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คำนำ 

 
 แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการบริหารความเสี ่ยง      
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย  ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนในส่วนราชการ ตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น
จนถึงเจ้าหน้าท่ี ทุกระดับที่จะต้องรับรู้และรับทราบแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงในส่วนราชการ 
เพราะการบริหาร ความเส่ียงที่ดีจะต้องเริ่มตั ้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดของ 
ส่วนราชการ โดยคำนึงถึง เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบทำให้ส่วนราชการเกิดความ
เสียหาย แล้วกำหนด แผนการบริหารจัดการความเส่ียง ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้หรือปราศจากความเส่ียง 
เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันท่ีส่วนราชการจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีวางไว้ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย จึงได้จัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความ
เข้าใจถึง กระบวนการบริหารความเส่ียง สามารถดำเนินการบริหารความเส่ียงตามกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงที่ได้ กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายต่อส่วนราชการ
และลดขนาด ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และ
ตรวจสอบได้อย่าง มีระบบ 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผน 
การบริหารความเสี่ยง นี้จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในส่วนราชการ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามความคาดหวัง และได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ อีกทั้งจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับ และเป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

หลักการและเหตุผล 

 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีรวมถึงความคาดหวัง       
ของประชาชน หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก 
ผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กร ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร โดยระบบ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์
ด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น อันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงช่วยหน่วยงานใน
การบริหารจัดการเพื่อสร้าง หรือฉวยโอกาส หรือได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจจะเกิดขึ้น 
ส่งผลให้หน่วยงานสามารถ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้
ประชาชนและประเทศชาติ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเส่ียง 
 ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเส่ียง ซึ่งเป็นส่ิงท่ีจะส่งผลกระทบต่อ 
การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ   
โดยการระบุความเส่ียงว่ามีปัจจัยเส่ียงใดบ้างท่ีกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์
ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและกำหนดแนวทาง    
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง อีกทั้งต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม 
 การบริหารจัดการความเส่ียงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ท่ีสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์การติดตาม 
ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสท่ีทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 
 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 บัญญัติไว้ในมาตรา 79 ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงโดยให้ถือปฏิบัติตาม 
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0409.4/
ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื ่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความเส่ียง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียง 
 แนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความ
เส่ียง ระดับองค์กร เป็นกรอบแนวทางท่ีช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการบริหารจัดการความเส่ียง
ไปปรับใช้เพื่อวางระบบการบริหารจัดการความเส่ียงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ท้ังนี้การบริหารจัดการ
ความเส่ียงแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง และความสามารถในการรองรับ
ความเส่ียงของหน่วยงาน ในขณะเดียวกันแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงย่อมต้องมีความ 
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เกี่ยวข้องกับ การควบคุมภายใน เนื่องจากการควบคุมภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความ
เสี่ยงระดับองค์กร ดังนั้น หน่วยงานอาจดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเชื่อมโยงกับการควบคุม
ภายในและการบริหาร จัดการความเส่ียงเข้าด้วยกัน  
 การบริหารจัดการความเส่ียงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยปัจจัย 
หลักของการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีประสบความสำเร็จเกิดจากความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
และผู้กำกับดูแล ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเส่ียงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย  
 1. กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดีเพื่อให้การ 
บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการกำหนดแผนระดับองค์กร (Strategic Plans) 
และการกำหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนพื้นฐานข้อมูล 
สารสนเทศที่สมบูรณ์ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และ
เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน  
 2. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Routine 
Processes) ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของหน่วยงาน 
 คณะผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ
บริหารจัดการ ความเส่ียงภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรได้ก้าวไปสู่ระบบการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดี  ลดความเสียหายและอุปสรรคท่ีจะเกิดขึ้น โดยเช่ือมั่นว่าการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดีจะ
ช่วยลดอุปสรรค หรือสิ่งที่จะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้และ
เป็นการให้ความเชื ่อมั ่นกับประชาชนที่มีต่อองค์กร ช่วยป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากร และการ
เปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการความ
เส่ียงและการควบคุมท่ีดีนำไปสู่การบริหารจัดการท่ีดีต่อไป 

วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง  
 1.) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย  
 2.) เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบวิธีการ ขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนการ 
บริหารความเส่ียง  
 3.) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 4.) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย  
 5.) เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่ือสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียง
กับกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย  
 6.) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์กร 
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เป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง  

 1.) ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน มีความรู้มีความเข้าในการบริหารความเสี่ยง   
เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้กำหนดไว้  
 2.) ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเมิน ความเส่ียง และจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้หรือปราศจากความเส่ียง  
 3.) เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานสามารถนำแผนบริหารความเสี ่ยงไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติงานท่ี
รับผิดชอบ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น  
 4.) เพื่อพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน และเป็นกระบวนการดำเนินงานท่ีโปร่งใส 
ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
 5.) ความรับผิดชอบต่อความเส่ียงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมและ
ยอมรับ ได้ท่ัวทั้งองค์กร  
 6.) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร มีการนำไปปฏิบัติอย่าง 
ต่อเนื่องและท่ัวทั้งองค์กร 

