาย  คือ  ลำมาศ  และลำไทรโยง 
 

 การประปา 
ระบบประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง  มีจำนวน  5  แห่ง  ซึ่งมีจำนวน ครัวเรือนที่

ใช้น้ำประปา  ประมาณ  408  ครัวเรือน 
 

 ข้อมูลอ่ืนๆ 
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ป่าสาธารณะ  2,800  ไร่ 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

“องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม 
เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดีมีภูมิทัศน์สวยงาม” 
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นายก รองนายก 

ปลัด 

สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กอง
การศึกษา 

กอง
สวัสดิการ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

เลขานุการ 

ประธานสภา 

สมาชิกสภา 

เลขานุการ 

รอง
ประธานสภา 

โครงสร้างองค์กร 

รองนายก 

หน่วยตรวจสอบภายใน 



 
 

บทที่ 3 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 
แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง 
1. แนวทางดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา   
 1) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง  
 2) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาส และผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง  
 3) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดําเนินงาน  
 4) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) 
รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสําคัญ  
 5) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลลำไทรโยง รับทราบและสามารถนําไปปฏิบัติได้  
 6) รายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
 7) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน  
 1) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา  
 2) พัฒนากระบวนการบริหารความเส่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท  
 3) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  
 4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
2. กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย  
 2.1) ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้ 
  2.1.1) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง  
  2.1.2) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
  2.1.3) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบรหิารจดัการความเสี่ยงเพ่ือนําไปปฏิบัติต่อไป 
 2.2) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง คือ  
  2.2.1) จัดทำแผนบริการความเสี่ยง  
  2.2.2) รายงานและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
  2.2.3) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานต่อไปในอนาคต 
 2.3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง มีหน้าที่ดังนี้  
  2.3.1) สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  2.3.2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
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กลไกลการบริหารความเสี่ยง 
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3. โครงสร้างบริหารความเสี่ยง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง  
 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผน การ
ดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์กรประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้  
 1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
  (1.1) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
  (1.2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  (1.3) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  (1.4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2) ผู้อํานวยการสำนัก/กอง  
  (2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานอย่าง 
มีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
  (2.2) ดูแลการพัฒนาบริหารจัดการความเสี่ยง และส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบ 
การบริหารความเสี่ยง  
  (2.3) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร 
ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง 
 
 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

หัวหน้าสำนัก/ผูอ้ำนวยการกอง 

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 

ผู้ปฏิบัติงาน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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 3) หน่วยตรวจสอบภายใน  
  (3.1) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง  
  (3.2) นําเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบและให้ 
ข้อเสนอแนะ 
 4) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง  
  (4.1) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้ง 
องค์กร  
  (4.2) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและ 
ควบคุมความเสี่ยง 
   (4.3) รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา 
 5) ผู้ปฏิบัติงาน  
  (5.1) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง  
  (5.2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
3.3 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์กร
ประกอบและอำนาจ หน้าที่ดังนี้  
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงหัวหน้าคณะทำงาน  
2. หัวหน้าสำนักปลัด คณะทำงาน  
3. ผู้อํานวยการกองคลัง คณะทำงาน  
4. ผู้อํานวยการกองช่าง คณะทำงาน  
5. ผู้อํานวยการกองการศึกษา คณะทำงาน  
6. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม คณะทำงาน 
7. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะทำงาน  
 
มีอำนาจหน้าที่  
 1) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน  
 2) ปฏิบัติตามข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง ได้แก่การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การ 
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง  
 3) ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 
 
 
  



 
 

