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    การบริหารความเสี่ยงของโครงการ (Project Risk Management) เริ่มมีความสําคัญมากขึ้น
ในการบริหารโครงการทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ เนื่องจากโครงการทั้งสองขนาดดังกล่าวต้องใช้ทรัพยากรมาก 
มีข้อจํากัดทั้งด้านงบประมาณและระยะเวลาการดําเนินงาน ความไม่แน่นอน และข้อจํากัด หากมีมากขึ้นเท่าใด 
ความเสี่ยงก็จะเพ่ิมมากข้ึนเป็นเงาตามตัว ผู้บริหารโครงการจึงจําเป็นต้องพิจารณาความเสี่ยง ทั้งด้านค่าใช้จ่าย 
เทคนิควิธี ข้อจํากัดด้านทุน และความเสี่ยงด้านการดําเนินการ ให้โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
กรอบการบริหารความเสี่ยงอาจดําเนินการโดยการวางแผน การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
การวางแผนตอบสนองความเสี่ยง การตรวจติดตามและการควบคุมการบริหารความเสี่ยง หรือการวาง
แผนการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบในขั้นตอนที่เหมาะสม ซึ่ งจะต้องคํานึงถึงวัฒนธรรมองค์กร ใช้ข้อมูล
เชิงคุณภาพประกอบการตัดสินใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นมืออาชีพ  และจะต้องปรับปรุง
มาตรฐานการดําเนินงานให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงของโครงการคือ 
ความสําเร็จของโครงการในแง่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือความสามารถที่จะดํ าเนินการให้
ประสบความสําเร็จ ภายใต้งบประมาณ ระยะเวลา และข้อกําจัดด้านเทคนิคที่กําลังเผชิญอยู่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 

ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
   ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ มักประสบเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนทางธุรกิจและอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือโครงการลงทุนต่าง ๆ ที่มีมูลค่าสูงหรือภารกิจหลักขององค์กร ซึ่งความไม่แน่นอน
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงต่อการดําเนินงานขององค์กร ซึ่งหากไม่มีการดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือเพิกเฉยต่อความเสี่ยง อาจทําให้องค์กรได้รับความเสียหายจนอาจส่งผล
ต่อความมั่นคง และความอยู่รอดขององค์กรได้ การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และมีความเชื่อมโยงกับการกําหนดกลยุทธ์ที่สามารถช่วยลดโอกาสในการเกิดความเสียหาย และ
เพ่ิมความมั่นใจในการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กรได้ ทั้งยังเพ่ิมโอกาสสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย การบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการเป็นเรื่องสําคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้  แม้การ
ตัดสินใจโดยการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในผลสําเร็จ
ว่าจะสามารถจัดการความเสี่ยงได้ และจะทําให้โครงการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่อย่างไรก็ตาม
การดําเนินการตามแผนงานของโครงการก็อาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้อีกและอาจเกิดผลกระทบกับความสําเร็จ
ของโครงการด้วย ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ ด้านค่าใช้จ่าย 
ด้านกําหนดการ และด้านเทคนิค หากไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ตลอดจนการวางแผนปฏิบัติการ แก้ไข ติดตาม
และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอ ผลกระทบและเสียหายอย่างร้ายแรงย่อมเกิดขึ้นกับโครงการได้เสมอ 
ผู้บริหารหรือหัวหน้าโครงการจึงต้องให้ความสําคัญโดยการบริหารความเสี่ยงโครงการนําไปใส่ไว้ในแผนบริหาร
โครงการ และต้องทําการประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลําดับความสําคัญ และควบคุมความเสี่ยง 
ให้รอบด้าน จึงจะทําให้มีความเชื่อมั่นได้ว่าการดําเนินการจะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ งไว้ 
ทุกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เป็นชุดของกิจกรรมที่จะดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อไปในอนาคต
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด มาดําเนินการให้ประสบความสําเร็จภายใต้กรอบเวลาอันจํากัด การกําหนด
แผนงานการปฏิบัติการในอนาคตจึงอาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ได้ตลอดเวลาอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน
และข้อจํากัดของทรัพยากรของโครงการ ผู้บริหารโครงการจึงต้องจัดการความเสี่ยงของโครงการ เพ่ือให้ปัญหา
ของโครงการลดน้อยลง และสามารถดําเนินการให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเกตุ  เล็งเห็นว่า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย
รอบฟาร์มไก่ หมู่ 3 ต าบลคลองเกตุ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี เป็นโครงการสนับสนุนภารกิจหลักของ
องค์กร ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินงานของโครงการเป็นไปด้วยความราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ จึงได้ร่วมกันจัดทํา “การบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ” ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงโครงการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนําไปประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่าง ต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ 
   การบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการ ดังนี้  
   1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเกตุ  สามารถตัดสินใจในการดําเนินการโครงการต่าง 
ๆ ได้อย่างถูกตอ้ง เหมาะสม  
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   2. เพ่ือสร้างความตระหนักในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการให้กับเจ้าหน้าที่ที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสนอโครงการลงทุนที่มีความสําคัญและเป็นภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบล
คลองเกตุ   
   3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองเกตุ  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

