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คำนำ 
 

  ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน 
และการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด       
และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด   
ให้มีการบริหารจัดการความเสี ่ยง โดยถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรั ฐในรอบ
ปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไปและข้อ 4 ของหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง     
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562   
ระบุว่า กรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร   
ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าว ให้ผู้ที่เก่ียวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป  

  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ยังเป็นเครื่องมือทางการบริหารประเภทหนึ่ ง   
ที่ผู ้บริหารสามารถนำมาช่วยสนับสนุนให้แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นได้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งแนวทางการบริหารความเสี่ยงจะเป็นกรอบการดำเนินงาน      
ให้สามารถผลักดันกิจกรรมภายใต้แผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการมีความสอดคล้องและสามารถควบคุม
ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดผลกระทบได้ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ การวางแผน และการจัด  
ลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน ตลอดจนเพิ่มโอกาสที่จะดำเนินการให้ดีขึ้น  

  ดังนั้น คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ   
จึงได้จัดทำคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และวิธีการ รวมทั้ง
ขั้นตอนการจัดทำให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงแผนงานโครงการได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาองค์กรต่อไป  
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บทท่ี 1 
บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก ซึ ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั ้งที ่เป็นความเสี ่ยงและโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อองค์กร       
โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะส่งผลกระทบในเชิงบวก ดั งนั้น การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
(Good Corporate Governance) โดยมุ ่งเน้นให้ทุกกระบวนการการดำเนินงานมีความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

 หลักทฤษฎีในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA :Public 
Sector Management Quality Award) หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ ได้กำหนดให้ส่วนราชการมีการ
วิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี ่ยงตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการจัดการความเสี ่ยง 
Enterprise Risk Management Integrated Framework (COSO ERM) ของ Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของหน่วยงานสำคัญด้าน
การบัญชีและการตรวจสอบของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถือเป็นประเทศต้นแบบของระบบการเงินและการบัญชี
ที่ทั่วโลกใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยได้ให้คำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรว่า “การบริหารความ
เสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการที่กำหนดขึ้นและนำไปใช้      
โดยคณะกรรมการฝ่ายบริหารและบุคลากรขององค์กร เพื่อกำหนดกลยุทธ์และใช้กับหน่วยงานทั้งหมดใน
องค์กรได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งอาจมีผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งการบริหารความ
เสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) ประเมินได ้ควบคุมได ้และตรวจสอบได้
อย่างมีระบบ ทั้งนี้เพ่ือให้ความมั่นใจว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้”  

 ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
บึงกาฬควรให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือทำให้
การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร คู่มือบริหารจัดการความ
เสี ่ยงฉบับนี้ จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารความเสี ่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO ERM 
ประกอบกับกรอบหลักเกณฑ์การวัดประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามที่กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลังได้กำหนดขึ้น  

2. ความหมายและคำจำกัดความ  
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายโดย
ผลกระทบดังกล่าวทำให้การดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหรือความคาดหวัง  โดยอาจวัดระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิด  
 ปัจจัยความเสี ่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุหรือที ่มาของความเสี ่ยงที ่จะทำให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามข้ันตอนการดำเนินงานหลักท่ีกำหนดไว้ ทั้งท่ีเป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร  
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 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์
เพ่ือจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรโดยการประเมินจาก  
  1. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ 
ความเสี่ยง  
  2. ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเกิด 
เหตุการณ์ความเสี่ยง  

 ระดับของความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและ 
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง 
ความเสี่ยงน้อยและความเสี่ยงน้อยมาก  

 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การกำหนดนโยบายโครงสร้างและกระบวนการ
เพื่อทำให้คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร 
โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี ้เหตุการณ์ที ่อาจเกิดขึ้น
ประเมินผลกระทบต่อองค์กรและกำหนดวิธีการจัดการที ่เหมาะสมให้ความเสี ่ยงอยู ่ในระดับที ่ยอมรับได้       
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจจะสามารถบรรลุวัตถุประส งค์ที่
กำหนดไว้ได้  

 COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
หมายถึง กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)     
มีแนวทางในการแจกแจงปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยรวมถึงมีการกำหนดบทบาทและ
หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน  

 การบริหารความเสี่ยงโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management: ERM) หมายถึง การบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานโดยต้องพยายามที่จะลด
สาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยการทำให้ระดับความ
เสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับ ที่สามารถยอมรับได้
ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสำคัญ 

 การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงหรือลด 
ผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

 การติดตามประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการติดตามผล
ระหว่างดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยตรวจทาน ทบทวน ดูว่ามีประสิทธิภาพดีแล้วจึงให้ดำเนินการ
ต่อไป เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติ
ตามจริง หากพบข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและทันเวลา นอกจากนี้ควรกำหนดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และมีความเสี่ยงใหม่เพ่ิม
ขึ้นมาอีกหรือไม่  

