
               บทที่ 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 
3.1ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 
  ในการพัฒนาและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน จะน้าหลักการของมาตรฐาน COSO ซึ่งมีการด้าเนินงานที่ส้าคัญประกอบไปด้วย 8 
ขั้นตอน  
  1. ทบทวนการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน (Establishing the 
Context) เป็นการทบทวนทิศทาง และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ( Internal Environment) ภารกิจ  
และกิจกรรมภายใน ทบทวนนโยบาย (Policy) และเป้าหมาย (Objective) ในการบริหารความเสี่ยงของ 
องค์กร 

2. การระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk Identifcation) เป็นการก้าหนดประเด็นความเสี่ยงที่มี 
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน โดยแบ่งออกเป็น            
4 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านนโยบาย  (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการด้าเนินงาน (Operationat Risk) 
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการกฎระเบียบ (Compliance Risk)                 
พร้อมก้าหนดเจ้าภาพในการบริหารความเสี่ยง (Risk Owner) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
และระดับความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยง 

3. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Analysis) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มี (Risk Factor)  
และการค้นหาสาเหตุของความเสี่ยง (Risk Cause / Root Cause) ที่มีความสัมพันธ์กับแต่ละปัจจัยเสี่ยง 
รวมถึงการก้าหนดเกณฑ์ในการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง 
(Impact) พร้อมก้าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)  
  4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Evaluation) เป็นการระบุระดับของ
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในแต่ละสาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause/ Root 
Cause) ทั้งระดับในปัจจุบัน และระดับที่ต้องการ 
  5. การก้าหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการก้าหนดค่าระดับ
ความรุนแรงของความ (Likelihood x Impact : LI ) ที่จ้าเป็นต้องด้าเนินการวางแผนในการตอบสนอง            
ความเสี่ยง โดยจะก้าหนดมาตรการในการรองรับความเสี่ยง ส้าหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าระดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยงในระดับสูงมาก (Very High) และระดับสูง (High) ซึ่งจะประเมินทางเลือกที่เหมาะสมในการตอบสนอง
ความเสี่ยง ได้แก่ การยอมรับความเสี่ยง (Take) การลดโอกาสในการเกิดและผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง 
(Treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) และการถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) 
  6.การจัดท้าแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เป็นการเชื่อมโยงสาเหตุและปัจจัยความเสี่ยง            
เข้ากับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร 

7.การทบทวนและสอบทานตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) เป็นการก้าหนด 
ดัชนีชี้วัดของความเสี่ยงหลัก เพ่ือเป็นปัจจัยในการพิจารณาทิศทางของความเสี่ยงว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น               
หรือลดลง และเป็นสัญญาณเตือนให้องค์กรสามารถรับรู้ และสามารถบริหารจั ดการความเสี่ยงได้ทัน          
ต่อเหตุการณ์รวมทั้งช่วยสนับสนุนกิจกรรมควบคุมภายใน 
  8.การจัดท้าคู่มือและแผนในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan and 
Manual)  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยหลักการและแนวทาง          
ในการบริหารความเสี่ยง                                      
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ในการบริหารความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยงหลัก ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุหลักของความเสี่ยงเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
การประเมินระดับของโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง การจัดท้าแผนที่
ความเสี่ยง การทบทวนและสอบทานตัวชี้วัดความเสี่ยง และ (2) แผนการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย
มาตรการที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยง แผนในการด้าเนินการตามมาตรการและแผนการ
ติดตามควบคุมความเสี่ยง 
 

3.2 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและ
จัดล้าดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด้าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท้าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยก้าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก 
ดังนี้ 
 1.ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์              
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
 2.ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล้าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้ก้าหนดไว้ ท้าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 3.จัดการความเสี่ยง เป็นการก้าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความ
เสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง             
และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก้าหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
 4.รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด้าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่
ได้ด้าเนินการทั้งหมดตามล้าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด้าเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
 5.ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ้าปีเพ่ือให้
มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการหรือ
กลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activety) ที่ด้าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้
จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยง                     
ที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง 
 6.ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยง
ในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 



-16- 
 
3.3 ประเภทความเสี่ยง  แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
 1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategec Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาการปฏิบัติงานประจ้าวัน หรือการด้าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มี
การมอบหมายอ้านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุม
ทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก อาทิ ข้อบังคับเก่ียวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส้านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ส้านักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม 
 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยง           
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียการป้องกัน
ข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ  
 