แนวทางและวิธีด าเนินการ 
    ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้
ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ 
สามารถดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 
โดยกําหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่
กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเกตุ  จึงได้ดําเนินการจัดทําการ
บริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ โดยประยุกต์ใช้หลักการตามมาตรฐาน COSO (Committee of 
Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) และแนวทางการบริหารโครงการที่เป็นที่นิยมคือ
แนวทางของสถาบันการบริหารโครงการ (Project Management Institute หรือ PMI) เพ่ือเตรียมการรองรับ
กับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินแผนงาน/โครงการที่สําคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้าน      
ธรรมาภิบาล “การบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ” เป็นแนวคิดที่จะรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงของโครงการ 
และผลกระทบที่เคยเกิดขึ้นจากการดําเนินการโครงการต่าง ๆ ในอดีตของงานต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองเกตุ  มาดําเนินการปรับปรุงในส่วนของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นมาใหม่จากเดิมที่
ให้หน่วยงานระบุความเสี่ยงเพียงอย่างเดียว เพ่ือให้การดําเนินการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังได้ปรับปรุง 
แบบฟอร์มสําหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงของโครงการให้ง่ายและสะดวกต่อการนําไปใช้งาน โดยในการ
ดําเนินการได้คัดเลือกโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายรอบฟาร์มไก่ หมู่ 3 ตําบลคลองเกตุ อําเภอโคก
สําโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อองค์กรในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จตาม
กําหนด และเป็นโครงการที่มีลักษณะงานหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี ่ยงโครงการของตนเองได้ง่าย นอกจากนั ้นเพื่อส่งเสริมให้การ
บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมีแนวทางและวิธีการดําเนินงานดังนี้  
   1. รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงและผลกระทบของโครงการที่เคยเกิดขึ้นจากการจัดทําโครงการ
ในอดีตขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเกตุเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือกโครงการและ
ประเมินความเสี่ยง โดยในการดําเนินการได้ร่วมมือกับทุกกองงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์การบริหารส่วนตําบล
คลองเกต ุ
   2. คัดเลือกโครงการตัวอย่าง โดยคณะทํางานการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเกตุได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
เพ่ือใช้เป็นโครงการตัวอย่างในการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ โดยจากการประชุมคณะทํางานฯ ได้มีมติ
เลือกใช้โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายรอบฟาร์มไก่ หมู่ 3 ตําบลคลองเกตุ อําเภอโคกสําโรง จังหวัด
ลพบุรี เป็นโครงการตัวอย่างในการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ  
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   3. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของแต่ละกองงานที่รับผิดชอบโครงการ ถึงปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการโครงการดังกล่าว เพ่ือรวบรวมประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ สําหรับใช้เป็นข้อมูลในการระบุประเมิน
ความเสี่ยงโครงการ 
   4. สรุปประเด็นความเสี่ยงจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของแต่ละกองงาน และการเก็บ
ข้อมูลโดยให้แต่ละงานคัดเลือกโครงการที่จะนํามาทําการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยการกรอกข้อมูล
ตามแบบฟอร์มที่กําหนด และคณะทํางาน ฯ ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือสรุปประเด็นความเสี่ยงจากการสัมภาษณ์ โดยใช้
หลักการของการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ ผลการประชุมได้สรุปประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ของโครงการดังกล่าว และส่งให้งานเจ้าของความเสี่ยง (Owner) ทําการระบปุระเมินความเสี่ยง  
   5. ระบ/ุประเมินความเสี่ยง คณะทํางานการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเกตุได้ร่วมกับงานเจ้าของความเสี่ยง (Owner) ทําการระบุและประเมิน
ความเสี่ยงของโครงการตามแบบฟอร์มที่กําหนด และดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
   6. ถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลการดําเนินงาน คณะทํางานการบริหารจัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเกตุดําเนินการสรุปแนวทาง/ขั้นตอนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงโครงการอย่างง่าย ประกอบตัวอย่างการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการที่ได้จัดทําขึ้นเผยแพร่ผ่านทาง 
Intranet ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเกตุเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที ่สนใจสามารถ 
Download ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงโครงการของตนต่อไป โดยองค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองเกตุ จะดําเนินการทบทวนคําสั่ง ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ เสนอให้กับนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาโดยจัดทําเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลคลองเกตุเพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้กับทุกหน่วยงานต่อไป ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเกตุจะได้เผยแพร่คู่มือและแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ ที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปยังสายงานต่าง ๆ ในรูปแบบของบันทึกข้อความ เพ่ือกระตุ้น
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการมาก
ยิ่งขึ้น 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดท าการบริหารจัดการความเสี่ยง   
   การบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สําคัญตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกําหนดกลยุทธ์ 
การติดตาม ควบคุม และการวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ มีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นส่วนสําคัญในการลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายต่อ
หน่วยงานลงได้อีกด้วย จากการดําเนินการจัดทําการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ นับว่าเป็น
กระบวนงานที่มีความสําคัญอย่างมากที่จะช่วยให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเกตุทุก
ระดับสามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนงานต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การบริหาร นอกจากนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการยังช่วยให้ผู ้บริหารทุกระดับ มี
ข้อมูลสําหรับใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม สามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และเตรียมการป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากร รวมถึงสามารถเลือกใช้ทรัพยากร ทั้งในด้านงบประมาณและเวลา
ได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ช่วยให้องค์กรมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น สามารถลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินการได้อย่างเหมาะสม โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยง
โครงการนั้นมีหลายประการ ดังนี้   
   1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ 
จะช่วยให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับมีความตระหนักถึงความเสี่ยง เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในทางเสียหาย  
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การประเมินความเสี่ยงและกําหนดวิธีจัดการ เพื่อให้สามารถทําหน้าที่ในการกํากับดูแลองค์กรได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ที่สําคัญที่สุดการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการนี้เป็นส่วนสําคัญ
ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์การบริหารส่วนตําบลคลองเกตุได้เป็นอย่างดี
อีกด้วย   
   2. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร  โดยได้มีการ
ปรับปรุงแบบฟอร์มการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ เพ่ือให้งานต่าง ๆ ของเทศบาลได้ใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการความเสี ่ยงโครงการ และคณะกรรมการจะทําการรวบรวมข้อมูลความเสี ่ยงของทุก
โครงการไว้เป็นฐานข้อมูลความเสี่ยงองค์กร ซึ่งฐานข้อมูลนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่สําคัญยิ่งสําหรับผู้บริหารในการ
ตัดสินใจด้านต่าง ๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและ
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเกตุและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นอกจากนั้นหน่วยงานอ่ืน 
ๆ จะได้นําไปใช้ประกอบการพิจารณาความเสี่ยงโครงการต่าง ๆ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ขององค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตความเสี่ยงและการให้บริการ และช่วยให้องค์กรสามารถบ่งชี้
เหตุการณ์ ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลได้เป็นอย่างดี   
   3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจะทําให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมาย ภารกิจ และยุทธศาสตร์การบริหารงานหลัก
ขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงสําคัญท่ีส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเทศบาลได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุม 
ทั้งในด้านของความเสี่ยง และธรรมาภิบาลในการบริหารงาน   
   4. เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือ
ทีส่ําคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกําหนดกลยุทธ์  
การติดตาม ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปตาม
เป้าหมาย ที่กําหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร   
   5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทําให้รูปแบบ
การตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองเกตุมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น 
การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน   
   6. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และ
การเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสําหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ํา และ
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น   
   7. ช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงโครงการ 
ในการดําเนินการโครงการ คณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยได้ปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการในการระบุ และแบบฟอร์มการบริหารจัดการความเสี่ยง
โครงการ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 
 

   ในการดําเนินการจัดทําการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตําบลคลอง
เกตุ มุ่งเน้นที่การบริหารความเสี่ยงระดับโครงการและให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การดําเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที ่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเกตุกําหนด ได้มีการพิจารณานํา
เครื่องมือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานของ
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยอาศัยหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้แก่ PMI (Project 
Management Institute) และ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way 
Commission) รวมทั้ง PDCA  

นิยามความเสี่ยง 
  การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม 
รวมทั้งกระบวนการการดําเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายจากการ
ดําเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ระดับ
ทีย่อมรับได้ ควบคุมได้ ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ 
  ความเสี่ยง คือ เหตการณ์/การกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และ
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย 
  การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร คือ การบริหารความเสี่ยงในระดับโครงสร้างองค์กร
กระบวนการ และวัฒนธรรมประกอบเข้าด้วยกัน 

  โครงการ หมายถึง กระบวนการทํางานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม ซึ่งมีการ
ทําโครงการเป็นไปตามลําดับ โดยการทํางานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น  การผลิตสินค้า หรือ 
ทํางานบริการ โดยจะมีการกําหนดระยะเวลาและงบประมาณที่จํากัด ในการดําเนินงานโครงการจะต้องมีผู้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบต่อโครงการ มีหน้าที่ทําการบริหารงาน กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลา 
และงบประมาณที่ตั้งไว้  

แนวคิดส าคัญในการบริหารความเสี่ยง 
1. หลักการจัดล าดับความส าคัญ – ให้ความสําคัญกับความเสี่ยงที่มีความไม่แน่นอนสูง 