 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยง 
ที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงด้านนโยบาย ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน    
ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงด้านการเงินและความเสี่ยงด้านกฎหมาย/ระเบียบ เป็นต้น  
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 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเป็นสิ่งที่
อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบองค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด
ได้แก่ ความเสี ่ยงด้านสภาพเศรษฐกิจ ความเสี ่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี ่ยง ด้านการแข่งขัน      
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภค ความเสี่ยง
ด้านกฎหมายและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติเป็นต้น  

3. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง  
 1. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กรมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
สามารถบริหารความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน  
 2. เพื่อหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้  
 3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  
 4. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
บึงกาฬและเป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  

4. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 1. ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
 2. จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีเป็นไปอย่างมีระบบและมีองค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงที่
ครบถ้วน  
 3. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ  

5. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง  
 1. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลัก  
 2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้บุคลากรภายในองค์การบริหารสว่น
จังหวัดบึงกาฬเข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบใน
เชิงลบได้อย่างครบถ้วน  
 3. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื ่องจากการบริหารความเสี ่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ 
ผู ้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือ        
ที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง  ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์    
การติดตาม ควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย  
 4. ช่วยให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเป็นไปในทิศทางเดียวกันการบริหารความเสี่ยง 
มีรูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยผู้บริหารมีความเข้าใจใน
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน  
 5. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ 
จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้ 
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง  
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6. ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง  
 ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด     
บึงกาฬประสบความสำเร็จ มี 8 ประการ ดังนี้  
 1. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจะประสบความสำเร็จเพียงใด ขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและ
นโยบายของผู้บริหาร ผู้บริหารจึงต้องให้ความสำคัญและการสนับสนุนแก่ทุกคนในองค์กรให้เข้าใจความสำคัญ
ในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อองค์กร  
 2. ความเข้าใจความหมายของความเสี่ยงตรงกัน การใช้คำนิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยงแบบเดียวกันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการ เพื่อใช้ใน
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงและกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ทุกระดับมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง  
 3. กระบวนการบริหารความเสี่ยงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง องค์กรทั่วไปจะประสบความสำเร็จใน
การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้น จะต้องนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติได้อย่าง
ทั่วถึงทั่วทั้งองค์กรและกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
 4. การบริหารการเปลี่ยนแปลงต้องมีการชี้แจง การนำกระบวนการการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ 
และต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬให้เข้ากับทุกระดับ 
ซ่ึงผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องทราบถึงการเปลี่ยนแปลง  
 5. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติมี
ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์
องค์กร การชี้แจงทำความเข้าใจต่อพนักงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงจะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง  
 6. การวัดผลการบริหารความเสี่ยง การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น   
จะทำให้ผู้บริหารสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและดำเนินกระบวนการทั้งหมดให้เกิดความสอดคล้องกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น สามารถประเมินความ
เสี ่ยงที ่เกิดขึ ้นและดำเนินการให้กระบวนการทั ้งหมด เกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  
 7. การให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและความรับผิดชอบของ
แต่ละบุคคลในการจัดการกับความเสี่ยง เพ่ือบรรลุความสำเร็จขององค์กรและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง  
 8. การติดตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ
ของการบริหารความเสี่ยงคือการกำหนดวิธีที ่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง การติดตาม
กระบวนการการบริหารความเสี่ยงควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้  
  - การรายงานและตรวจทานขั้นตอนการติดตาม กระบวนการการบริหารความเสี่ยงมีความ
ชัดเจน    และสม่ำเสมอ  
  - การมีส่วนร่วมและความมุ่งม่ันของผู้บริหารระดับสูง  
  - บทบาทของผู้นำในการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสี่ยง  
  - การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง  
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บทท่ี 2 
หลักการบริหารความเสี่ยง 

 มาตรฐานที่จะนำมาใช้ในการกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยง เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยง
แบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหาและความเสี่ยง
ออกเป็นองค์ประกอบย่อย รวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง   
ที่ชัดเจน  
 อ้างอิงจากมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) ดังแสดงในรูปที่ 1  

 