3.4 การประเมินความเสี่ยง 
 

  ในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์เพ่ือวัดระดับโอกาสหรือ
ความถี่ท่ีจะเกิดความเสี่ยงและวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ โดยน้าเหตุการณ์ความเสี่ยง และปัจจัย
เสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้มาท้าการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรง กับความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้ 
เพ่ือระบุระดับความส้าคัญของความเสี่ยง ซึ่งมีองค์ประกอบหลักในการพิจารณาอยู่ 2 ประการคือโอกาส 
(Likelihood) ที่จะเกิดและผลกระทบ ( Impact) ที่เกิดขึ้น โดยโอกาสที่จะเกิด คือความเป็นไปได้ที่จะเกิด
เหตุการณ์นั้น ๆ ในช่วงเวลาหนึ่งและผลกระทบที่เกิดขึ้นคือความเสียหายที่เกิดข้ึน และมีผลกระทบต่อองค์กร  
หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ทั้งนี้ จะต้องมีการก้าหนดระดับของโอกาสที่จะเกิด และระดับของผลกระทบที่
จะเกิด เพ่ือให้สามารถก้าหนดดีหรือจัดล้าดับความส้าคัญของความเสี่ยงได้ 
  พิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยง จากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือ              
การคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ คือ           
สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แทนด้วยตัวเลข 5 4 3 2 และ 1 ตามล้าดับ ใช้หลักเกณฑ์การ
วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดซ่ึงก้าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ  
 

  หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 
 1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L ) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
ซึ่งจ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ 
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การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ โอกาสเกิดเชิงปริมาณ (ความถี่ที่เกิดขึ้น) 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง มากกว่า 80% หรือมากกว่า 1 ครั้ง/เดือน 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ  61-80%หรือ 1-6 เดือน/ ครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 41-60% หรือ 6-12 เดือน/ ครั้ง 
2 ต้่า อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 21-40 % หรือ 1 ปี / ครั้ง 
1 ต่้ามาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น น้อยกว่า -20% หรือมากกว่า 5 ปี/ครั้ง 

 
  2. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ 
 
 พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง               
ที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง การจัดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง
เป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่้า และต่้ามาก แทนด้วยตัวเลข 5 4 3 2 1 ตามล้าดับ ซึ่งการ
ก้าหนดระดับของผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณาถึงความเสียหาย หากความเสี่ยงนั้น เกิดขึ้นโดยอาจแบ่ง
ผลกระทบออกเป็นผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สินการด้าเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ              
เป็นต้นการวิเคราะห์ผลกระทบซึ่งก้าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ  
การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง 
 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ส่งผลกระทบถึงประชาชน 
4 สูง ส่งผลกระทบถึงองค์กรอื่นที่ปฏิบัติงานร่วมกัน 
3 ปานกลาง ส่งผลกระทบต่อ อบต. 
2 ต้่า ส่งผลกระทบต่อส้านัก/กอง 
1 ต่้ามาก ส่งผลกระทบต่องานตนเอง 

   
  3. ระดับของความเสี่ยง  (Degree of Risk) หมายถึงสถานะของความเสี่ยงท่ีได้จากการ 
ประเมินโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือสูงมาก สูงปานกลาง ต่ า 
และต่ ามาก ในรูปแบบของ แผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile)  
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การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
  เป็นการน้าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่
จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย 
(Impact) จากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท้าให้สามารถก้าหนดการควบคุม
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้
งบประมาณ ก้าลังคนหรือเวลาที่มีจ้ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนด้าเนินการ 
ดังนี้  
  1) พิจารณาโอกาส ความถ่ี ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะ
เกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด 
  2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และ
ระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วน้าผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x 
ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ 
  1) ระดับความเสี่ยงต่้า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
  2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 3-9 คะแนน หมายถึง 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพ่ิม มากขึ้นไปอยู่ในระดับ                
ทีไ่ม่สามารถยอมรับ 
  3) ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10-15 คะแนน หมายถึง 
ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16-25 คะแนน หมายถึง 
ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ้าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 
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ประเภทความเสี่ยง  
 

  Strategic Risk : S  = ด้านกลยุทธ์ 
  Operational Risk : O     = ด้านการด้าเนินงาน 
  Financial Risk : F          = ด้านการเงิน 
  Compliance Risk : C     = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ 
  
  การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท้าเพ่ือ
ลดความเสี่ยง และท้าให้การด้าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 

1. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก้าหนดขึ้นเพื่อ 
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร  การแบ่งแยก
หน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น 

   2. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก้าหนดขึ้นเพ่ือ
ค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงาน
ข้อบกพร่อง เป็นต้น 
  3.การควบคุมโดยการชี้แนะ ( Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้น
ให้เกิดความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัล แก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น 
  4. การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก้าหนดขึ้นเพ่ือ
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้ เกิดข้อผิดพลาดซ้้าอีกในอนาคต 
 
การจัดการความเสี่ยง 
  แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวีธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทาง       
การบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ 
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ในการจัดการความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน มีวิธีการบริหาร/จัดการเสี่ยง 4 แนวคิดหลัก 
(4T’s) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ศัพท์ท่ีนิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 
4T 