ประโยชน์ของแผนบริหารความเสี่ยง  
 การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจในการ  
บริหารงานได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคท่ีจะส่งผลให้เกิดความเสียหาย 
และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อีกท้ังยังเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติงาน  
อย่างถูกต้อง และบรรลุตามเป้าหมายของการปฏิบัติงาน 
 ประโยชน์ท่ีคาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเส่ียง มีดังนี้  
  1.) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  แผนบริหารความเส่ียงจะช่วย
ให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำ
หน้าท่ี ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2.) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร  การบริหาร 
ความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง     
ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงท่ี  
ยอมรับได้ 

3.) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด  การบริหาร
ความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และ
ตระหนักถึง ความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาลด้วย 

4.) เป็นเคร่ืองมือที่สำคัญในการบริหารงาน  การบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ 
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมอืท่ี  
สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การ 
ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย  
เป็นไปตาม เป้าหมายท่ีได้กำหนดไว้รวมทั้งสามารถปกป้องผลประโยชน์และเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร 
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5.) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  การบริหารความเสี่ยงทำให้
รูปแบบการ ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจ
โดยท่ีผู้บริหาร มีความเข้าใจในกลยุทธ์วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเส่ียงอย่างชัดเจน 

6.) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเส่ียงในแต่ละกจิกรรม 
และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ 
และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร  
แตกต่างกัน เป็นต้น 

นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  
 ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์หรือโอกาสที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และมีผลกระทบ
หรือทำให้ เกิดความเสียหาย(ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ก่อให้เกิดความล้มเหลวในการดำเนินงาน 
ทำให้ไม่ประสบ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ทั ้งในด้านยุทธศาสตร์ด้านการ
ปฏิบัติงาน รวมถึง ทางด้านการเงินและด้านการบริหารด้วย 
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการดำเนินงานขององค์กรท่ีเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆในการวิเคราะห์ 
การประเมิน การจัดการ การติดตามประเมินผล และการสื่อสารความเสี ่ยงที่เกี ่ยวข้องกับกิจกรรม 
หน่วยงาน หรือกระบวนการดำเนินงานขององค์กร เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับท่ี
องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของ องค์กรเป็นสำคัญ 

ระบบบริหารความเสี ่ยง (Risk Management System) คือ ระบบการบริหารปัจจัย และ
ควบคุม กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีองค์กรจะเกิดความ
เสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
ประเมินได้ควบคุม ได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ท้ังในด้านกลยุทธ์การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน และช่ือเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วม
ในการบริหาร ความเส่ียงจากหน่วยงานทุกระดับท่ัวทั้งองค์กร 

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือ ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้การดำเนินงาน 
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นๆจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด หรืออย่างไร ทั้งนี้
สาเหตุ ของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที ่แท้จริง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และกำหนด
มาตรการในการ ลดความเส่ียงได้อย่างถูกต้อง 
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บทท่ี 2  
ข้อมูลพ้ืนฐานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 

 
ข้อมูลทั่วไป 

ท่ีต้ังของหมู่บ้านหรือตำบลบ่อพลอย  อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  มีพื้นท่ีประมาณ  175  
ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  109,375  ไร่ ( 1 ตารางกิโลเมตร เท่ากับ 625 ไร่)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย มีอาณาเขตการปกครอง แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น          
12  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ท่ี 1 บ้านบ่อพลอย 
หมู่ท่ี 2 บ้านหนองย่างช้าง 
หมู่ท่ี 3 บ้านท่าว้า 
หมู่ท่ี 4 บ้านบึงหัวแหวน 
หมู่ท่ี 5 บ้านบึงหล่ม 
หมูท่ี 6 บ้านหนองเตียน 
หมู่ท่ี 7 บ้านตะวัน 
หมู่ท่ี 8 บ้านหนองโพธิ์ 
หมู่ท่ี 9 บ้านเขาเขียว    

            หมู่ท่ี 10 บ้านเขาสิงโต    
  หมู่ท่ี 11 บ้านวังไพลิน    
  หมู่ท่ี 12 บ้านสระตาโล    
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ตำบลท่ีเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฟังเสียงของพีน่้องประชาชน” 
พันธกิจ (Mission) 

1.ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำให้มีมาตรฐาน 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม มีการบริหารจัดการโดยใช้พลังเครือข่ายและภูมิปัญญา 
3.เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อยแบบมีส่วนร่วม 
4.รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้มีความยั่งยืนและสมดุล 
5.บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านสังคม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
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โครงสร้างของหน่วยงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

สำนักปลัด กองคลงั กองช่าง 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานธุรการ 
- งานแผนและงบประมาณ  
- งานนิติการ 
- งานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม  
- งานทะเบียนราษฎร 
- งานประชาสัมพันธ์และ
การท่องเที่ยว  
- งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

- งานการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

- งานการเงินและบัญช ี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- งานพัฒนารายได้ 
-งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
- งานธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 

-  งานสาธารณูปโภค 
- งานสาธารณูปการ 
- งานสถานที่และไฟฟ้า 
สาธารณะ  
- งานธุรการ 
- งานวิศวกรรม 
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อำนาจหน้าที่ของสำนัก/กอง/หน่วย 

สำนัก/กอง/หน่วย หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วน 
ตำบลบ่อพลอย 

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ 
องค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้
เป็นหน้าท่ีของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบติั
ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้
เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ ราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีการแบ่งส่วนราชการ
ภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ออกเป็น  8 
งาน ดังนี้ 
- งานบริหารท่ัวไป 
- งานธุรการ 
- งานแผนและงบประมาณ  
- งานนิติการ 
- งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
- งานทะเบียนราษฎร 
- งานประชาสัมพันธ์และการท่องเท่ียว  
- งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
- งานการศึกษา 
 