มีผลกระทบมาก  
   2. หลักความเพียงพอในการจัดการความเสี่ยง – หากมาตรการในการจัดการไม่เพียงพอ
ต้องเพ่ิมเติมมาตรการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
   3. การบริหารความเสี ่ยงไม่ใช่บริหารระบบที่แยกออกมาอย่างเป็นเอกเทศ แต่ต้อง
นํามาใช้ในเชิงบูรณาการกับระบบงานอ่ืน ๆ ขององค์กร เช่น การบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารกระบวนการ 
การบริหารโครงการ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน กฎหมาย กฎระเบียบ ฯลฯ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission)  
• 2528 สถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ร่วมกันก่อตั้ง the National Commission on Fraudulent Financial Reporting 
หรือ Treadway Commission (The original chairman of the National Commission was James C. Treadway, Jr.) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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เพ่ือระบุปัจจัยเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของการทุจริตในรายงานทางการเงินและเพ่ือเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
แก่รัฐสภาของสหรัฐอเมริกา 
• สถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ประกอบด้วย 
   – the American Accounting Association (AAA)  
   – the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)  
   – Financial Executives International (FEI)  
   – The Institute of Internal Auditors (IIA)  
   – the National Association of Accountants (now the Institute of Management 
Accountants [IMA]) 
• 2530 Treadway Commission เสนอรายงานข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในแก่ผู้บริการ และ
คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน สภาวิชาชีพบัญชี ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รวมถึง
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และได้ตั้งคณะทํางานจาก 5 สถาบันเรียกว่า Committee of Sponsoring 
Organization (COSO) of the Treadway Commission เพ่ือศึกษารูปแบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับ 
สถานการณ์สมัยใหม ่
• 2535 COSO เสนอรายงานกรอบการควบคุมภายใน (Internal Control-An Integrated Framework) 
ซึ่งได้เสนอแนะส่วนประกอบของการควบคุมภายใน 5 ส่วน คือ สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมิน
ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูล และการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 2545 สหรัฐฯ ออกกฎหมาย Sarbanes – Oxley Act ใน section 404 ได้กําหนดใหม่รายงานการ
ควบคุมภายในจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี อันเนื่องมาจากการล้มละลาย ของบริษัทขนาดใหญ่ เช่น Enron, 
Tyco International, Adelphia, Peregrine Systems, WorldCom  
• 2547 COSO ได้เสนอรายงานกรอบการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management หรือ COSO ERM) 
 
• ERM : Enterprise Risk Management เป็นการนําการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในทุกมิติขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย คือ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

• Strategic – บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ และสอดคล้อง 
                  กับพันธกิจขององค์กร  
• Operations – มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ และ 
                      ประสิทธิผล  
• Reporting – การรายงานผลที่น่าเชื่อถือ  
• Compliance – มีการด าเนินงานที่ ถูกต้องตามกฎหมาย 
                      กฎ ระเบียบ 
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ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง  
1. การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
2. การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification)  
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) 
5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)  
6. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information  
    and Communication)  
7. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ  (Monitoring) 

 
 

กระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  
   การกําหนดวัตถุประสงค์เป็นขั้นตอนสําคัญที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร โดยวัตถุประสงค์จะต้องสนับสนุนและไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจ มีความสอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ขององค์กรโดยทั่วไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ควรได้รับการบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรและสามารถพิจารณาได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
   ด้านกลยุทธ์ (Strategic : S)  

ด้านปฏิบัติงาน (Operation : O)  
ด้านการเงิน (Financial : F)  
ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance : C)  

ขั้นตอนที่ 2 : การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)  
• ระบุจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร  
• ระบุความเสียหายหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อองค์กร 
• ระบุความไม่แน่นอนที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  
• ระบุเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกซ่ึงเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร  

ขั้นตอนที่ 3 : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้  
1. การกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเป็นการกําหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน

ความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ โอกาสที่จะเกิดและความเป็นไปได้
กับระดับผลกระทบต่อองค์กร (Impact) ซึ่งเป็นเกณฑ์ในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 5 ระดับ โดยประกอบไปด้วย 
เกณฑ์ประเมินผลกระทบด้านต่าง ๆ เช่น ผลกระทบด้านการเงิน ด้านชื่อเสียง ด้านการดําเนินงาน เป็นต้น  

2. การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เป็นการพิจารณาเหตุการณ์ที่ได้ระบุไว้ถึงผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ต่อวัตถุประสงค์องค์กร หรือข้อมูลความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นในอดีต จํานวนครั้งที่
เคยเกดิขึ้นในอดีตหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลกระทบต่าง ๆ 
รวมทั้งจะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือนํามาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
จากนั้นจึงประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก 2 มิติ ดังนี้  
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• โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) คือ โอกาสที่น่าจะเป็นไปได้ (Probability) หรือความถี่ 

(Frequency) ที่เหตุการณ์จะเกิดข้ึน  
• ผลกระทบ (Impact) คือ ผลจากเหตุการณ์ซึ่งอาจมีหลายประการที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เดียว 

ผลกระทบสามารถเป็นได้ทั้งด้านบวกและลบต่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนําผลที่ได้มาพิจารณาระดับ
ความเสี่ยงตาม Risk Matrix ซึ่งจัดเรียงตามลําดับจากระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา ดังภาพที่ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 : Risk Matrix 
ที่มา : คู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 
ระดับความเสี่ยง Risk Exposure ความหมายของความเสี่ยงในแต่ละระดับมีดังนี้  

ระดับสูงมาก หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีความจําเป็นเร่งด่วนในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เนื่องจากโอกาสที่จะเกิดความ 
เสียหายมีสูงมาก และหากเกิดความเสียหายขึ้นจะส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดขององค์กร  

ระดับสูง หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีความจําเป็นต้องบริหารจัดการความเสี่ยง 
เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เนื่องจากโอกาสที่จะเกิดความเสียหายมีสูง 
และหากเกิดความเสียหายขึ้นจะส่งผลกระทบให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการ
ดําเนินธุรกิจได้  

ระดับปานกลาง หมายถึง ความเสี่ยงที่เริ่มไม่สามารถยอมรับได้ ต้องทําการควบคุมระดับ
ความเสี่ยงให้ลดลง เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้และหากเกิดความ
เสียหายขึ้น จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการดําเนินงานในระดับหนึ่ง  

ระดับต่ํา หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม 
เนื่องจากความเสี่ยงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรแต่ควรมีการ 
ติดตามอย่างสม่ําเสมอ  

ซึ่งการจัดระดับความเสี่ยงเช่นนี้จะทําให้องค์กรทราบว่าความเสี่ยงแต่ละตัวอยู่ในระดับใด 
ทําให้องค์กรสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ กําลังคนหรือเวลา ที่มีอย่างจํากัด 
การประเมินความเสี่ยงสามารถทําได้ทั้งเชิงคุณภาพ และ/หรือเชิงปริมาณ โดยจะประเมินระดับ ความเสี่ยงในปัจจุบันว่า
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่และพิจารณาตอบสนองความเสี่ยงดังกล่าวโดยพิจารณา  ทั้งต้นทุนและ
ผลประโยชน์ต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 4 : การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 : การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
ที่มา : คู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

เมื่อได้ประเมินความเสี่ยงแล้ว ผู้บริหารจะต้องพิจารณาเลือกวิธีในการ ที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยง 
เพ่ือควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งการพิจารณาทางเลือกนั้นต้องคํานึงถึงต้นทุนเปรียบเทียบ
กับผลประโยชน์ที่จะได้รับของแต่ละวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง ดังแสดงในภาพที่ 2 

ขั้นตอนที่ 5 : กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)  
หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ

ว่าได้มีการดําเนินการตามวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง (จัดการ : Treat, ถ่ายโอน : Transfer และหลีกเลี่ยง : 
Terminate) อย่างมีประสิทธิผล สิ่งสําคัญต่อกิจกรรมการควบคุม คือ การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ
และกําหนดหน่วยงาน/ บุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น หน่วยงาน/บุคลากรที่รับผิดชอบ
แผนบริหารความเสี่ยง ควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้  

• รายงานผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อฝ่ายบริหารความเสี่ยงในระยะเวลาที่กําหนด  
• พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดําเนินการอยู่ปัจจุบัน  
• พิจารณาการปฏิบัติที่จําเป็นเพิ่มเติม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 6 : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)  
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพถือเป็นหัวใจของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล  

โดยสารสนเทศที่มีนัยสําคัญเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงควรได้รับการระบุจัดเก็บ และสื่อสารในรูปแบบและเวลา  
ที่เหมาะสม ช่วยให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนให้ลุล่วงไปได้  การสื่อสารที่มี 
ประสิทธิผลจะเกิดขึ้นจากผู้บริหารไปสู่พนักงานในระดับล่าง ข้ามหน่วยงาน และขึ้นสู่ระดับบนขององค์กร  