 
 กรอบหล ักการบร ิหารความเส ี ่ยงแบบบ ูรณาการตามแนวทาง COSO :  ERM ( Integrated 
Framework) ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลัก จำนวน 8 องค์ประกอบ เพื่อเป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ดังนี้  
 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ได้แก่ วัฒนธรรมขององค์กร นโยบายใน
การบริหารความเสี่ยง และมุมมองของผู้บริหาร เป็นต้น  
 2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นกระบวนการการกำหนดวัตถุประสงค์ในการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยส่วนใหญ่ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร  
 3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจาก 
ภายนอกและภายในองค์กรโดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเสี่ยงนั้น ๆ  
 4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์พิจารณาจากโอกาสในการเกิดขึ้น
ของความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง  
 5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดมาตรการที่จะรองรับและตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง ได้แก่ การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง การลดผลกระทบที่เกิดจาก
ความเสี่ยงและการยอมรับความเสี่ยง เป็นต้น  
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 6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เป็นการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมี
การดำเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่กำหนดไว้  
 7. สารสนเทศและการสื ่อสาร (Information and Communication) ได้แก่ การเก็บรวบรวม     
การบันทึกข้อมูลการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องในการบริหารความเสี่ยง  
 8. การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลในการบริหารความเสี่ยงว่าเมื่อดำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงตามมาตรการที่กำหนดไว้แล้วได้มีผลอย่างไรมีความเสี่ยงตกค้างหลงเหลืออยู่หรือไม่  
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บทท่ี 3 
แนวทาง/วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

1. การแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง  
 ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง 
แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ประกอบด้วย  
  1. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เป็นประธานคณะทำงาน  
  2. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย เป็นรองประธานคณะทำงาน 
  3. หัวหน้าฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะทำงาน/เลขานุการ  
  4. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ  
 มีหน้าที่  
  1. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬกำหนด  
  2. พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
  3. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง  
  4. ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง  
2. การคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้กำหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้สำนัก/กอง พิจารณาดังนี้  
  1. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  2. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณ
ภายนอกที่มีจำนวนสูง  
  3. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
  4. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

หลักเกณฑ ์
เกณฑ์คะแนนการพิจารณา 

1 2 3 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ความสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร ์

ไม่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร ์
ของ อบจ. โดยตรง 

 อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร ์
ของ อบจ. โดยตรง 

จำนวนงบประมาณ ได้รับงบประมาณ 
ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท 
แต่ไมเ่กิน 299,999 บาท 

หรือกำหนดเอง 

ได้รับงบประมาณ 
ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท 
แต่ไมเ่กิน 499,999 บาท 

หรือกำหนดเอง 

ได้รับงบประมาณ 
เกิน 500,000 บาท 

หรือกำหนดเอง 

งบประมาณ ไม่ได้รับงบประมาณ  ได้รับงบประมาณ 
ผู้รับบริการ เป็นผู้รับบริการภายใน

สำนัก/กอง 
เป็นผู้รับบริการภายใน อบจ. 

ระหว่างสำนัก/กอง 
เป็นผู้รับบริการภายนอก อบจ. 

(ประชาชนท่ัวไป) 
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  วิธีดำเนินการ  
  1. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการที่ระบุ              
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และแผนการดำเนินงาน และมีผลดำเนินการบรรลุ 
เป้าหมายตามเกณฑ์ที ่กำหนด นำมาคัดเล ือกตามแบบฟอร์มที ่ 1 : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ           
พร้อมอธิบายหลักเกณฑ์การคัดเลือกในตารางที่แนบท้ายแบบฟอร์มที่ 1  
  2. ในกรณีที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์
คะแนน การพิจารณาตามที่ระบุในข้อ 1 ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงกำหนด ยังไม่สามารถนำไป
เป็นเกณฑ์คะแนนพิจารณาได้ เนื ่องจากเห็นว่าหลักเกณฑ์ของโครงการที ่ร ับผิดชอบมีลักษณะเฉพาะ                    
ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์คะแนนขึ้นใหม่ โดยยึด
หลักการกำหนดเกณฑ์คะแนนใน 3 ระดับ เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบคะแนนเพื่อคัดเลือกโครงการได้  
  3. ในกรณีที่ผลการคัดเลือกโครงการมีคะแนนเท่ากัน ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของ สำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการตามมติท่ีประชุมและเป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้  
      3.1 ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน 1 โครงการต่อยุทธศาสตร์  
      3.2 โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน 3 โครงการต่อสำนัก/กอง 

3. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง 
ต้องมีข้ันตอนการดำเนินการ หลักการวิเคราะห์ประเมิน และจัดทำความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการ
บริหารความเสี ่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) ดังนี้  

  ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
  การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เพื ่อให้ทราบขอบเขตการ
ดำเนินงานในแต่ละระดับและ สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน  
  วิธ ีดำเนินการ ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี ่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาระบุ
วัตถุประสงค์ของโครงการที่จะนำมาพิจารณาความเสี่ยง  

  ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  
  การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุ
ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึกถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัย 
เหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬในการระบุปัจจัยเสี่ยง
จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดเสียหายและไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดการระบุปัจจัยเสี่ยงของการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ควรเริ่มด้วยการแจกแจง
กระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรเป็น
ต้นเหตุที่แท้จริง เพ่ือที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้  
      2.1 สาเหตุของความเสี่ยง แบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้  
   1. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม 
ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น  
   2. ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับภายใน
หน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ ความสามารถบุคลากร เป็นต้น 
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      2.2 ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้  
   1. ความเสี ่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี ่ยงที ่เกิดจากนโยบาย การบริหาร
แผนงานหรือการตัดสินใจผิดพลาด ทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแผนการดำเนินงาน  
   2. ความเสี ่ยงด้านการดำเนินงาน หมายถึง ความเสี ่ยงที ่ เก ิดจากระบบงาน 
กระบวนการ ทำงานเทคโนโลยี รวมทั้งคนในองค์กร ที่ส่งผลกระทบและทำให้องค์กรไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 
   3. ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการบริหารและการ
ควบคุมทางการเงินและงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  
   4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิด
จากการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับหรือมาตรฐานที่เกี ่ยวกับการ
ดำเนินงาน  
  วิธีดำเนินการ  
  1. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ร่วมกันนำโครงการที่ผ่านการ
พิจารณาคัดเลือกโครงการ นำมาจัดทำตามแบบฟอร์มที่ 2.0 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ  
  2. พิจารณาระบุปัจจัยเสี ่ยงทั ้งภายนอกและภายในที ่อาจเกิดขึ ้นและส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ตามแบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง  
  3. พิจารณาระบุประเภทความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาตามความหมายที่ระบุ
ไว้ในข้อ 2.2 ประเภทความเสี่ยง  

  ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง  
  การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง  ๆ 
โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับ
ความเสี่ยง ดังนี้  
      3.1 การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยคณะกรรมการ 
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้น ซึ่งสามารถกำหนด
หลักเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ในเชิงปริมาณเหมาะสำหรับสำนัก/กอง ที่มีข้อมูลตัวเลขหรือ
จำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียงและในเชิงคุณภาพเหมาะสำหรับสำนัก/กอง มีข้อมูลเชิงพรรณนา 
ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้  

    1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้  
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 2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้  
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   3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง    
แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความ
เสียหายจากความเสี่ยงเพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความ
เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ดังนี้ 
     1. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดมาก
น้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  
     2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความ
รุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  
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  3.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรง
ของผลกระทบแล้วของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใด  
  3.4 การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี ่ยงแล้วนำมาจัดระดับความรุนแรง     
ของความเสี่ยง เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญและเหมาะสม     
โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางประเมินความเสี่ยง    
โดยการจัดลำดับ 4 ระดับคือ ระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มี
ระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป  

  การประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยงที่ได้ จากการพิจารณาจัดระดับ
ความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นและขอบเขตของระดับความ
เสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
 

 
 

ระดับคะแนน 
ความเสี่ยง 

จัดระดับ
ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง โซนสี 

1 - 5 ต่ำ หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง เขียว 

6 - 9 ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) เหลือง 

10 - 15 สูง ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) ส้ม 

16 - 25 สูงมาก ถ่ายโอนความเสี่ยง แดง 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)  

การวัดระดับความเสี่ยง 
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 หมายเหตุ : นโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬกำหนดค่าคะแนนโอกาสและผลกระทบ 
ตั้งแต่ระดับ 10 ขึ้นไป *** 

  วิธีดำเนินการ  
  1. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ประเมินความเสี่ยงในแต่ละปัจจัย
ลงในแบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง  
  2. พิจารณาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความ
รุนแรงจากปัจจัยผลการวิเคราะห์ในแบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์และตาราง
ระดับความรุนแรงของผลกระทบให้ครบถ้วนทุกปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาเกณฑ์ประเมินมาตรฐานที่คณะ 
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงกำหนด (ระบุในข้อ 3.1 การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน) 
แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 
แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
  3. ในกรณีที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานตามที่ระบุในข้อ 3.1 ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬกำหนด ยังไม่สามารถไปเป็นเกณฑ์เพื่อประเมินความเสี่ยงได้ เนื่องจากเห็นว่าความเสี่ยงหรือ
ปัจจัยของโครงการที่รับผิดชอบ มีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนำเกณฑ์การประเมินมาตรฐานไปประเมินได้ 
ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่โดยยึดหลักการ
กำหนดเกณฑ์ประเมินใน 5 ระดับตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้สามารถนำไปเทียบเคียงในการจัดอันดับความ
เสี่ยงในภาพรวมขององค์กรได้ รวมถึงการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงต่อไป  
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  ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง  
  การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถ 
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบเพื่อลดระดับผลกระทบความเสี่ยง 
แบ่งได้ 4 แนวทาง ดังนี้  
  1. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่
ในระดับต่ำ ซึ่งหน่วยงานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้  
  2. ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) คือ ความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ใน
ระดับปานกลาง เป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ จึงต้องยอมรับ
ความเสี่ยงและหามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น  
  3. ควบคุมความเสี ่ยง (มีแผนควบคุมความเสี ่ยง)  คือ ความเสี ่ยงที ่มีค่าโอกาสและ
ผลกระทบอยู่ในระดับสูง และจะต้องต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้
ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
  4. การถ่ายโอนความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมาก   
จนหน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้จึงยกภารกิจนั้นให้หน่วยงานอื่นบริหารจัดการแทน  