2. กองคลัง     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี ่ยวกับงานการจ่าย การ
นำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การ 
ตรวจสอบใบสำคัญ งานเกี ่ยวกับเง ินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับ 
การจัดทำงบประมาณ ฐานะการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ 
การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และ 
รายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลอง 
ประจำเดือน ประจำปีงานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การ
บริหารส่วนตำบล และงานอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข้องที ่ได ้รับ
มอบหมาย โดยมีการ แบ่งส่วนราชการภายในกองคลัง 
ออกเป็น  5 งาน ดังนี้  - งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- งานพัฒนารายได้ 
-งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
- งานธุรการ 
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สำนัก/กอง/หน่วย หน้าที่ความรับผิดชอบ 
3. กองช่าง     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ 

การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ และ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การ
ตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร ตาม 
ระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและ 
ซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุงงาน 
แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ 
ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม 
การบำรุง 
ร ักษาเคร ื ่องจ ักรกลและยานพาหนะ งานเก ี ่ยวกับ 
แผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์  
อะไหล่ น้ำมันเชื ้อเพลิง และอื ่นๆที ่เกี ่ยวข้องที ่ได้รับ 
มอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในกองช่าง 
ออกเป็น  5 งาน ดังนี้ 
-  งานสาธารณูปโภค 
- งานสาธารณูปการ 
- งานสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ  
- งานธุรการ 
- งานวิศวกรรม 
 

4. หน่วยตรวจสอบภายใน     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี 
เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเง ินทุกประเภท 
ตรวจสอบการเก ็บร ักษาหลักฐานการบัญชีงานการ 
ตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานการตรวจสอบ 
ทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินองค์การ
บริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 

 

 

 

บทท่ี 3 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง 

1. แนวทางดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย แบ่งเปน็ 
2 ระยะ ดังนี้  
     ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา 

1) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ
พลอย 

2) ระบุปัจจัยเส่ียง ประเมินโอกาส และผลกระทบจากปัจจัยเส่ียง  
3) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเส่ียงจากการดำเนินงาน 
4) จัดทำแผนบริหารความเสี ่ยงของปัจจัยเสี ่ยงที่อยู ่ในระดับสูง (High) และสูงมาก 

(Extreme) รวมทั้งปัจจัยเส่ียงท่ีอยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ท่ีมีนัยสำคัญ  
5) สื่อสารทำความเข้าใจเกี ่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของ  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอยรับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้  
6) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง  
7) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 

    ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน  
1) ทบทวนแผนบริหารความเส่ียงในปีท่ีผ่านมา 
2) พัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียงสำหรับความเส่ียงแต่ละประเภท  
3) ผลักดันให้มีการบริหารความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กร 
4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเส่ียง 

2. กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย  
    2.1) ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าท่ีดังนี้  

2.1.1) แต่งต้ังคณะทำงานบริหารจัดการความเส่ียง  
2.1.2) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
2.1.3) พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเส่ียงเพื่อนำไป
ปฏิบัติ ต่อไป 

    2.2) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าท่ีดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเส่ียง คือ  
  2.2.1) จัดทำแผนบริการความเส่ียง  
  2.2.2) รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง  
  2.2.3) ทบทวนแผนการบริหารความเส่ียงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต 

 
 
 

 2.3) เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน รวมทั้งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย มีหน้าท่ีดังนี้  
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   2.3.1) สนับสนุนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง  
  2.3.2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเส่ียง 

 
กลไกการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 3. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

ประธาน 
กรรมการบริหาร 
จัดการความเสี่ยง 

แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร 
จัดการความเสส่ียง 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ/
อนุมัติ 

พิจารณา/
เสนอแนะ 

7. ทบทวนแผนการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

1. กำหนดนโยบายหรือแนวทาง 
ในการบริหารจัดการความเส่ียง 
2. ระบุปัจจัยเส่ียง ประเมิน
โอกาสและผลกระทบ 
3. วิเคราะห์และจัดลำดับ
ความสำคัญ 
4. จัดทำแผนบริหารจัดการ
ความเส่ียง 

6. รายงาน/
ประเมินผลการ
บริหารความเส่ียง 

5. ส่ือสารทำความ
เข้าใจกับผู้ปฏิบัติ 

ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเส่ียง สนับสนุนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกัน ผู้ปฏิบัติงาน 
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง  
 โครงสร้างการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผน      การ
ดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์กรประกอบมีอำนาจหน้าท่ีดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(1.1) จัดทำแผนบริหารจัดการความเส่ียง  
(1.2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง  
(1.3) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง  
(1.4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 

2) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง  
(2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน

อย่าง มีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
(2.2) ดูแลการพัฒนาบริหารจัดการความเส่ียง และส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบ 

การบริหารความเส่ียง  
(2.3) รับทราบผลการบริหารความเส่ียง และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหาร 

ความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย 
 
 
 
 
 
 

3) หน่วยตรวจสอบภายใน 
   (3.1) สอบทานกระบวนการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย  

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 

คณะทำงานบริหารความเสียง 

ผู้ปฏิบัติงาน 
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  (3.2) นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

4) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง  

  (4.1) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันท้ังองค์กร  
  (4.2) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเส่ียง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและ 
ควบคุมความเส่ียง  