ตัวอย่าง การยอมรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
อันเนื่องมาจาก
ดําเนินโครงการ 

การวิเคราะหห์า
สาเหตุและ
ปรับปรุงการ
ดําเนินโครงการ ให้
มีข้อบกพร่อง
น้อยลง 

การทําประกันภยั
รถยนต ์

ยกเลิกการลงทุน
ในกิจการที่เป็น
ความเส่ียง 
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เทศบาลตําบลกุฎโง้ง ได้นําหลักการของ COSO ERM มาประยุกต์ใช้ในองค์กรโดยมีการอธิบายบริบทของการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้ชัดเจนขึ้น กล่าวคือ  

1. การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ผู้บริหารจะต้องกําหนดและ
ทบทวนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเลือกยุทธ์ศาสตร์ให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ และใช้เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่าง ๆ  รวมทั้งเป็นแนวทางเพ่ือควบคุมกลไกการบริหารความเสี่ยง 
ของทกุส่วนงาน และทุกกิจกรรมในองค์กรเพ่ือให้การดําเนินงานอยู่ภายใต้กรอบเดียวกัน  

2. การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์สามารถนําแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) มาใช้ได้
ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น การถ่ายโอนความเสี่ยง การมีมาตรการจัดการความเสี่ยงควบคู่ไปพร้อมกับ
การดําเนินงานตามแผนยุทธ์ศาสตร์รวมทั้งยกเลิกหรือตัดสินใจจะไม่ทําโครงการหรืองดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อเห็นว่ามี
ระดับความเสี่ยงที่สูงและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนเพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

3. องค์กรสามารถยกระดับการระบุและประเมินความเสี่ยงให้มีความเจาะลึกและแม่นยํา  
โดยการนําเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
ผ่านเครื่องมือทางการเงินและเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ได้ข้อมูลเพื่อใช้ตอบสนองความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ  
ลดความสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนแบบไม่คาดฝัน  

4. การระบุและจัดการความเสี่ยงต้องครอบคลุมความเสี่ยงในทุกประเด็นและทุกเหตุการณ์
ที่องค์กรเผชิญ รวมทั้งต้องจัดการในลักษณะบูรณาการในทุกระดับองค์กร ซึ่งจะทําให้การจัดการความเสี่ยง
เกิดประสิทธิผลมากกว่าการให้ความสําคัญกับมิติใดมิติหนึ่งเป็นการเฉพาะ  

5. การระบุโอกาสให้ชัดเจนจะทําให้องค์กรสามารถเข้าถึงและฉวยโอกาสในการดําเนินงานเชิงรุก
ได้อย่างทันท่วงท ี 

  6. การปรับปรุงการบริหารเงินทุนให้มีประสิทธิภาพ จะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารสามารถบริหารต้นทุน 
และจัดสรรเงินทุนในการดําเนินงานเรื่องหนึ่งได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 7 : การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring)  
ประเด็นสําคัญในการติดตามและประเมินผล ได้แก่  
• การติดตามและประเมินผล เพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม  
• การรายงานความเสี่ยงสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้

ฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารระดับสูง และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ 

สัญญาณว่าจะเกิดความเสี่ยง 
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ประเภทของความเสี่ยง  

ประเภทของความเสี่ยง มี 4 ด้านดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ

ในภาพรวม โดยความเสี่ยงทีอ่าจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก  
     (1) การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กําหนดไว้

ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ หรือ เกิดจาก  
           (2) การกําหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ 
ทําให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้นําไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือ  
                        (3) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือการนําการตัดสินใจมาใช้ไม่ถูกต้อง 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O)  
    เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเป็น

ความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในองค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ ความเพียงพอของ
ข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดําเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ

การเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะะสม ทําให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการ
ดําเนินงาน เป็นต้น เนื่องจากการขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทํารายงาน
เพ่ือนํามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

   

 

 

   4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ (Compliance Risk: C) 
เป็นความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง
เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
รวมทั้งการทํานิติกรรม สัญญา การร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน 
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2. PMI (Project Management Institute)  
    2.1 ความหมายของการบริหารโครงการ หลักการบริหารโครงการ (Project management) 
ของสถาบัน PMI ในมาตรฐานของ PMP หรือ PMBOK ได้กําหนดคํานิยามของคําว่า “โครงการ (Project)” ไว้ดังนี้  
          “การเข้าทํางานที่มีระยะเวลาชั่วคราวเพ่ือสร้างผลบริการ หรือสินค้าที่มีความเฉพาะตัว” 
“A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result.” 
ซึ่งสิ่งที่เป็นเอกลักษณะสําคัญของโครงการนั้น ประกอบด้วยคุณลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ คือ  
           1) ระยะเวลาชั่วคราว (Temporary) โดยจะมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการดําเนินงานโครงการ 
โดยโครงการจะสิ้นสุดเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อนี้  
      (1) เมื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ  

               (2) เมื่อสถานการณ์ชี้ให้เห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการจะไม่บรรลุถึงได้ในอนาคต 
                        (3) ไม่สามารถเป็นไปได ้ 
                        (4) เมื่อไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีโครงการนั้นอีกต่อไป  
                        (5) โครงการถูกระงับ ทั้งนี้ ในส่วนของการดําเนินงานไม่มีการจํากัดระยะเวลา โดยอาจใช้

ระยะเวลาการดําเนินงานเป็น ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน หรือ ปีจนถึงหลายปีแต่จะต้องมีจุดสิ้นสุดของโครงการเสมอ  
          2) ผล บริการ หรือสินค้า ที่มีความเฉพาะตัว (Unique Products, Services, or Results) 