  วิธีดำเนินการ  
  ให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงลง
ในแบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง  

  ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดกิจกรรมควบคุม  
  คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ระบุแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง     
ในแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้คณะทำงานกำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อยู่ระดับสูงและสูงมาก 
ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้งพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนที่ต้องใช้ในการดำเนินมาตรการและแผนปฏิบัติการเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ 

  วิธีดำเนินการ  
  คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณากำหนดกิจกรรมในการรองรับ
ความเสี่ยงต่าง ๆ พร้อมกับแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง โดยระบุลงในแบบฟอร์มที่ 2.4 : การกำหนด
มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง  

  ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  
  ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี ่ยงของสำนัก/กอง ตามรูปแบบที ่กำหนด แล้วจัดส่งข้อมูลให้ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน            
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อทำการประมวลข้อมูลและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอคณะ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเพ่ือพิจารณาต่อไป  

  วิธีดำเนินการ  
  คณะทำงานบริหารจัดการความเสี ่ยงของสำนัก/กอง นำผลการประเมินความเสี ่ยงจาก
แบบฟอร์มที่ 2.4 : การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ที่ต้องใช้กลยุทธ์ควบคุมความเสี่ยงและ
การถ่ายโอนความเสี่ยงนำมาระบุ ระยะเวลา งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์และผู้รับผิดชอบ ในแบบฟอร์มที่ 
2.5 : แผนการจัดการความเสี่ยงให้ครบถ้วน แล้วส่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน ตั้งแต่แบบฟอร์ม
ที่ 1 ถึงแบบฟอร์มที่ 2.5 ส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณภายในเวลาที่กำหนด  
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  ขั้นตอนที่ 7 ติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ  
  เมื่อทุกสำนัก/กอง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไประยะหนึ่งแล้ว จะต้อง
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน พร้อมทั้งนำมาวิเคราะห์และสรุปผล รวมถึงระบุปัญหาและอุปสรรค
เพ่ือนำไปแก้ไขปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะและนำเสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบึงกาฬเพ่ือโปรดทราบต่อไป  

  วิธีดำเนินการ  
  คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง นำข้อมูลในแบบฟอร์มที่ 2.5 : แผนการ
จัดการความเสี่ยงมาดำเนินการติดตามรายงานผลในแบบฟอร์มที่ 2.6 : การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง    
โดยอธิบายผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง แล้วจัดส่งข้อมูลให้ ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี ่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ (กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ) เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

4. แผนผังแสดงกระบวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  

 1. ทบทวนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ (Establishing the Context)  
  - โครงการ  
  - ยุทธศาสตร์  
  - ปัจจัยภายนอก 
  - ปัจจัยภายใน 
 2. การระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk Identification)  
  - ด้านกฎหมาย (C)  
  - ด้านการเงิน (F)  
  - ด้านการดำเนินงาน (O)  
  - ด้านกลยุทธ์ (S)  
 3. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Analysis)  
  - โอกาสในการเกิด  
  - จัดลำดับความเสี่ยง  
  - วิเคราะห์ความเสี่ยง  
  - ความรุนแรงของผลกระทบ  
 4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Evaluation) 

 ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก 

 5. การกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  
 6. การจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 7. ติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง  
 8. การจัดทำคู่มือและแผนในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan Manual)  
  - คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  - แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
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แบบฟอร์มที่ 1 : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ............................................................................ 
 

ลำดับ โครงการ 
คะแนน 

เป้าหมาย 
(ก) 

งบประมาณ 
(ข) 

ผู้รับบริการ 
(ค) 

รวม 
(กxขxค) =(ง) 

      
      
      
      
      
      
      
      

หมายเหตุ : ผลการคัดเลือก  
    1. ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน 1 โครงการต่อยุทธศาสตร์  

              2. โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน 3 โครงการต่อสำนัก/กอง 
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ  
1. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
2. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณภายนอก 
3. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
4. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

หลักเกณฑ์  
เกณฑ์คะแนนการพิจารณา 

1 2 3 
ก     
ข     
ค     
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แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ  
การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
ประเด็นยุทธศาสตร์...................................................................................................................................  
โครงการ....................................................................................................................................................  
เป้าหมาย ................................................................................................................................................. 
วัตถุประสงค์  
1. .............................................................................................................................................................  
2. .............................................................................................................................................................  
3. .......................................................................................................................................................……. 
งบประมาณ ................................. บาท  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....................................................  
ผู้รับผิดชอบ……………………………………………………………. 
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แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง  
ยุทธศาสตร์......................................................................................................  
ลำดับ......................... โครงการ.......................................................................  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ..................................................................................... 
 