1.การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะ
ยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน
แต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการ
ติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่้าเสมอ 

Risk Acceptance (Accept) Take 

2.การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การ
ปรับปรุงระบบการท้างาน หรือออกแบบวิธีการ
ท้างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยหาย 
หรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมพนักงาน 
การจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงาน 

Risk Reduction (Control) Treat 

3. กระจายความเสี่ยง หรือโอนความเสี่ยง หมายถึง 
กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ หน่วยงานอ่ืนช่วย
แบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การท้าประกันภัยกับ
บริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอก
ด้าเนินการแทน (Outsource) 

Risk Sharing (Transfer) Transfer 

4.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  
หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง
มาก และไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิก
โครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป 

Risk Ad voidance (Ad 
void) 

Terminate 

 
การรายงานและติดตามผล 
  หลังจากจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด้าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงาน
และติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด้าเนินงานไปอย่ างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี
เป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง 
รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด้าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหาร
ความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพดีก็ให้
ด้าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน้าผลการติดตามไปรายงานให้
ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจก้าหนดข้อมูลที่ต้อง
ติดตาม หรืออาจท้า Check List การติดตาม พร้อมทั้งก้าหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตาม
ผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ 
 



-21- 
 

  1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลา
ที่ก้าหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 
  2)การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่ 
รวมอยู่ในการด้าเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน 
 

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
  คณะท้างานบริหารความเสี่ยง จะต้องท้าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ประจ้าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไป
อย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยงที่ด้าเนินการ           
สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัว
ควบคุมอ่ืนเพิ่มเตมิ เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการด้าเนินงาน 
 

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
  การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร             
ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจ้าทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            บทที่ 4  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
4.1ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง 
 ได้น้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จุดอ่อนและ/หรือ ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และปัจจัยเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ร่วมพิจารณาในที่ประชุมโดยวิเคราะห์จาก
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 4 ด้าน ได้ดังนี้ 
  1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
  2.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
  3.ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
  4.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ด้าเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
จัดล้าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพ่ือประกอบการจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 

การก าหนดขัน้ตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 
การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 

ยุทธศาสตร์ 
(1) 

ขั้นตอน (กลยุทธ์ 
(2) 

วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) 
(3) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.สนับสนุนให้มีระบบ
สาธารณูปโภค 
2. การก่อสร้างปรับปรุง แหล่งน้้า
เพ่ือการเกษตร 
3.การพัฒนาก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน สะพาน 
 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคและระบบ
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
ครอบคลุมและทั่วถึงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการบริโภคอุป 
โภค และแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร 
3.พัฒนาก่อสร้างทางด้านคมนาคม
ขนส่งการสัญจร และการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม     
 

1.การส่งเสริมการศึกษา 
2.การส่งเสริมศาสนา สืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่
ประชาชน 
4.การส่งเสริมการกีฬา 
5.การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

1.พัฒนาส่งเสริมการศึกษาของเด็ก
แ ล ะ เ ย า ว ช น ใ น พ้ื น ที่  พั ฒ น า
ศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้าบลน้้าร้อน 
2.ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม 
พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส 
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การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 

ยุทธศาสตร์ 
(1) 

ขั้นตอน (กลยุทธ์ 
(2) 

วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) 
(3) 

  3.การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
4.การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยใน
พ้ืนที่ 
5.การพัฒนาส่งเสริมการกีฬา และ
นันทนาการให้กับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 

1 การส่งเสริมและพัฒนาการ
ประกอบอาชีพ  
2.แก้ไขปัญหาความยากจน 
3.การส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
 

1.การส่งเสริมพัฒนาการประกอบ
อาชีพของประชาชน  
2.พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที ่
3.พัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1.การพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน 
2. การควบคุมและป้องกันโรค 
3.การรณรงค์สร้างจิตส้านึก ใน
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 

1.พัฒนาด้านสาธารณสุข 
2.การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
3.เ พ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม ด้านขยะมูลฝอยสิ่ ง
ปฏิกูลและน้้าเสีย  
4.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร 

1.การบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
2.การพัฒนาบุคลากร สร้างขวัญ
ก้าลังใจ 
3.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการเมืองและการ
บริหาร 
4.การส่งเสริมและป้องกันการ
ทุจริตคอรัปชั่นทั้งภาครัฐ และ
การเมือง 
 

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
2. พัฒนาขีดความสามารถการ
ท้ า ง า น ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ ห้ เ กิ ด
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
3.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการท้างาน โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
4.ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
5.ส่งเสริมและป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่นทั้งภาครัฐและการเมือง 
 

 