โครงการต้องมีผลลัพธ์ที่มีความเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของบริการ สินค้า หรือเอกสารที่เป็นประโยชน์ 
โดยเรื่องความมีเอกลักษณ์ (Uniqueness) นั้นเป็นสิ่งสําคัญต่อผลงานของโครงการมาก ถึงแม้ผลงานจะเหมือนกัน 
แต่จะมีเอกลักษณ์ของความเป็นเจ้าของ การออกแบบและสถานที่ที่แตกต่างกันไป  
          3) การทํางานตามแผน (Progressive Elaboration) ซ่ึงหมายถึงการทํางานทีละขั้น
ตามแผนงานที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง โดยต้องมีการระบุขอบเขตการดําเนินงานให้ชัดเจนพร้อมทั้งอธิบาย
ความต้องการและวัตถุประสงค์โครงการ ให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการเข้าใจมากที่สุด ซึ่งสิ่งที่สําคัญคือแผนการ  
ดําเนินงานที่วางไว้โดยในระยะเริ่มต้นขอบเขตการดําเนินงานโครงการอาจกว้างแต่เมื่อดําเนินการตามแผนงาน
ไปเรื่อย ๆ ทําให้ขอบเขตงานนั้นแคบลง ลักษณะทั้ง 3 ประการนี้ คือ ลักษณะของโครงการที่ใช้ดําเนินการ
ตามแผนที่กําหนดไว้ตามระยะเวลาชั่วคราวเพื่อให้ได้ผลงานเฉพาะตัว โดยส่วนใหญ่การกําหนดคํานิยามของงาน
ที่จัดเป็นโครงการจะมีข้อพิจารณา 3 ข้อ ได้แก่  
               1) มีกําหนดระยะเวลาดําเนินงานชั่วคราว  
                                 2) มีเอกลักษณ์ของผลงาน และ  
                                 3) มีเป้าหมายของโครงการที่สําเร็จได้ 
         งานใดที่มีลักษณะครบทั้ง 3 ประการนี้ถือว่างานนั้น คือ งานโครงการ PMBOK 5th 
Edition กําหนดนิยามว่า “กระบวนการ (Process)” คือ "a set of interrelated actions and activities 
performed to achieve a specified set of products, results, or services."  
   โดยระบุให้มี 47 กระบวนการที่สําคัญต่อการดําเนินการโครงการและได้กําหนดสิ่งที่ผู้จัดการโครงการ 
(Project Manager หรือ PM) ควรรู้เรียกว่า Project Management Knowledge Areas ไว้ 10 Knowledge Areas 
ดังนี้"Project Integration Management, Project Scope Management, Project Time Management, 
Project Cost Management, Project Quality Management, Project Human Resource Management, 
Project Communications Management, Project Risk Management, Project Procurement 
Management, and Project Stakeholders Management (added in the Fifth Edition)."  
   โดยในรายละเอียดของ Process Framework ของ PMI ได้แบ่งประเภทของงานออกเป็น 5 กลุ่ม 
กระบวนงาน (process groups) ได้แก่ การริเริ่มโครงการ (Initiating or Start) กระบวนการวางแผนต่าง ๆ 
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ในโครงการ (Planning or Plan) กระบวนการดําเนินงาน (Executing or Do) การตรวจสอบและการควบคุม 
การดําเนินงาน (Monitoring and controlling or Check and Act) และกระบวนการยุติโครงการ (Closing or End)  
   2.2 องค์ความรู้ที่ส าคัญของการบริหารความเสี่ยงโครงการ นักบริหารโครงการแบบมืออาชีพ
จะต้องมีความตระหนักและเข้าใจในองค์ความรู้ที่จําเป็น 9 ด้าน (10 Knowledge Areas) ได้แก่ Integration 
Management, Scope Management, Time Management, Cost Management, Quality Management, 
Human Resource Management, Communications Management, Risk Management, Procurement 
Management และ Stakeholders โดยองค์ความรู้ทั้ง 10 ด้านนี้มีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลักทั้ง 3 ส่วนคือ 
inputs, tools and techniques และ outputs โดยสามารถแสดงแผนผังการจัดกลุ่มระหว่างงานของ 
process group และ Knowledge Area ได้ดังภาพที่ 3  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 : แผนผังการจัดกลุ่มระหว่างงานของ process group และ Knowledge Area 
ที่มา : สถาบันการบริหารโครงการ (Project Management Institute หรือ PMI) 

          2.2.1 การจัดการแบบบูรณาการ (Integration Management) ขั้นตอนแรกในการบริหารความเสี่ยง
ของโครงการ คือ การวางแผนงานด้านการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจําเป็นต้องทําความเข้าใจกับความเสี่ยงในโครงการ
อย่างรวดเร็วและดําเนินการประเมินความเสี่ยง โดยแต่ละโครงการจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ผู้ประเมินความเสี่ยง
ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ โดยเฉพาะวิธีการประเมินความเสี่ยงทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ อย่างไรก็ตาม
การจัดการความเสี่ยงจะต้องบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมความเสี่ยง
ของโครงการในอนาคตด้วย ซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะเข้าไปมีบทบาทในส่วนงานที่อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
                 2.2.2 การบริหารจัดการขอบเขตงาน (Project Scope Management) เป็นการ
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการของโครงการ การจัดการขอบเขตคือ การสร้าง  ความมั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตงานของโครงการ ซึ่งครอบคลุมข้อกําหนด  ขอบเขตโครงการและการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมการวิเคราะห์งานต่างๆ ของโครงการ 
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       2.2.3 การบริหารจัดการเวลา (Project Time Management) การบริหารจัดการเวลา
ในการดําเนินงานโครงการอาจไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพของงานมากขึ้น แต่เป็นการจัดการเวลา
ในงานแต่ละส่วนของโครงการและระยะเวลาดําเนินการของโครงการโดยรวม ซึ่งความรู้นี้จะช่วยให้สามารถ
เข้าใจการลําดับกิจกรรมในโครงการและระยะเวลาที่สามารถใช้ได้  
        2.2.4 การบริหารจัดการต้นทุนโครงการ (Project Cost Management) การบริหาร
จัดการต้นทุนโครงการเป็นการจัดการค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงานของโครงการ โดยกิจกรรมสําคัญที่ต้องอาศัย
องค์ความรู้นี้ คือ การจัดเตรียมงบประมาณ รวมถึงการคํานวณงบประมาณของงานแต่ละส่วนและการ
คาดการณ์งบประมาณโดยรวมของโครงการ ซึ่งจะต้องประเมินให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ  
โดยต้องติดตามและเปรียบเทียบกับงบประมาณที่มีอยู่ ทั้งนี้  ต้องตรวจสอบให้งบประมาณที่เพียงพอที่จะใช้
ดําเนินการโครงการได ้
         2.2.5 การจัดการคุณภาพของงาน (Project Quality Management) การจัดการคุณภาพ
ของโครงการค่อนข้างเป็นพ้ืนที่ความรู้เล็ก ๆ ครอบคลุมเฉพาะสามขั้นตอนเท่านั้น ซึ่งผู้จัดการโครงการจะได้
เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ และกิจกรรมการจัดการคุณภาพในโครงการ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
ผลลัพธ์ที่ได้จะตรงตามความต้องการของลูกค้า/ผู้รับบริการ  
        2.2.6 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Project Human Resource Management) 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ การบริหารจัดการบุคลากรภายในโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการต้องมีความ
เข้าใจก่อนว่าโครงการต้องการทรัพยากรใดบ้าง เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้สําเร็จ จากนั้นจึงเป็นการบริหารจัดการ
บุคลากรในทีม โดยสร้างแรงจูงใจให้ทีมร่วมกันดําเนินงานได้อย่างเต็มที่  
         2.2.7 การสื่อสารโครงการ (Project Communications Management) เนื่องจาก
การดําเนินงานโครงการผู้จัดการโครงการมักจะต้องสื่อสารมากกว่า 80 % จึงเป็นอีกหนึ่งความรู้เล็กๆ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับทั้ง 3 กระบวนงานหลัก โดยจะมีการวางแผนการจัดการและควบคุมการสื่อสารภายใน
โครงการการเขียนแผนการสื่อสารสําหรับโครงการและตรวจสอบการสื่อสาร Input และ Output ทั้งหมด 
มีความเก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยแม้ว่าจะไม่ชัดเจนแต่ก็ได้
มีการอธิบายไว้ในคู่มือ  
        2.2.8 การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ (Procurement Management) การจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ใช่สิ่งที่ผู้จัดการโครงการต้องดําเนินการในทุกโครงการ แต่เป็นเรื่องปกติที่ผู้จัดการโครงการจะต้องมีความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวางแผนการจัดซื้อ กระบวนการประมูล และการปิดสัญญาเมื่อโครงการเสร็จสิ้น เหล่านี้
ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดตามผลทางการเงินในโครงการ ทั้งนี้  ผู้จัดการโครงการจะต้องจัดการ
ประสิทธิภาพของผู้รับจ้างในระหว่างดําเนินงานโครงการเป็นระยะด้วย  
        2.2.9 การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ (Stakeholders Management) 
การระบุผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องเข้าใจบทบาทและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ  และต้องมั่นใจว่า
จะสามารถตอบสนอง หรือบริหารความต้องการเหล่านั้นได้โดยองค์ความรู้นี้ เป็นการนําเครื่องมือชื่อ 
Stakeholder Analysis มาแจกแจงในวิธีการให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น รวมถึงการนําเสนอ Plan ตัวใหม่ที่ชื่อว่า 
Project Stakeholder Management Plan ที่พยายามจะสร้างแนวทางให้ผู้จัดการโครงการใช้ในการบริหารจัดการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบันทึกออกมาเป็นเอกสาร Project Stakeholder Management Plan ซึ่งจะมีข้อมูล
เกี่ยวกับกลยุทธ์และวิธีการจัดการผู้มีส่วนได้เสียเป็นรายบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
กลุ่มหรือแต่ละบุคคล วิธีการสื่อสาร และข้อมูลที่ต้องส่งให้ Stakeholder PMBOK 5th นั่นคือ การพยายามให้
ผู้จัดการโครงการแบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่มๆ ดังนี้  
    1) Unaware คือ กลุ่มที่ไม่สนใจโครงการ เนื่องจากคิดว่าไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มี
ผลกระทบต่อตนหรืองานของตน  