ลำดับ ปัจจัยเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้าน 

กล
ยุท

ธ์ 

กา
รด

ำเน
ินง

าน
 

กา
รเง

ิน 

กฎ
หม

าย
/ร

ะเบ
ียบ

 

ปัจจัยภายใน 
      

      

      

      

      

      

      

      

ปัจจัยภายนอก 
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แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง  
ประเด็นยุทธศาสตร์............................................................................................  
โครงการ/กิจกรรม..............................................................................................  
ผู้รับผิดชอบ........................................................................................................ 
 

ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ คะแนน ระดับ

ประเมิน 
ค่าคะแนน 
ที่ยอมรับได้ 

1. ความเสี่ยง  
ด้านกลยุทธ (S) 

       กำจัดความเสี่ยง 
 ยอมรับความเสี่ยง   
 ควบคุมความเสี่ยง   
 ถ่ายโอนความเสี่ยง 

2. ความเสี่ยง  
ด้านการดำเนินการ (O) 

       กำจัดความเสี่ยง 
 ยอมรับความเสี่ยง   
 ควบคุมความเสี่ยง   
 ถ่ายโอนความเสี่ยง 

3. ความเสี่ยง  
ด้านการเงิน (F) 

       กำจัดความเสี่ยง 
 ยอมรับความเสี่ยง   
 ควบคุมความเสี่ยง   
 ถ่ายโอนความเสี่ยง 

4. ความเสี่ยง  
ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ (C) 

       กำจัดความเสี่ยง 
 ยอมรับความเสี่ยง   
 ควบคุมความเสี่ยง   
 ถ่ายโอนความเสี่ยง 
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แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์และตารางระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
โครงการ/กิจกรรม..........................................................................................  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ....................................................................................  
ประเภทความเสี่ยง.................................... ปัจจัยเสี่ยง...................................  
 

1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คำอธิบาย 
1 น้อยมาก  
2 น้อย  

3 ปานกลาง  

4 สูง  

5 สูงมาก  

 

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 
5 สูงมาก  
4 สูง  

3 ปานกลาง  

2 น้อย  

1 น้อยมาก  
 

3. การประเมินความเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้) 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
การประเมิน โอกาส ผลกระทบ ผลที่ได้ 
ระดับความเสี่ยง    
ระดับท่ียอมรับได้    
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แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง  
ประเด็นยุทธศาสตร์............................................................................................... 
โครงการ/กิจกรรม................................................................................................. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.......................................................................................... 
 

ประเภท
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใช้
ในการ 

จัดการความ
เสี่ยง 

มาตรการ/
กิจกรรม

ควบคุมความ
เสี่ยง 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
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แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง  
ประเด็นยุทธศาสตร์..........................................................................................  
โครงการ/กิจกรรม............................................................................................  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ..................................................................................... 
 

ความเสี่ยง 
มาตรการ/กิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยง 

ระยะเวลา งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ ประเภท 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
ค่าคะแนนและ 
ระดับประเมิน 
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    แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง  
ประเด็นยุทธศาสตร์.........................................................................................................................  
โครงการ/กิจกรรม...........................................................................................................................  
ตัวช้ีวัด/เป้าหมายโครงการ ………………………………………………………………..……………………………….  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ.................................................................................................................... 
 

ความเสี่ยง 
มาตรการ/กิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ตามตัวช้ีวัด 
สถานะ 

การดำเนินการ ประเภท 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
ค่าคะแนนและ 
ระดับประเมิน 

 
 
 
 
 

       
 ดำเนินการแล้ว 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 
 

 

 
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ 
 

ปัญหาและอุปสรรค  
 

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง  
 

    หมายเหตุ: แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ 
 1. ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการในกรณีท่ีทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงาน หรือมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ในระหว่างการ
ดำเนินการ เพื่อนำใปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการในอนาคต 
 2. ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการดำเนินการแล้ว ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่ 
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การประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
 

กิจกรรม ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

 
ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการ 

 
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

โอกาส ผลกระทบ 
ค่าคะแนน
และระดับ
ความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
ค่าคะแนน
และระดับ
ความเสี่ยง 

  
 

 
 
 
 
 
 

      