บทที่ 4 
หลักการบรหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 

 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยปัจจัย  
หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จเกิดจากความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
และผู้กำกับดูแล ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย  
 1. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีเพื่อให้การ  
บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการกำหนดแผนระดับองค์กร (Strategic Plans) และ 
การกำหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนพื้นฐานข้อมูล 
สารสนเทศที่สมบูรณ์ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และเพ่ือ  
เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน  
 2. กระบวนการบริหารจัดการความเสี ่ยง เป็นกระบวนการที ่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง (Routine 
Processes) ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ  
หน่วยงาน 
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงาน 
ของรัฐควรพิจารณานํากรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการ ความ
เสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง  โดย
หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการนํากรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง  ทั้งหมด
ไปปรับใช้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย หลักการ 8 
ประการ ดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร  
 2. ความมุ่งม่ันของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง  
 3. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร  
 4. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 5. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย  
 6. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์วัตถุประสงค์และการตัดสินใจ  
 7. การใช้ข้อมลสารสนเทศ 
 8. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
การบรหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบรณาการทั่วทั้งองค์กร 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการควรมีลักษณะ ดังนี้  
 1. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเดี่ยว เนื่องจากความ 
เสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น ความเสี่ยงของความล่าช้าในระบบ 
การขนส่งวัตถุดิบไม่เพียงกระทบต่อกิจกรรมการผลิต อาจมีผลกระทบด้านการส่งมอบสิ นค้า ค่าปรับที่อาจ 
เกิดข้ึน รวมถึงชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น  
 2. การบริหารความเสี ่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ ่งของการดําเนินงานขององค์กร รวมถึง  
กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์และกระบวนการประเมินผล 
 3. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร 
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 ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง การบริหารจัดการความ
เสี่ยงจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้า หน่วยงานของรัฐและผู้บริหาร
ระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู้กำกับดูแลในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งมี หน้าที่ในการกำกับฝ่ายบริหาร
ให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้กำกับดูแลซึ่งมีหน้าที่ดังกล่าวจะมี หน้าที่ในการกำกับการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้วย สำหรับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมี หน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้กำกับดูแลเกิดความมั่นใจว่าหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างระบบบริหารจัดการความ  เสี่ยงที่มี
ประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหารบุคคลที่ เหมาะสม 
การจดัสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การดําเนินงานตามกระบวนการ บริหารจัดการ
ความเสี่ยง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานการสื่อสาร เป็นต้น 
 ผู้กำกับดูแล (ถ้ามี) อาจตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (หรืออนุกรรมการ หรือคณะที่  
ปรึกษา) ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้มีทักษะ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดําเนินงานของหน่วยงาน 

เช่น หน่วยงานที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักในการดําเนินงานอาจจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ 

อิสระในการกำกับหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ในเรื่องของความเสี่ยงทางไซเบอร์ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น 
การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร  
 การขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มตั้งแต่  
การสรรหา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ ่งบุคลากรที่มีความรู้  
ความสามารถ โดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ 
 การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยง ถือเป็นส่วนหนึ่งของการ  
บริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware behavior) รวมถึง 
พฤติกรรมการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง การสร้างพฤติกรรมที่ดี 
(Desired behaviors) ในการส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่าน วัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ 
การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 
 1. การสื่อสารและการตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน  
 2. การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกติ  
 3. การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร  
 4. การสร้างพฤติกรรมการตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  5. การสร้างพฤติกรรมการตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส 
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 หน่วยงานควรมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยง  
อย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) ซึ่งรับผิดชอบในการติดตามการ 
รายงาน หรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระดับที่  
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กำหนดไว้และผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหาร  
จัดการความเสี่ยง 
การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหารตอ้ง  
คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการหรือความ 
คาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม 
การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์วัตถุประสงค์และการตัดสินใจ 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร 
เพื่อให้หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่ความ  
รับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อาจหมายรวมถึงแผนปฏิบัติราชการระยะยาว แผนปฏิบัติ  
ราชการระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 
 เมื่อหน่วยงานของรัฐกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์โดยสอดคล้องกับความเสี ่ยงที ่ยอทรับได้ระดับ  
องค์กรแล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทางเลือกของงาน/โครงการ (งาน 
ใหม่ๆ) และการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบในการบริหาร 
จัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยอาจกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) 
การใช้ข้อมูลสารสนเทศ  
 ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดําเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มีการ  
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงาน  
ควรพิจารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล 
ความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน หน่วยงานควรกำหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการรวบรวมและการวิเคราะห์  
ข้อมูล และบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล 
 ข้อมูลความเสี่ยง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กร สาเหตุความ 
เสี่ยง ตัวผลักดันความเสี่ยง หรือตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) ข้อมูลสารสนเทศต้องมี 
ความถูฏต้อง เชื่อถือได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา ทั้งนี้หน่วยงานอาจพิจารณาการรวบรวม การ
ประมวลผล หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากบุคคล (Human errors) 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง หน่วยงานอาจพิจารณาทำ Benchmarking เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร 
อย่างต่อเนื่อง หน่วยงานอาจพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเริ่มต้นจากการบริหารจัดการความเสี่ยง 
แบบ Silo พัฒนาเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ และพัฒนาต่อเนื่องโดยมีการฝังการบริหาร 
จัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการการดําเนินงานและการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลด้านความเสี่ย 
 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย  
1. การวิเคราะห์องค์กร  
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2. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง  
3. การระบุความเสี่ยง  
4. การประเมินความเสี่ยง  
5. การตอบสนองความเสี่ยง  
6. การติดตามและทบทวน  
7. การสื่อสารและการรายงาน 
การวิเคราะห์องค์กร 
  ในการวิเคราะห์องค์กรหน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และความ 
รับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่  
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร 
หน่วยงานอาจเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์องค์กร เช่น 
 1. SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  
 2. PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้าน 
ส ังคม (Social) ด ้านเทคโนโลย ี  (Technological) ด ้านกฎหมาย (Legal) และด ้านสภาพแวดล ้อม 
(Environmental) 
การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้กำกับดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ 
นโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความ 
เสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวมของ องค์กรที่
หน่วยงานยอมรับเพื่อดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระดับองค์กร
เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารและผู้กำกับดูแลในการดําเนินงานขององค์กร การกำหนด ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ควรคำนึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจัดการความเสี่ยง โดยศักยภาพในการ จัดการความเสี่ยง
ขององค์กร (Risk Capacity) ขึ้นอยู่กับงบประมาณ บุคลากร และความคาดหวังของผู้มีส่วน  ได้เสีย ทั้งนี้
หน่วยงานอาจระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็น 5 ระดับ เช่น ปฏิเสธความเสี่ยง ยอมรับความ เสี่ยงได้น้อย 
ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง เต็มใจยอมรับความเสี่ยง และยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด เป็นต้น 
 หน่วยงานอาจแสดงนโยบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารระดับ  
รองลงมาสามารถนําไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก กอง ศูนย์กลุ่ม หรือนําไปสู่การระบุ 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับประเภทความเสี่ยงย่อย 
การระบุความเสี่ยง 
  การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจทำรายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด (Risk Inventory) 
โดยรายชื่อความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การระบุความเสี่ยง  
หน่วยงานควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้  
 ก. เหตุการณ์ความเสี่ยง  
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 ข. สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที ่แท้จริง (Root 
Cause) ของความเสี่ยง 
 ค. ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก 
 หน่วยงานอาจจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความเสี ่ยง  
เดียวกัน เพ่ือให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมชัดเจนมาก 
ขึ้น 
 
การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย  
 1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์การ  
ประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการ  
จัดการความเสี่ยง และด้านลักษณะของความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจกำหนดเป็น 3 ช่วงคะแนน หรือ 5 ช่วง 
คะแนน  
 2. การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์การทำแบบสํารวจ การ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การทำ Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario 
Analysis) ทั้งนี้การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละกองงาน (Silo Thinking) เพียงวิธีเดียวอาจทำให้การให้ 
คะแนนความเสี่ยงมีความคลาดเคลื่อนได้  
 3. การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงที่มีต่อ  
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงมีต่อวัตถุประสงค์ในระดับกลุ่ม 
และผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสี ่ยงที่มีต่อกิจกรรมอาจมี น้อยแต่มี 
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับกอง หรือความเสี ่ยง 2 ความเสี ่ยงที ่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอาจมี  
ผลกระทบต่อหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น 
 4. การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้องจัดลำดับ 
ความเสี่ยง เพื่อนําไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานอาจใช้คะแนน  
ความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ในการจัดลำดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เท่ากับอาจพิจารณาปัจจัยอ่ืน 
ประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้น ๆ หรือลักษณะของความ 
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 
 

ประเด็นที่พิจารณา ระดับคะแนน 
1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
หรือข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : ปี/ครั้ง) 

5 ปี/ครั้ง 2-3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 1 - 6เดือน/ครั้ง 
ไม่เกิน 5 ครั้ง/ป ี