15 
2) Resistant คือ กลุ่มที่สนใจโครงการแต่ต่อต้านเนื่องจากได้รับผลกระทบด้านลบ  
3) Neutral คือ กลุ่มท่ีสนใจโครงการ และไม่ต่อต้านหรือสนับสนุนโครงการ  
4) Supportive คือ กลุ่มท่ีสนใจโครงการ และสนับสนุนโครงการ  
5) Leading คือ กลุ่มที่สนใจโครงการและสนับสนุนโครงการอย่างมากในระดับเป็น

ผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้โครงการสําเร็จ  

   นอกจากเรื่องการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นแล้ว PMBOK 5th ยังกล่าวถึงแนววิธีปฏิบัติ
ในการจัดการผู้มีส่วนได้เสียอย่างกว้าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับผู้จัดการโครงการดังนี้  
   1. สื่อสาร โน้มน้าวและจูงใจผู้มีส่วนได้เสียให้เกิดความตั้งใจร่วมกันในการผลักดันให้โครงการ
ประสบความสําเร็จ  
   2. พยายามสร้างเป้าหมายร่วมกันทั้งในมุมมองส่วนบุคคลและมุมมองของโครงการ  
   3. มุ่งเน้นให้ทุกคนเห็นถึงประโยชน์และผลลัพธ์ของโครงการที่มีต่อองค์กรและส่วนบุคคล  
   4. บริหารจัดการความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ  
   5. ระบุและคาดการณ์ถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่จะเป็นปัญหาต่อเป้าหมายของ
โครงการ และกําหนดวิธีการจัดการล่วงหน้า  
   6. บริหารจัดการข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโครงการอันเนื่องมาจากมุมมองและความต้องการที่ไม่
ตรงกันของผู้มีส่วนได้เสีย 

3. PDCA  
   ในการดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้มีการประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) เป็น
เครื่องมือหนึ่งในการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

Plan (การวางแผน) หมายถึง ทักษะในการกําหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์และสังเคราะห์
หาวิธีการและกระบวนการให้บรรลุเป้าหมายนั้น  ๆ โดยจะต้องมีการกําหนดตัวบ่งชี ้กํากับไว้เพื่อจะได้
นําไปใช้ในการประเมินผลดําเนินการ  

Do (การด าเนินงาน) หมายถึง ทักษะในการปฏิบัติตามแผน ตามขั้นตอนและเงื่อนไขต่าง ๆ 
ที่กําหนด หากไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
จะต้องมีการปรับแผนในระหว่างดําเนินการโดยมีคําอธิบายและเหตุผลประกอบ  

Check (การประเมินผล) หมายถึง ทักษะในการรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงาน เพ่ือนํามา 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนในขั้นที่ 1 โดยในการประเมินนี้จะต้องพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ของผลงานด้วย ซึ่งควรดําเนินการในลักษณะของกรรมการโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  
ในกระบวนการประเมินด้วย เพื่อลดอคติและปัจจัยในการประเมินผลงานของตนเอง โดยอาจใช้วิธีการในหลาย 
รูปแบบ เช่น แบบสอบถาม การสังเกตสภาพจริง หรือการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

Act (การปรับปรุง) หมายถึง การให้นําผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
ผลการดําเนินงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น สร้างความพึงพอใจ การได้รับรางวัลคุณภาพ 
ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย สร้างความคุ้มค่า หรือสร้างคุณค่าของผลงานให้สูงขึ้น เป็นต้น  
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บทที่ 3  

ผลการด าเนินการจัดท าบริหารความเสี่ยงภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
 
 

  การดําเนินการจัดทําบริหารความเสี่ยงภายในองค์การบริหารส่วนตําบลคลองเกตุ  ได้
ดําเนินการตามแนวทาง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way 
Commission) โดยได้มีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ประเมินและจัดการความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสมตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
   1. การกําหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)  
   2. การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification)  
   3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
   4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง (Risk Response)  
   5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)  
   6. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)  
   7. การติดตามผล และเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring) 
 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
1.1 วัตถุประสงค์การด าเนินการบริหารความเสี่ยง  

          เพ่ือให้โครงการที่มีนัยสําคัญที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนา สามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ได้แก่ บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์และ
สอดคล้องกับพันธกิจของอบต. (Strategic) มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(Operations) มีการรายงานผล ที่น่าเชื่อถือ (Reporting ) และมีการดําเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ (Compliance) 

1.2 การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.2.1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนํามาพิจารณาบริหาร
จัดการความเสี่ยง มีดังนี้ 

ปัจจัยพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

1 2 3 
1. สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับบางกลยุทธ์
ในประเด็นยุทธศาสตร์ 

สอดคล้องกับทุกกลยุทธ์
ในประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

2. งบประมาณที่ ได้รับ
เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

ได้รับงบประมาณสูงเป็น
ลําดับที่ 3 และต่ํากว่า 

ได้รับงบประมาณสูงเป็น
ลําดับที่ 2 

ได้รับงบประมาณสูงเป็น
ลําดับที่ 1 
 

      

ตารางที่ 1 หลักเกณฑใ์นการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพ่ือนํามาพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยง 
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        1.2.2 ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการและจัดลําดับความสําคัญของโครงการตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด มีดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ 
สอดคล้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ

ที่ได้รับ 
ความสําคัญ
ของโครงการ 

(a) (b) (a * b) 
ด้านการบริหารจัดการ โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือรับ

ฟังความคิดเห็นของประชาชน 
งบประมาณ 50,000 บาท 

3 1 3 

ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก 
สายรอบฟาร์มไก่ หมู่ 3 ตําบลคลองเกตุ 
งบประมาณ 482,500 บาท 

3 3 9 

ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
งบประมาณ 58,500 บาท 

3 1 3 

ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและ
งานรัฐพิธีต่างๆ 
งบประมาณ 118,705 บาท 

3 2 6 

ตารางที่ 2 ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการและจัดลําดับความสําคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  

 
   ซึ่งโครงการที่ได้รับการคัดเลือกมาดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐาน COSO คือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายรอบฟาร์มไก่ หมู่ 3 ตําบลคลองเกตุ 
  1.3 การวิเคราะห์รายละเอียดของโครงการ 
        การวิเคราะห์รายละเอียดของโครงการ มีดังนี้ 
        1.3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ 
                          โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายรอบฟาร์มไก่ หมู่ 3 ตําบลคลองเกตุ 
        1.3.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร  

        1.3.3 เป้าหมายของโครงการ 
                  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายรอบฟาร์มไก่ หมู่ 3 ตําบลคลองเกตุ 
         1.3.4 ตัวชี้วัดโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 95 ของประชาชนที่สัญจรเส้นทางบริเวณรอบฟาร์มไก่ มีความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 95 

ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดของโครงการ 
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ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification) 
  การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification) เป็นการระบุจากปัจจัยภายในและภายนอก
องค์กร ความเสียหายหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อองค์กร ความไม่แน่นอนที่มีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
องค์กร  
   องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเกตุ ได้ทําการระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification) ตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 10 ประการ ดังนี้ 
   1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มี
การวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้าง
กระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ รวมทั้งการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