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ…………………………………………. 
วันที่รายงาน………….……………………………… 

 
  หมายเหตุ : การประเมินระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 
   ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของแต่ละปัจจัยตามช่วงเวลาที่รายงานผล โดยระดับความเสี่ยงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการดำเนินการจัดการจัดการตามมาตรการ

จัดการความเสี่ยงท่ีจัดการไปแล้ว หรืออยู่ระหว่างการจัดการ หรือข้ึนอยู่กับสถานการณ์ของปัจจัยเสี่ยงท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบันที่รายงานผล ซึ่งการประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่จะ
แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ และภายหลังการจัดการว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
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ภาคผนวก 2 
ตัวอย่างการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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  คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
    ที ่          /2565 

เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

    ---------------------------------------------- 

  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79     
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ ยง
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน    
การรายงาน และการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด  

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล      
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำห รับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้  

    ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด       ประธานกรรมการ 
   2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด        กรรมการ 
    ๓. หวัหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด        กรรมการ 
    4. เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด     กรรมการ 
    5. ผู้อำนวยการกองคลัง                           กรรมการ 
  6. ผู้อำนวยการกองช่าง      กรรมการ 
    7. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข     กรรมการ 
    8. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        กรรมการ 
    9. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน    กรรมการ 
    10. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่     กรรมการ 
    11. หัวหน้าหนว่ยตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
  12. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ            เลขานุการ 
  13. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน      ผู้ช่วยเลขานุการ 

/โดยให้คณะ... 
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  โดยให้คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

    ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
    ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
    3) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรายงานให้ผู ้บริหารและผู้ที่

เกี่ยวข้องทราบ 
    4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่          พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

   (นางแว่นฟ้า  ทองศรี) 
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
เรื่อง  นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

................................................................... 

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการ
พัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้มีการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖4 

  ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายบทบัญญัติ   
ของกฎหมายและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เห็นควร    
นำการบริหารจัดการความสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานเพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบึงกาฬ จึงขอประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ดังนี้ 
  1. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ไม่กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬในภาพรวม ๔ ด้าน  โดยจัด 
ลำดับความสำคัญ ดังต่อไปนี้ 
      ๑.๑ ความเสี ่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance Risk : C)      
เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ทำให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความรวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญา           
ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง    
หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ 
      ๑.๒ ความเสี่ยงต้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลต่อ
ความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายผู้บริหาร  หรือเป็นการกำหนด
กลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬได้ 
      ๑.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : 0) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอัน
เนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้ ปัญหาบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล
ที่ส่งผลกระทบทำให้ผลการปฏิบัติงานหรือการดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

/1.4 ความเสี่ยง... 
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      ๑.๔ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Rick : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องจากกระบวนการ
บริหารงบประมาณและการเงิน จนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บึงกาฬ 
  ๒. ให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่ว
ทุกหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเสี่ยง ภายใต้การกำกับดูแล
ของคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
  ๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  และ
ผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชามีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้น
ตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง 
  4. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความเสี่ยงสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่บุคลากรทุกคนให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

          ประกาศ  ณ  วันที่          มกราคม  พ.ศ. 2566 
 
 
 

   (นางแว่นฟ้า  ทองศรี) 
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
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ภาคผนวก 3 
แผนผังการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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ผังการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.บึงกาฬ ตามหลักมาตรฐาน COSO 

ลำดับ 
ขั้นตอน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เอกสารประกอบ 

1 การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 

 แต่งตั้งคณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณเป็นเลขาฯ 

คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ 

 จัดทำประกาศนโยบาย
และแผนบริหารจัดการ

ความเสีย่ง 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
ความเสีย่งจัดทำประกาศนโยบาย

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประธานคณะกรรมการ 
บริหารจดัการความเสี่ยง 

บันทึกเสนอผู้บริหาร 

 เสนอผู้บริหาร 
 

เสนอผู้บริหาร 
ลงนามเห็นชอบ 

ผู้บริหาร อบจ.  ประกาศนโยบาย 
การบริหารจัดการ

ความเสีย่ง 
 จัดทำหลักเกณฑ์การ

พิจารณาผลการคดัเลือก 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณา

คัดเลือกโครงการเพื่อนำมาพิจารณา
บริหารจดัการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบรหิาร
จัดการความเสีย่ง 

คู่มือการบรหิารจดัการ 
ความเสีย่ง 

 แจ้งบันทึกข้อความ 
ถึงทุกหน่วยงาน 

แจ้งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ  
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประธานคณะกรรมการ 
บริหารจดัการความเสี่ยง 

บันทึกแจ้งเจ้าของ 
โครงการ/หน่วยงาน
แต่งตั้งคณะทำงาน
บริหารจดัการความ
เสี่ยงของสำนัก/กอง 