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงของผลกระทบ 
มูลค่าความเสียหาย <1 หมื่นบาท 1- 5 หมื่นบาท 5 หมื่นบาท ถึง 

 2 แสนบาท 
2 แสนบาท ถึง 
 1 ล้านบาท 

> 1 ล้านบาท 

อันครายต่อชีวิต เดือดร้อนรำคาญ บาดเจ็บเล็กน้อย บาดเจ็บต้องรักษา บาดเจ็บสาหสั อันตรายถึงชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/การ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 
 ส่วนระดับของความเสี่ยง(Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด 
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้กำหนดเกณฑ์ 
ไว้ 4 ระดับ ได้แก่สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ 
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 เป็นการนําความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส(Likelihood) ที่จะเกิด 
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย( Impact) 
จากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกาํหนดการควบคุมความเสี่ยงได้ 
อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กําลังคน 
หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 
 1. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดนั้น 
มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  
 2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความ 
รุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
การตอบสนองความเสี่ยง 
 การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะ  
เกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพ่ือ  
จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 
 1. การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง  
 2. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง  
 3. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีโดยการพิจารณา วิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์
ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี  
 ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 
 1. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดําเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและ  
หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดําเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ  
 2. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน  โดยการวาง 
ระบบการควบคุมภายใน ได้แก่การแบ่งแยกหน้าที่การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระทบยอด เป็นต้น 
  3. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทาง 
การเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น  
 4. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่า 
ควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจํากัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่ 
สามารถบริหารจัดการความเสี ่ยงได้ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี ่ยงและ 
ผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership : PPP) เป็นต้น 
  5. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงาน 
ยอมรับได้หรือต้นทุนในการบรหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ 
  6. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์การ 
แจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจาก 
ปริมาณนำ้ฝน  
 7. การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดย 
ต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้ 
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 8. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน เมื่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวก 
กับองค์กร รวมถึงแผนการดําเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น 
 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่รับผิดชอบใน  
การบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง เมื่อ
พิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง(Likelihood) และความรุนแรง ของผลกระทบ(Impact) 
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ  เกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด มาวิเคราะห์หา ระดับความเสี่ยงของ
เหตุการณ์หรือกิจกรรมนั้นๆ 
 ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood 
x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน 
ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้  
 1. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 - 5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ 
ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสําคัญต่อการดําเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ 
ควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพ่ิมเติม  
 2. ระดับความเสี ่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี ่ยง 6 - 10 คะแนน เป็นระดับ 
คะแนนที่ยอมรับความเสี่ยงได้แต่ยังต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง  
 3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 - 16 คะแนน จะต้องมีแผนลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
 4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 - 25 คะแนน ต้องมีแผนลด 
ความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
 

แผนภูมิความเสี่ยง 
 

5 10 15 20 25 

5 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

1          2          3          4          5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

5 

4 

3 

2 

1 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

ต่ำ 
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การติดตามและทบทวน 
 การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคง 
มีประสิทธิผล เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการติดตามและทบทวน 
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ 
กำหนดไว้ 
 การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะ 
ซึ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจนําไปสู่การ 
เปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การสื่อสารและการรายงาน 
  การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหาร  
จัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two-way Communication) หน่วยงานควรมี ช่อง
ทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยัง  
ผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อย 
ภายใน (Across Divisions) 
 หน่วยงานควรกำหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ควรได้รับ ความถี่ของการรายงาน 
รูปแบบและวิธีการรายงาน เพื่อให้ผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง  
ครบถ้วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา 
 การสื่อสารและรายงานต่อผู้กำกับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมของ  
องค์กร เพื ่อสนับสนุนหน้าที ่ของผู ้กำกับดูแลในการกำกับการบริหารจัดการความเสี ่ยงของฝ่ายบริหาร  
หน่วยงานอาจพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) เพ่ือติดตามข้อมูล ความเสี่ยง
และการรายงานเมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ 
 
  



 
 