   2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : ในการปฏิบัติงานต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
เกิดผลิตภาพ คุ้มค่าการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม รวมทั้งต้องมีการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยไม่มี
ความจําเป็น 
   3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ 
สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างกันได้
อย่างเหมาะสม 
   4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : ในการปฏิบัติงานต้องสามารถตอบคําถามและ
ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
ต่อสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือ
บรรเทาปัญหา และผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
  5. หลักความโปร่งใส (Transparency) : ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบสม่ําเสมอ 
ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นไปโดยง่าย 
   6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิด
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้เรียนรู้ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สําคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิด แก้ไขปัญหาร่วมกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงานและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน               
  7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) : ในการปฏิบัติงานควรมีการมอบอํานาจ 
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดําเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งมีการถ่ายโอนบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม 
   8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : ต้องใช้อํานาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่าย
ต่าง ๆ 
   9. หลักความเสมอภาค (Equity) : ต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/
หญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิ จ
และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังต้องคํานึงถึงโอกาสในความ
ทัดเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
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   10. การมุ่งฉันทามติ (Consensus Oriented) ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการ
แสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นสําคัญ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเกตุ ได้ทําการระบุความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 9 
องค์ประกอบ รายละเอียดปรากฏตามตารางการระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification)  
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การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification) 

Matrix ระหว่างขั้นตอนและธรรมาภิบาล 
ระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่เกี่ยวข้องท้ัง 9 องค์ประกอบ 

 

กิจกรรม 
มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

หลักประสิทธิผล หลักประสิทธภิาพ หลักการ
ตอบสนอง 

หลักการรับผิดชอบ หลักความ
โปร่งใส 

หลักการ 
มีส่วนร่วม 

หลักการ
กระจายอ านาจ 

หลักนิติธรรม หลักความ
เสมอภาค 

1. การจดัซื้อจัดจา้ง ได้ผูร้ับจ้างท่ีไม่มี
ศักยภาพ 

จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
กว่าแผนที่กําหนด 

ไม่ตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน
ในพื้นที่
เท่าที่ควร 

- ไม่มีผูร้ับผดิชอบ
โครงการที่ชัดเจน 
- บุคลากรที่รับผิดชอบ 
มีความสามารถไมเ่พียงพอ 
 

- มีข้อร้องเรียน 
- ไม่เปิดเผย
ข้อมูลการ
จัดซื้อ จัดจ้าง 
และการประกาศ
รายชื่อผู้ชนะ
ประมูล 
 

- ไม่เปิดโอกาส
ให้ตรวจสอบ 
- ไม่มีช่องทางให้
ผู้มีส่วนไดเ้สีย 
เข้ามาตรวจสอบ 

- - ไม่ดําเนินการ
ตามระเบียบพสัดุ
และ พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  
พ.ศ. 2540 

เลือกปฏิบตัิต่อ
ผู้ยื่นซอง 

2.  การทําสัญญาจา้ง - ทําสัญญาผิด
แบบแผนของ
ทางราชการ 
- สัญญาไม่
ครอบคลมุ
ผลผลติตาม
เป้าหมาย 

- กําหนดงวดงาน 
งวดเงิน ไม่เหมาะสม 

- - หน่วยงานที่รบัผดิชอบ
ไม่มคีวามรู้เรื่องสญัญา 

- เจตนาทําสัญญา
ให้เอื้อประโยชน์
แก่ผู้รับจ้าง 

- - - ไม่ดําเนินการ
ตามระเบียบพสัด ุ
- ไม่ปฏิบัตติาม
ข้อเสนอของ
หน่วยงาน
ตรวจสอบ
ภายนอก 

- 

3. การดําเนินงาน - คุณภาพของ
ผลงานไม่เป็นไป
ตามสญัญา 

- ดําเนินการ
ก่อสร้างไมเ่ป็นไป
ตามงวดงาน 

- เบิ กจ่ า ย เ งิ น
ให้ กั บผู้ รั บจ้ าง
ล่าช้า 

- ไม่มีการควบคมุงานใน
พื้นที ่
- ไมต่รวจรับงานให้
เป็นไปตามสัญญา 

- มีการตรวจรับงาน
ไม่ละเอียด
รอบคอบ 

- ไมม่ีคณะกรรมการ
ตรวจรับงานที่มา
จากผู้มสี่วนได้
เสียกับผลผลติ
ของโครงการ 

- ตรวจรับงาน
ไม่ เป็นไปตาม
ระเบียบพัสดุ 

- - 
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กิจกรรม 
มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

หลักประสิทธิผล หลักประสิทธภิาพ หลักการ
ตอบสนอง 

หลักการรับผิดชอบ หลักความ
โปร่งใส 

หลักการ 
มีส่วนร่วม 

หลักการ
กระจายอ านาจ 

หลักนิติธรรม หลักความ
เสมอภาค 

4. การติดตาม ควบคุม   
    และรายงานผล 

- ไม่มีข้อมูล
เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้า
ของการดําเนิน
โครงการที่ทันต่อ
เหตุการณ ์
- ไม่มีการจัดทํา
แผนการ
ดําเนินงาน/
แผนการควบคุมงาน 

- ไม่มีการรายงาน
ปัญหาอุปสรรค
การดําเนินงานให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
- ไม่สามารถ
จัดเก็บข้อมลูของ
ผลสําเร็จ/ผลลัพธ์
การดําเนินการ 
เพื่อแสดง
ผลสัมฤทธ์ิของ
โครงการ 

- ผลการดําเนินงาน
ไม่ เป็ น ไปตาม
เป้ าหมายของ
โครงการ 

- ไม่มีการติดตามและ
ประเมินผลความสาํเร็จ
การดาํเนินงาน/โครงการ 

- ไม่มีการนําเสนอ
การดําเนินงานใหผู้้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทราบ
ความก้าวหน้า 

- - - - 

               
ตารางที่ 4 การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification) 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
      การประเมินความเสี่ยง และกําหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
  3.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เป็นการกําหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความ
เสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ โอกาสที่จะเกิดและความเป็นไปได้กับระดับ
ผลกระทบต่อองค์กร (Impact) ซึ่งเป็นเกณฑ์ในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 5 ระดับ โดยประกอบไปด้วย 
เกณฑ์ประเมินผลกระทบด้านต่าง ๆ เช่น ผลกระทบด้านการเงิน ด้านชื่อเสียง ด้านการดําเนินงาน เป็นต้น โดย
มีรายละเอียดตามตามตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 หลักเกณฑ์การใช้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (X) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y) 
ประเด็น/องค์ประกอบ  

ที่พิจารณา 
1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

ความรุนแรงของผลกระทบ (X) 
มูลค่าความเสียหาย (X1) 
 

< 10,000 บาท 10,000 – 
50,000 บาท 

50,000 – 
250,000 บาท 

250,000 – 
500,000 บาท 

> 500,000 
บาท 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (X2) 

> 80 % 61 – 80 % 40 – 60 % 20 – 39 % < 20 % 

จํานวนผู้รับบริการที่ได้รบัความเสยีหาย/
จํานวนผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทีไ่ด้รับ
ผลกระทบ (X3) 

กระทบเฉพาะ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
บางราย 

กระทบเฉพาะ
กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงเป็นส่วน
ใหญ่ 

กระทบเฉพาะ
กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงทั้งหมด 

กระทบ
ผู้เกี่ยวข้อง

โดยตรงทั้งหมด
และผู้อื่น
บางส่วน 

กระทบ
ผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรง

ทั้งหมด และ
ผู้อื่นมาก 

จํานวนผู้ร้องเรียน (ต่อระยะเวลาโครงการ) 
 

น้อยกว่า 1 ราย 1 - 5 ราย 6 - 10 ราย 11 - 15 ราย มากกว่า 
 15 ราย 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y) 
ระเบียบและคู่มือปฏิบตัิ (Y1) 
 