(4.3) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีสำคัญ เสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อพิจารณา 

5) ผู้ปฏบิัติงาน  

(5.1) สนับสนุนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารความเส่ียง  
(5.2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

3.3 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์กร

ประกอบและอำนาจ หน้าท่ีดังนี้  
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย    หัวหน้าคณะทำงาน  
2. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   คณะทำงาน  
3. ผู้อำนวยการกองคลัง      คณะทำงาน  
4. ผู้อำนวยการกองช่าง      คณะทำงาน  
5. งานธุรการ      คณะทำงาน/เลขานุการ   
มีอำนาจหน้าที่  
1) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน  
2) ปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ได้แก่การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง   

การจัดทำแผนบริหารความเส่ียง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเส่ียง  
3) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบรหิาร 

ความเส่ียง 
 
 
 
 

 
 
 

บทท่ี 4  
หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 
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การบริหารจัดการความเส่ียงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โดยปัจจัย 
หลักของการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีประสบความสำเร็จเกิดจากความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
และผู้กำกับดูแล ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเส่ียงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

1. กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดีเพื่อให้การ 
บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการกำหนดแผนระดับองค์กร (Strategic Plans) 
และการกำหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บนพื้นฐานข้อมูล 
สารสนเทศที่สมบูรณ์ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรและ
เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน 

2. กระบวนการบร ิหารจ ัดการความเส ี ่ยง เป ็นกระบวนการที ่ เก ิดข ึ ้นอย ่ างต ่อเน ื ่ อง  
(Routine Processes) ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของกรอบการบริหารจัดการ
ความเส่ียงของหน่วยงาน 

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 

กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง เป็นพื้นฐานท่ีสำคัญในการบริหารจัดการความเส่ียง หน่วยงาน 
ของรัฐควรพิจารณานำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
แท้จริง โดยหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการนำกรอบการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยง ทั้งหมดไปปรับใช้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประกอบด้วย หลักการ 8 ประการ ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการความเส่ียงต้องดำเนินการแบบบูรณาการท่ัวทั้งองค์กร  
2. ความมุง่มั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง  
3. การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมท่ีดีขององค์กร  
4. การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเส่ียง  
5. การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย  
6. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์วัตถุประสงค์และการตัดสินใจ  
7. การใช้ข้อมลสารสนเทศ   
8. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร 
การบริหารจัดการความเส่ียงแบบบูรณาการควรมีลักษณะ ดังนี้  
1. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเดี่ยว เนื่องจาก

ความเส่ียงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเส่ียงของกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ความเส่ียงของความล่าช้า
ในระบบการขนส่งวัตถุดิบไม่เพียงกระทบต่อกิจกรรมการผลิต อาจมีผลกระทบด้านการส่งมอบสินค้า 
ค่าปรับท่ีอาจเกิดขึ้น รวมถึงช่ือเสียงขององค์กร เป็นต้น  

2. การบริหารความเสี ่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ ่งของการดำเนินงานขององค์กร รวมถึง 
กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์และกระบวนการประเมินผล  

3. การบริหารจัดการความเส่ียงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร 
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ความมุ่งม่ันของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง  
การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้า 

หน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู้กำกับดูแลในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งมี 
หน้าท่ีในการกำกับฝ่ายบริหารให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้กำกับดูแลซึ่งมีหน้าท่ีดังกล่าว
จะมี หน้าที่ในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย สำหรับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหาร
ระดับสูงมี หน้าท่ีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเส่ียง 

การกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้กำกับดูแลเกิดความมั่นใจว่า
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิผล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าท่ีโดยตรงในการสร้างระบบบริหารจัดการ
ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบการบริหาร
บุคคลที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินงานตาม
กระบวนการ บริหารจัดการความเส่ียง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานการส่ือสาร เป็นต้น 

ผู้กำกับดูแล (ถ้ามี) อาจตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (หรืออนุกรรมการ หรือคณะท่ี 
ปรึกษาข้ึน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีทักษะ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน 
เช่น หน่วยงานที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักในการดำเนินงานอาจจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ 
อิสระในการกำกับหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของการบริหารจัดการความ
เส่ียงในเรื่องของความเส่ียงทางไซเบอร์ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น 

การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร  
การขับเคล่ือนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มต้ังแต่ 

การสรรหา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ ่งบุคลากรที่มีความรู้  
ความสามารถ โดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรท่ีทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ 

การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยง ถือเป็นส่วนหนึ่งของการ  
บริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware behavior) รวมถึง 
พฤติกรรมการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเส่ียง 

การสร้างพฤติกรรมที่ดี (Desired behaviors) ในการส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่าน 
วัฒนธรรมที ่ดีขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างวัฒนธรรมที ่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประกอบด้วย 

1. การส่ือสารและการตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเส่ียงของหน่วยงาน  
2. การสร้างความตระหนักถึงหน้าท่ีต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกติ  
3. การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร  
4. การสร้างพฤติกรรมการตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเส่ียง  
5. การสร้างพฤติกรรมการตระหนักถึงความเส่ียงและโอกาส 

การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 
หน่วยงานควรมีการกำหนดอำนาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเส่ียง 

อย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเส่ียง (Risk Owners) ซึ่งรับผิดชอบในการติดตาม การ
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รายงานหรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระดับท่ี
กำหนดไว้และผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบรหิาร 
จัดการความเส่ียง 

การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย  
การบริหารจัดการความเส่ียงนอกจากจะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ผู้บริหารต้อง 

คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเส่ียงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการหรือความ 
คาดหวังของประชาชนท่ีมีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบท่ีมีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม 

การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์วัตถุประสงค์และการตัดสินใจ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของ

องค์กร เพื่อให้หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและ
หน้าที่ความ รับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อาจหมายรวมถึงแผนปฏิบัติราชการระยะยาว 
แผนปฏิบัติ ราชการระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 

เมื ่อหน่วยงานของรัฐกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับ 
องค์กรแล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทางเลือกของงาน/โครงการ 
(งานใหม่ๆ) และการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบใน   
การบริหารจัดการความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กร โดยอาจกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) 

การใช้ข้อมูลสารสนเทศ  
 ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มีการ 
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเส่ียง หน่วยงาน 
ควรพิจารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยใช้
ข้อมูล ความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน หน่วยงานควรกำหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการรวบรวมและการ
วิเคราะห์ ข้อมูล และบุคคลท่ีควรได้รับข้อมูล 
 ข้อมูลความเสี่ยง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กร สาเหตุ
ความเสี่ยง ตัวผลักดันความเสี่ยง หรือตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) ข้อมูลสารสนเทศ
ต้องมี ความถูกต้อง เชื่อถือได้เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา ทั้งนี้หน่วยงานอาจพิจารณาการ
รวบรวม การประมวลผล หรือการวิเคราะห์ความเสี ่ยงแบบอัตโนมัติเพื ่อลดข้อผิดพลาดจากบุคคล  
(Human errors) 

 

 

 

 

การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง  
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การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ ความเสี่ยง หน่วยงานอาจพิจารณาทำ Benchmarking เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์กร อย่างต่อเนื่อง หน่วยงานอาจพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเริ่มต้นจากการบริหาร
จัดการความเส่ียง แบบ Silo พัฒนาเป็นการบริหารจัดการความเส่ียงแบบบูรณาการ และพัฒนาต่อเนื่องโดย
มีการฝังการบริหาร จัดการความเส่ียงเข้าสู่กระบวนการการดำเนินงานและการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลด้าน
ความเส่ียง 

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงเป็นกระบวนการท่ีเป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย  
1. การวิเคราะห์องค์กร  
2. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเส่ียง  
3. การระบุความเส่ียง  
4. การประเมินความเส่ียง  
5. การตอบสนองความเส่ียง  
6. การติดตามและทบทวน  
7. การส่ือสารและการรายงาน 

การวิเคราะห์องค์กร  
ในการวิเคราะห์องค์กรหน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และความ 

รับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลท่ี  
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั ้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร  
หน่วยงานอาจเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์องค์กร เช่น 

1. SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  
2. PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political)  ด้านเศรษฐกิจ (Economic)  

ด้านสังคม (Social)  ด้านเทคโนโลยี (Technological)  ด้านกฎหมาย (Legal)  และด้านสภาพแวดล้อม 
(Environmental) 

การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้กำกับดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ 
นโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ
ความเส่ียงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเส่ียง และความเส่ียงท่ียอมรับได้ระดับ
องค์กร 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวมของ 
องค์กรที่หน่วยงานยอมรับเพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ 
ระดับองค์กรเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารและผู้กำกับดูแลในการดำเนินงานขององค์กร การกำหนด 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควรคำนึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจัดการความเสี่ยง โดยศักยภาพในการ 
จัดการความเส่ียงขององค์กร (Risk Capacity) ขึ้นอยู่กับงบประมาณ บุคลากร และความคาดหวังของผู้มีส่วน 
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ได้เสีย ท้ังนี้หน่วยงานอาจระบุระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้เป็น 5 ระดับ เช่น ปฏิเสธความเส่ียง ยอมรับความ 
เส่ียงได้น้อย ยอมรับความเส่ียงได้ปานกลาง เต็มใจยอมรับความเส่ียง และยอมรับความเส่ียงได้มากท่ีสุด เป็น
ต้น 

หน่วยงานอาจแสดงนโยบายความเส่ียงท่ียอมรับได้ในแต่ละประเภทความเส่ียง เพื่อให้ผู้บริหาร
ระดับ รองลงมาสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเส่ียงในระดับสำนัก กอง ศูนย์กลุ่ม หรือนำไปสู่
การระบุ ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้สำหรับประเภทความเส่ียงย่อย 

การระบุความเสี่ยง  
 การระบุความเส่ียง คือ การระบุเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
ทั ้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี ่ยงหน่วยงานอาจทำรายชื ่อความเสี ่ยงทั ้งหมด (Risk 
Inventory) โดยรายชื่อความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การระบุ
ความเส่ียง หน่วยงานควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเส่ียง ดังนี้ 

ก. เหตุการณ์ความเส่ียง  
ข. สาเหตุของความเส่ียง หรือตัวผลักดันความเส่ียง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีแท้จริง  

(Root Cause) ของความเส่ียง 
ค. ผลกระทบท้ังด้านลบและ/หรือด้านบวก  
หน่วยงานอาจจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความเสี่ยง 

เดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมชัดเจน
มากขึ้น 
การประเมินความเสี่ยง 

การประเมินความเส่ียง ประกอบด้วย  
1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์การ  

ประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการ  
จัดการความเสี่ยง และด้านลักษณะของความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจกำหนดเป็น 3 ช่วงคะแนน หรือ      
5 ช่วงคะแนน 

2. การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์การทำแบบสำรวจ 
การ ประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การทำ Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ 
(Scenario Analysis) ทั้งนี้การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละกองงาน (Silo Thinking) เพียงวิธีเดียวอาจ
ทำให้การให้ คะแนนความเส่ียงมีความคลาดเคล่ือนได้ 

3. การพิจารณาความเส่ียงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเส่ียงในแต่ละความเส่ียงท่ีมีต่อ 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงมีต่อวัตถุประสงค์ในระดับ
กลุ่ม และผลกระทบท่ีมีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเส่ียงท่ีมีต่อกิจกรรมอาจมีน้อยแต่
มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับกอง หรือความเสี่ยง 2 ความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอาจมี 
ผลกระทบต่อหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น 
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4. การจัดลำดับความเสี่ยง เมื ่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้อง
จัดลำดับ ความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานอาจ
ใช้คะแนน ความเส่ียง (โอกาสxผลกระทบ) ในการจัดลำดับความเส่ียง โดยความเส่ียงท่ีเท่ากับอาจพิจารณา
ปัจจัยอื่น ประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้น ๆ หรือ
ลักษณะของความ เส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

ประเด็นที่พิจารณา 
ระดับคะแนน 

1= น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์หรือ 
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
(เฉลี่ย : ปี/ครั้ง) 

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

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงของผลกระทบ      
มูลค่าความเสียหาย < 1 หมื่นบาท 3-4 หมื่นบาท 5 หมื่น -2 

แสนบาท 
2 แสนบาท – 
1 ล้านบาท 

> 1 ล้านบาท 

อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อนรำคาญ บาดเจ็บเล็กน้อย บาดเจ็บต้องรักษา บาดเจ็บสาหสั อันตรายถึงชีวิต 
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ 
การดำเนินงานของหน่วยงาน 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 
ส่วนระดับของความเสี่ยง(Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด 

ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้กำหนด
เกณฑ์ ไว้ 4 ระดับ ได้แก่สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ 

 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

5  
 

    

สูงมาก 
4  

 
    

3  
 

    
สูง 

2  
 

    
ปานกลาง 

1  
 

    
ต่ำ 

 1 2 3 4 5  
 โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 

 
 

เป็นการนำความเส่ียงและปัจจัยเส่ียงแต่ละปัจจัยท่ีระบุไว้มาประเมินโอกาส(Likelihood) ท่ีจะเกิด 
เหตุการณ์ความเส่ียงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย(Impact) 
จากความเส่ียง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเส่ียงท่ีแตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเส่ียง
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ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ 
กำลังคนหรือเวลาท่ีมีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 

 1. พิจารณาโอกาส/ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ(Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดนั้น 
มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด  

2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง(Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับ
ความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด 

การตอบสนองความเสี่ยง 
การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงท่ี

อาจจะ เกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความ
เส่ียงเพื่อ จัดทำแผนบริหารจัดการความเส่ียงของหน่วยงาน  

1. การจัดการต้นเหตุของความเส่ียง  
2. ทางเลือกวิธีการจัดการความเส่ียง  
3. ทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการบริหารจัดการความเส่ียง 
หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเส่ียงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีโดยการพิจารณา 

วิธีการจัดการความเส่ียงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ท่ีได้รับของวิธีการจัดการความเส่ียงแต่ละวิธี 
ตัวอย่างวิธีการจัดการความเส่ียง ประกอบด้วย  
1. ปฏิเสธความเส่ียงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมท่ีมีความเส่ียง ได้แก่กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงและ 

หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเส่ียงนั้นได้หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ  
2. การลดโอกาสของความเส่ียง เช่น การลดโอกาสของความเส่ียงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวาง

ระบบการควบคุมภายใน ได้แก่การแบ่งแยกหน้าท่ีการตรวจสอบ การสอบทาน และการกระทบยอด เป็นต้น  
3. การลดผลกระทบของความเส่ียง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเส่ียงทาง 

การเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น  
4. การโอนความเส่ียง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเส่ียงของกิจกรรมท่ีหน่วยงานเห็น

ว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดท่ีไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่ 
สามารถบริหารจัดการความเสี ่ยงได้ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและ 
ผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership : PPP) เป็นต้น  

5. ยอมรับความเสี ่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ี
หน่วยงาน ยอมรับได้หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเส่ียงมีมากกว่าประโยชน์ท่ีได้รับ  

6. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลท่ีต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์การ 
แจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจาก 
ปริมาณน้ำฝน 

7. การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น 
โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานท่ี
ทำงานได้ 
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 8. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวก 
กับองค์กรรวมถึงแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น 

แผนการบริหารจัดการความเส่ียงอาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเส่ียง บุคคลท่ีรับผิดชอบใน 
การบริหารจัดการความเส่ียง ตัวชี้วัดความเส่ียงท่ีสำคัญ วิธีการติดตามและการรายงานความเส่ียง 

เมื ่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที ่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง(Likelihood) และความรุนแรง ของ
ผลกระทบ(Impact)ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว ให้นำผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิด
ความเส่ียงและผลกระทบของความเส่ียง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใด มาวิเคราะห์หาระดับ
ความเส่ียงของเหตุการณ์หรือกิจกรรมนั้นๆ 

ระดับความเสี ่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต ่างๆ 
(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่ง
พื้นท่ีเป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