บทที่ 5 
แผนบริหารความเสี่ยง 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ได้ดำเนินการทบทวน วิเคราะห์
และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณา
ทบทวนจาก รายงานผลการควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ได้รวบรวมจากสำนัก/กอง/ฝ่ายฯ 
ต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยง และได้ทำการวิเคราะห์ ระดับความเสี่ยง ผลกระทบจากการเกิดความเสี่ยงนั้น แล้วคัดเลือกความเสี่ยงใน
ระดับปานกลางข้ึนไปจนถึง ความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพ่ือกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง(High) ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือปราศจากความ
เสี่ยงเลย สำหรับความเสี่ยง ในระดับปานกลาง(Medium)ก็มีมาตรการควบคุม เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานให้บรรลุ ตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึง
ความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง มีองค์ประกอบที ่สำคัญ 
ประกอบด้วย 
 1. วิธีการดําเนินงาน (กิจกรรมการควบคุมจัดการความเสี่ยง)  
 2. ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
 3. งบประมาณท่ีใช้ดำเนินการ  
 4. กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนงานนั้น โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน ี้ 
  



 
 

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ์

 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหายท่ีอาจ

เกิดขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยงสาเหตุ 

ประเภทความ
เสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการจัดซื้อ - 
จัดจ้าง 

ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่
พระราชบัญญัติฯ และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 กำหนด 
 

เจ้าหน้าททีี่ได้รับมอบหมายขาด
ความรู้ ความชำนาญ เกี่ยวกับ
งานพัสดุจึงทำให้เกิดความ
ผิดพลาด 
 

ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

ระเบียบ
ข้อบังคับ 

3 4 12 สูง 
อบต. 

ลำไทรโยง 

2. กิจกรรมการจัดทำ
ประชาคม 

การปฏิบัติงานและการ
ดำเนินงานไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน
เนื่องจากประชาชนไม่ออก
ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 

ประชาชนให้ความสนใจในการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ไม่มี
การออกความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะ 
 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 3 3 9 ปานกลาง สำนักปลัด 

3. กิจกรรมการจ่ายเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
 

การจ่ายเบี้ยล่าช้าหรือไม่ครบตาม
จำนวนสิทธิผู้ได้รับเบี้ย การรับรู้
ข้อมูลผู้เสียชีวิตล่าช้า การย้าย
เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้รับ
การแจ้งจากผู้รับเบี้ย 
 
 

การข้ึนทะเบียนล่าช้า ข้อมูลไม่
ค่อยอัพเดต เพราะไม่ค่อยมา
ติดต่อลงทะเบียนตามยะระเวลา
ที่กำหนด ด้านการ

ปฏิบัติงาน 
3 3 9 ปานกลาง กองสวัสดิการฯ 
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ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความเสียหายท่ีอาจ

เกิดขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยงสาเหตุ 

ประเภทความ
เสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนน
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

4. กิจกรรมเฝ้าระวัง
ป้องกันแก้ไขสถานการณ์
โควิด 19 

การเบิกจ่ายอาจมีการปรับเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลง การดำเนินการอาจ
ล่าช้าไม่ทันการณ์ 

เป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นใหม่ยังไม่มี
วัคซีนรักษาซึ่งเป็นโรคติดต่อ
อัตรายถึงชีวิตและต้องบูรณาการ
ร่วมกับหลายหน่วยงาน 
 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

3 3 9 ปานกลาง กองสาธารณสุขฯ 

5.งานการเงินและบัญชี การจัดทำเอกสาร ประกอบการ
เบิกจ่ายไม ่ครบถ้วน  มีการเร่งรัด
การเบิก จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ 
ครบถ้วน 

เจ้าหน้าทีท่ีได้รับมอบหมายขาด
ความรู้ ความชำนาญ เกี่ยวกับ
งานพัสดุจึงทำให้เกิดความ
ผิดพลาด 
 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

3 4 12 สูง กองคลัง 
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แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ความเสี่ยง 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/จัดการ
ความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่คาดหวัง ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง
ภายหลังดำเนการจัดการ

ความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ
/ความ
รุนแรง 

คะแนน
รวม 

1. กิจกรรมการจัดซื้อ- จัด
จ้าง 

สูง 

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมาย
ให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุและกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานหมั่นศึกษกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง 
 

เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
เป็นไปอย่างถูกต้อง 
และลดข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ 

ตุลาคม 2556 
ถึง 

กันยาย 2566 

เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและเกิดข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด อบต. 