 พิจารณาคัดเลือกโครงการ คัดเลือกแสดงผลสรุป 
โครงการทีไ่ด้รับการคัดเลือก 

เพื่อมาดำเนินการบรหิารจดัการ
ความเสีย่ง อย่างน้อยประเด็น 
ยุทธศาสตร์ละ 1 โครงการ  

ระบุวัตถุประสงค์และค่าเป้าหมาย
ของโครงการ 

ทุกสำนัก/กอง  
และเจา้ของโครงการ 

แบบฟอร์มที่ 1 
แบบฟอร์มที่ 2.0 

2 การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification) 

 พิจารณาระบ ุ
วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย

และระบุความเสี่ยง 

เจ้าของโครงการ/หน่วยงาน 
ที่ได้รับการคัดเลือกพิจารณา 

ระบุวัตถุประสงค์และระบุความเสีย่ง 
ของโครงการ 

ทุกสำนัก/กอง  
และเจา้ของโครงการ 

แบบฟอร์มที่ 2.1 

3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 ประเมินความเสี่ยง เจ้าของโครงการ/หน่วยงาน 
ที่ได้รับการคัดเลือกประเมินระดับ

ความเสีย่ง โดยพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับของ
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและ
ระดับความ รุนแรงของผลกระทบ 

ทุกสำนัก/กอง  
และเจา้ของโครงการ 

แบบฟอร์มที่ 2.2 
แบบฟอร์มที่ 2.3 
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ลำดับ 
ขั้นตอน 

ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เอกสารประกอบ 

4 การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) 

 กำหนดกลยุทธ กำหนดกลยุทธสำหรบัการบริหาร
จัดการความเสีย่งในแต่ละกจิกรรม 

ทุกสำนัก/กอง  
และเจา้ของโครงการ 

แบบฟอร์มที่ 2.1 
แบบฟอร์มที่ 2.2 
แบบฟอร์มที่ 2.3 
แบบฟอร์มที่ 2.4 

5 กิจกรรมบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 

 จัดทำแผนบริหารจัดการ
ความเสีย่ง 

จัดทำแผนกิจกรรมการการบริหาร
จัดการความเสีย่งโครงการ 

ทุกสำนัก/กอง  
และเจา้ของโครงการ 

แบบฟอร์มที่ 2.5 

 แจ้งเจ้าของโครงการ/
หน่วยงาน 

เจ้าของโครงการ/หน่วยงานเสนอ 
เอกสารตามขั้นตอนท่ี 2,3 และ 4 
เพื่อให้คณะกรรมการการบริหาร

จัดการความเสีย่ง พิจารณา 
ตรวจสอบแผนของโครงการและ

ดำเนินการตามแผนฯ 

ทุกสำนัก/กอง  
และเจา้ของโครงการ 

แผนบริหารจัดการ
ความเสีย่ง ปี พ.ศ....... 

 เสนอคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหารจัดการ 
ความเสีย่ง แจ้งให้เจ้าของโครงการ
ดำเนินการตามแผนและรายงานผล

การดำเนินงาน 

ทุกสำนัก/กอง  
และเจา้ของโครงการ 

แจ้งทุกสำนัก/กอง
และเจา้ของโครงการ 

6 ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 

 เผยแพร่ข้อมลูผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ 

คณะกรรมการบรหิารจดัการความ
เสี่ยงเผยแพร่ข้อมลูด้านการบรหิาร

จัดการความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรหิาร
จัดการความเสีย่ง 

ข้อมูลและการสื่อสาร
ด้านการบริหารจดัการ

ความเสีย่ง 

7 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ  (Monitoring) 

 รายงานผลการดำเนินงาน เจ้าของโครงการรายงานผลการ
ดำเนินงานดำเนินการมายัง
คณะกรรมการบรหิารจดัการ 

ความเสีย่ง 

ทุกสำนัก/กอง  
และเจา้ของโครงการ 

แบบฟอร์มที่ 2.6 
รายงานผลการ

ดำเนินงานตามแผน
บริหารจดัการความ

เสี่ยงในรอบ 12 เดือน 
 เสนอคณะกรรมการ เสนอคณะกรรมการบริหารจัดการ

ความเสีย่ง ติดตาม ตรวจสอบ  
ผลการดำเนินงานโครงการ 

ทุกสำนัก/กอง  
และเจา้ของโครงการ 

บันทึกแจ้งเจ้าของ
โครงการ 

 รายงานผลต่อ รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารจดัการความเสี่ยงและ

ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการบรหิาร
จัดการความเสีย่ง 

บันทึกสรุปผลการ
ดำเนินงานตามแผน
บริหารจดัการความ

เสี่ยงในรอบ 12 เดือน 
 ปี พ.ศ. ......... 

 