1. ระดับความเส่ียงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเส่ียง 1 - 5 คะแนน โดยท่ัวไปความเส่ียงในระดับ
นี้ ให้ถือว่าเป็นความเส่ียงท่ีไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้
การ ควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม 

2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 - 10 คะแนน เป็นระดับ 
คะแนนท่ียอมรับความเส่ียงได้แต่ยังต้องมีแผนควบคุมความเส่ียง 

3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 - 16 คะแนน จะต้องมีแผนลดความ
เส่ียง เพื่อให้ความเส่ียงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  

4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 - 25 คะแนน ต้องมีแผนลด 
ความเส่ียงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเส่ียง 
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การติดตามและทบทวน 
การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่

ยังคงมีประสิทธิผล เนื่องจากความเส่ียงเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการติดตามและ
ทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความ
เส่ียง ได้แก่ การเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็น
ระยะ ซึ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจ
นำไปสู่การ เปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเส่ียง 

การสื่อสารและการรายงาน 
การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหาร 

จัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two-way Communication) หน่วยงานควรมี
ช่องทางการส่ือสารท้ังภายในและภายนอก โดยการส่ือสารภายในต้องเป็นการส่ือสารแบบจากผู้บริหารไปยัง 
ผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงาน
ย่อยภายใน (Across Divisions) 

หน่วยงานควรกำหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ควรได้รับ ความถี่ของการ
รายงาน รูปแบบและวิธีการรายงาน เพื่อให้ผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศ
ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา 

การส่ือสารและรายงานต่อผู้กำกับดูแล เป็นการส่ือสารและการรายงานความเส่ียงในภาพรวมของ 
องค์กร เพื่อสนับสนุนหน้าท่ีของผู้กำกับดูแลในการกำกับการบริหารจัดการความเส่ียงของฝ่ายบริหาร 

หน่วยงานอาจพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators) เพื่อติดตาม
ข้อมูลความเส่ียงและการรายงานเมื่อระดับความเส่ียงถึงจุดตัวชี้วัดความเส่ียงท่ีสำคัญ 
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ระบุความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย  อำเภอบอ่พลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ 

ความเสียหายที่อาจ 
เกิดข้ึน 

ปัจจัยเสี่ยง 
สาเหตุ 

ประเภทความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถ่ี 

ผลกระทบ/
ความรุ่นแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

1. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจ
ในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ 

หากผู้มีอำนาจไม่ยึดหลักความ
ถูกต้อง ย่อมเกิดความไม่เป็น
ธรรมต่อพนักงานส่วนตำบล 

ปัจจัยภายใน 
- การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 
- การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วน
ตำบล 
- ความไม่ยุติธรรมของผู ้มีอำนาจในการ
ตัดสินใจ สั่งการ 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน 
(O) 

     

2 .   ค วามผ ิ ดพล าด ในการ
ปฏิบัติงาน เน่ืองจากขาดรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่
นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไป
ตามระเบ ียบ กฎหมาย อัน
นำ ไปส ู ่ ป ั ญหาก ั บห น ่ ว ย
ตรวจสอบ 

ปัจจัยภายนอก 
- กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติ 
- หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มี
การให้ความรู้ก่อนการบังคับใช ้
ปัจจัยภายใน 
- พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่านระเบียบ 
กฎหมาย 
- ไม่มีการจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ใน
หน่วยงาน 

ความเส ี ่ ยงด ้ าน
การปฏ ิบ ั ต ิ ตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ (C) 

     

3.  การทุจริตในการเบิกจ่าย
ต่างๆ 

ราชการได้ร ับความเสียหาย
จากเงินที่ถูกทุจริต 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิด
ช่องว่างการทุจริต 

ความเส ี ่ ยงด ้ าน
การเงิน (F) 
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ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ 

ความเสียหายที่อาจ 
เกิดข้ึน 

ปัจจัยเสี่ยง 
สาเหตุ 

ประเภทความเสี่ยง 
โอกาส/ 
ความถ่ี 

ผลกระทบ/
ความรุ่นแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

4. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของประชาชน 

ปัญหาความเดือดร้อนไม่ได้รับ
การแก้ไข มีการประท้วง 
ร้องเรียน 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความ
ต้องการของตนเอง พรรคพวก ฐานเสียง 
และผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ 

ความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร์ (S) 

     

5. การจัดซื ้อจ ัดจ้างและการ
บร ิหารพัสด ุ เป ็นไปอย่างไม่
ถูกต้อง 

- จัดซื้อผิดระเบียบ 
- ได้วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มี
คุณภาพ ไม่ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน 
- มีการทุจริต งบประมาณของ
ทางราชการเสียหาย 

ปัจจัยภายนอก 
- ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับ
ใช้จำนวนมาก 
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมาย
ตลอดเวลา 
ปัจจัยภายใน 
- การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ 
- พนักงานผู้มีหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างทุจริต รับ
ผลประโยชน์จากผู้ขาย ผู้รับจ้าง 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ (C) 

     

6.  การนำทรัพย์ส ินของทาง
ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

เกิดการทุจริต เกิดความ
สิ้นเปลืองโดยที่ราชการไม่ได้
รับประโยชน์ 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง
เคร่งครัด 
- ผู้ปฏิบัติทุจริต 

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (F) 
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ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ 

ความเสียหายที่อาจ 
เกิดข้ึน 

ปัจจัยเสี่ยง 
สาเหตุ 

ประเภทความ
เสี่ยง 

โอกาส/ 
ความถ่ี 

ผลกระทบ/
ความรุ่นแรง 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

7.  การปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิ
ชอบหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