ลำไทรโยง 
2 3 6 

2. กิจกรรมการจัดทำ
ประชาคม 

ปาน
กลาง 

แจ้งให้ประชาชนทราบถึง
ผลเสียของการไม่นำเสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม และมีการ
บันทึกรายงานประชุมที่ระบุ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละ
หมู่บ้าน 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม ร่วมแก้ไข
ปัญหาในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง 

ตุลาคม 2556 
ถึง 

กันยาย 2566 

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ตามจุดประสงค์ท่ีต้องกา
ของประชาชนอย่างทันเวลา 

สำนักปลัด 1 3 3 
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ความเสี่ยง 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/จัดการความ
เสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
ผู้รับผิ
ดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง
ภายหลังดำเนการจัดการ

ความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ
/ความ
รุนแรง 

คะแนน
รวม 

3. . กิจกรรมการจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ 

ปาน
กลาง 

ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน แจ้ง
ข้อมูลผู้รับเบี้ยที่เสียชีวิตและข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย มีการ
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ การขอรับ
เบี้ย การแจ้งข้อมูล สถานะของผู้รับ
เบี้ย 

เพ่ือให้การจ่ายเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ป่วย 
เอดส์เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็น 
ธรรม ถูกต้อง ตามระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ มติครม. 

ตุลาคม 
2556 

ถึง 
กันยาย 
2566 

เพ่ือให้การจ่ายเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ป่วย 
เอดส์เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็น 
ธรรม ถูกต้อง ตามระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ มติครม.
และผู้มิสิทธิควรได้รับครบทุก
คน 

กอง
สวัสดิก

าร
สังคม 

 
1 

 
3 

 
3 

4. กิจกรรมเฝ้าระวัง
ป้องกันแก้ไข
สถานการณ์โควิด 
19 

ปาน
กลาง 

ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้การป้องกัน
ทุกวัน จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิคัด
กรองทุกหมู่บ้าน จัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือรองรับการกักตัวหากมีผู้ป่วยติด
เชื้อ จัดให้มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 
ฆ่าเชื้อโรค 

 

เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน
สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 

ตุลาคม 
2556 

ถึง 
กันยาย 
2566 

ฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรคแหล่ง
ชุมชน ร้านค้า 
จัดให้มีการทำความสะอาด 
เพ่ือลดการระบาดของ
โรคติดต่อ และให้เป็นพื้นที่ ที่
เสี่ยงน้อยที่สุด 

 

กอง
สาธาร
ณสุขฯ 

3 1 3 

5.งานการเงินและ
บัญชี 

สูง 

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยการรับเงิน-การ เบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการ ตรวจ
เงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี ๒) 

เพื่อให้การบริการรับเงินจ่ายเงิน 
การจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินตาม
งบประมาณและนอก
งบประมาณ การบันทึก บญัชี 
การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ตุลาคม 
2556 

ถึง 
กันยาย 
2566 

การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับ
เงิน-การ เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บ รักษาเงิน และการ ตรวจ
เงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) 

กอง
คลัง 

2 3 6 
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        ลงชื่อ      
                         (นางสาววณัชมล อาวาทย์) 
              นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
                วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 
 

 
 
 

 อนุมัติโดย 
          ( นางนัฐฐา โยธาพล ) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง 
      วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 
 

   
 
 

 อนุมัติโดย             
        ( นายลมัย ธรรมสูตร ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง 
                     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 

  

 

 

 

 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง                                       .                                                             
ที ่  853๐7/9  วันที ่   29  เดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565                                                  .                                                
เรื่อง  ขออนุมัติจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ..ศ.  ๒๕๖6                                  .          
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง 

 เรื ่องเดิม  ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้
หน่วยงานของภาครัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตราฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรบหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ 

 ข้อเท็จริง บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 จึงขอ
อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย) 

 ระเบียบ//ข้อกฎหมาย  

 1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 
 2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการบริหารความเสี ่ยงสำหรบ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณ  เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงเป็นไปตามระเบียบ จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
      ลงชื่อ      
       (นางสาววณัชมล อาวาทย์) 
          นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 
 
ลงชื่อ 
          (นางนัฐฐา โยธาพล) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง 
 
      ลงชื่อ 
       (นายลมัย ธรรมสูตร) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง 
 

 

 

 