- ราชการได้รับความเสียหายจาก
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ 
- ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  
เสียหาย 

ปัจจัยภายใน 
- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด 
- ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิด
ช่องว่างการทุจริต 
- ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็น
ข้าราชการที่ดี 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน 
(O) 

     

8.  โครงการก่อสร้างพ้ืนฐาน
ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

สิ้นเปลืองและสูญเสียงบประมาณ
ในการก่อสร้าง การซ่อมแซม
บำรุงรักษา 

ปัจจัยภายใน 
- ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของ
ทางราชการ 
- ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน 
(O) 

     

9.  เกิดสาธารณภัยในพ้ืนที่ บ้านเรือนประชาชนได้รับความ
เสียหาย เกิดการสูญเสียทรัพย์สิน
และชีวิตของประชาชน 

ปัจจัยภายนอก 
- สภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ปัจจัยภายใน 
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน 
(O) 
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บทท่ี ๕   
แผนบริหารความเสี่ยง 

 

ในปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย  ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  โดยพิจารณาจากภารกิจ 
อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2532 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมานำมาคัดเลือกความเส่ียงเพื่อกำหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย โดยแผนบริหารความเสี ่ยงประจำปี 2566  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย  มีองค์ประกอบท่ีสำคัญ ดังนี้ 

1.  ความเส่ียง 
2.  ระดับความเส่ียง 
3.  กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเส่ียง 
4.  วัตถุประสงค์ 
5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
6.  ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง 
7.  งบประมาณ 
8.  ผู้รับผิดชอบ  
9.  ระดับความเส่ียงท่ีคาดหวัง 
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แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย  อำเภอบอ่พลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ความเสี่ยง ระดับ 

ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จทีค่าดหวัง งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/ 
ความถ่ี 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
1. การใช้ดุลพินิจของผู้
มีอำนาจในการอนุญาต 
อนุมัติ ต่างๆ 

5 การพิจารณาอนุญาต 
อนุมัติ ยึดหลัก
กฎหมาย ระเบียบ 
อย่างเคร่งครัด 

เพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรม และความถูก
ต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
2566 

การพิจารณา
อนุญาต อนุมัติ มี
ความรวดเร็ว 
ถูกต้อง 

- ทุกกอง 1 1 2 

๒.  การปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าท่ี 

5 กำกับดูแล ควบคุม
การปฏิบัติงาน ให้
ถูกต้องตามกฎหมาย 

- เพ่ือให้องค์กรปลอด
การทุจริต  
- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับบริการที่ดี 

ม.ค.-ก.ย.
2566 

การปฏิบัติงาน
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 

- ทุกกอง 1 1 2 

3. โครงการก่อสร้าง
พ้ืนฐานไม่มีคุณภาพ 
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

5 ต้ังคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง 

เพ่ือให้โครงการ
ก่อสร้างทุกโครงการ
ใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า 

ม.ค.-ก.ย.
2566 

โครงการก่อสร้างทุก
โครงการได้ใช้
ประโยชน์ และแก้ไข
ปัญหาของ
ประชาชนได้ 

- กองช่าง 1 2 3 

4. เกิดสาธารณภัยใน
พ้ืนที่ 

5 - จัดทำแผนป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 
- จัดต้ังศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันที 

ม.ค.-ก.ย.
2566 

ประชาชนที่ประสบ
เหตุได้รับความ
ช่วยเหลือ 

- สป. 1 1 2 
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ความเสี่ยง ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการ
ควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จทีค่าดหวัง งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/ 
ความถ่ี 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) 
5. ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เน่ืองจาก
ขาดรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่
นำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

5 ส่งพนักงานเข้ารับ
การอบรม 

เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
2566 

ไม่เกิดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน 

- ทุกกอง 1 1 2 

6. การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ เป็นไป
อย่างไม่ถูกต้อง 

5 ส่งพนักงานเข้ารับ
การอบรม 

เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 

ม.ค.-ก.ย.
2566 

ไม่เกิดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน 

- กองคลงั 1 1 2 

7. การทุจริตในการ
เบิกจ่ายต่างๆ 

5 มีการตรวจสอบโดย
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

เพ่ือไม่ให้เกิดการ
ทุจริต 

ม.ค.-ก.ย.
2566 

ไม่มีการทุจริตใน
หน่วยงาน 

- กองคลงั 1 1 2 

8. การนำทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

5 มีการตรวจสอบโดย
งานพัสดุ 

เพ่ือไม่ให้ราชการเสีย
ประโยชน์ 

ม.ค.-ก.ย.
2566 

ไม่มีการนำทรัพย์สิน
ราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

- กองคลงั 1 1 2 

9. วางแผนการพัฒนา
ไม่ถูกต้อง เหมาะสม 
สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน 

5 มีการติดตาม
ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน
ทุกป ี

- เพ่ือให้แผนพัฒนา
เป็นกรอบในการทำ
งบประมาณรายจ่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือให้ระดับ
ความสำเร็จของแผน
สูงกว่าร้อยละ 60 

ม.ค.-ก.ย.
2566 

- แผนพัฒนาสามารถใช้
เป็นกรอบในการทำ
งบประมาณรายจ่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ระดับความสำเร็จของ
แผนสูงกว่าร้อยละ 60 

- สป. 1 1 2 
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