มีทั้ง 2 อย่าง
และมีการ
ปฏิบัติตาม 

มีอย่างใดอย่าง
หนึ่งและมีการ
ปฏิบัติตาม 

มีทั้ง 2 อย่าง 
แต่ปฏิบัติตาม
อย่างใดอย่าง

หนึ่งหรือไม่ถือ
ปฏิบัต ิ

มีอย่างใดอย่าง
หนึ่งแต่ไม่ถือ

ปฏิบัต ิ

ไม่มีทั้ง 2 
อย่าง 

การควบคมุ ติดตามและตรวจสอบของ
ผู้บังคบับญัชา หรือหน่วยงานอื่น ๆ  
(Y2) 

ทุกสัปดาห ์ ทุก 2 สัปดาห ์ ทุก 1 เดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน 

การอบรม/สอนงาน/ทบทวนการ
ปฏิบัตงิาน (Y3) 

ทุกเดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน ทุก 1 ปี มากกว่า 1 ป ี

ความถี่ในการเกิดความผดิพลาด 
การปฏบิัติงาน (เฉลี่ย : ปี/ครั้ง) (Y4) 

5 ปี/คร้ัง 2 - 3 ปี/คร้ัง 1 ปี/คร้ัง 1 - 6 เดือน/ครั้ง 1 เดือน/คร้ัง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Y5) 5 ปี/ครั้ง 4 ปี/คร้ัง 3 ปี/คร้ัง 2 ปี/คร้ัง 1 ปี/ครั้ง 
(เกิดแน่นอน) 
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    3.2 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เป็นการพิจารณาเหตุการณ์ที่ได้ระบุไว้ถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ต่อวัตถุประสงค์องค์กร หรือข้อมูลความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นในอดีต จํานวน
ครั้งทีเ่คยเกิดขึ้นในอดีตหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลกระทบ
ต่าง ๆ รวมทั้งจะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพื่อนํามาใช้ในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงต่อไป จากนั้นจึงประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก 2 มิติ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) คือ 
โอกาสที่น่าจะเป็นไปได้ (Probability) หรือความถี่ (Frequency) ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น และผลกระทบ 
(Impact) คือ ผลจากเหตุการณ์ซึ่งอาจมีหลายประการที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เดียว ผลกระทบสามารถ
เป็นได้ทั้งด้านบวกและลบต่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนําผลที่ได้มาพิจารณาระดับความเสี่ยงตาม 
Risk Matrix ซึ่งจัดเรียงตามลําดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก 
 

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร " ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างจิตสํานึกในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 

ประเด็น/องค์ประกอบ  
ที่พิจารณา 

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

ความรุนแรงของผลกระทบ (X) 
มูลค่าความเสียหาย (X1) 
 

< 10,000 บาท 10,000 – 
50,000 บาท 

50,000 – 
250,000 บาท 

250,000 – 
500,000 บาท 

> 500,000 
บาท 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (X2) 

- 61 – 80 % - - - 

จํานวนผู้รับบริการที่ได้รบัความเสยีหาย/
จํานวนผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทีไ่ด้รับ
ผลกระทบ (X3) 

กระทบเฉพาะ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
บางราย 

- - - - 

จํานวนผู้ร้องเรียน (ต่อระยะเวลาโครงการ) 
(X4) 

น้อยกว่า 1 ราย 1 - 5 ราย 6 - 10 ราย 11 - 15 ราย มากกว่า 
 15 ราย 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y) 
ระเบียบและคู่มือปฏิบตัิ (Y1) 
 

- - - - - 

การควบคมุ ติดตามและตรวจสอบของ
ผู้บังคบับญัชา หรือหน่วยงานอื่น ๆ  (Y2) 

- - - - ทุก 6 เดือน 

การอบรม/สอนงาน/ทบทวนการ
ปฏิบัตงิาน (Y3) 

- - - ทุก 1 ปี - 

ความถี่ในการเกิดความผดิพลาด 
การปฏบิัติงาน (เฉลี่ย : ปี/ครั้ง) (Y4) 

- - 1 ปี/คร้ัง - - 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Y5) - - - - 1 ปี/ครั้ง 
(เกิดแน่นอน) 
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 ขัน้ตอนที่ 4 กลยุทธ์ที่ใช้ส าหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) มีดังนี้ 
    การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่นําไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง  
    การควบคุมความสูญเสีย (Treat) : พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นําไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความ
น่าจะเป็นที่เหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น  
    การรับความเสี่ยงไว้เอง (Take)  : หากทําการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความ
เสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับ
ความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด เพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น  
    การถ่ายโอนความเสี่ยง (Tranfer) : ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความ
เสี่ยง และการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อ่ืน 

   นําความเสี่ยงที่ได้รับการวิเคราะห์ตามมิติธรรมาภิบาลจากขั้นตอนที่ 2 มาประเมินความ
เสี่ยงโดยพิจารณาจากความเสี่ยงในแต่ละประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินความเสี่ยงและการกําหนดกลยุทธ์ในการ
จัดการกับความเสี่ยง ตามตารางที่ 3 
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กลยุทธ์ที่ใช้
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง จัดการกับความเสี่ยง

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุกรอบฟาร์มไก่
   หมู่ 3  ต าบลคลองเกตุ
   ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O)

   1.1 กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 1. การส ารวจออกแบบโครงการ 4 4 16 ควบคุมความเส่ียง  - วิเคราะหส์ภาพพื้นที่กอ่สร้างใหส้อดคล้องกบั

   เพื่อบรรจุในแผนพฒันาทอ้งถิ่น    วตัถุประสงค์ของโครงการ
   ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2. ขออนุมัติด าเนินโครงการก่อสร้าง 4 1 4 ควบคุมความเส่ียง  - ขออนุมัติด าเนินการใหเ้ปน็ไปตามแผนจัดซ้ือ
    ล่าช้า    จัดจ้างตามที่ก าหนด
3. การพจิารณาผลการประกวดราคา 3 1 3 ควบคุมความเส่ียง 1. เร่งรัดติดตามคณะกรรมการใหด้ าเนินการให้
   ล่าช้า    แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นับแต่ได้รับการ

   แต่งต้ัง
2. ก าหนดระยะเวลาการพจิารณาใหแ้ล้วเสร็จ
   ภายใน 15 วนั นับถัดจากวนัที่ก าหนดให้
   เสนอราคา

  ด้านการปฏบิติัตามกฎ ระเบยีบ (Compliance Risk : C) 4. ด าเนินการตามระเบยีบพสัดุ 4 4 16 ควบคุมความเส่ียง 1. ชีแ้จงแนวทางการจัดซ้ือจัดจ้างใหบ้คุลากรเข้าใจ

    ไม่ถูกต้อง เช่น 2. จัดท าคู่มือการปฏบิติังาน
    4.1 ช่างผู้ควบคุมงานไม่รายงาน 3. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุเร่งรัดติดตามการ
ผลการปฏบิติังานใหเ้ปน็ปจัจุบนั    ปฏบิติังานทกุสัปดาห์
    4.2 คณะกรรมการตรวจรับไม่ไป  4. ต้องมีการก าหนดระยะเวลาในการรายงานผล
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ    การด าเนินโครงการ โดยใหร้ายงานทกุ 15 วนั
    4.3 ผู้รับจ้างปฏบิติังานล่าช้า 5. ใหช้่างผู้ควบคุมงานรายงานคณะกรรมการ

   เพื่อเสนอนายกอบต.เพื่อเร่งรัดใหผู้้รับจ้าง
   ปฏบิติังาน

โครงการ
ประเมินความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

การวิเคราะหเ์หตุการณค์วามเสี่ยง ตามภารกิจต่าง ๆ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ

ปจัจัยเสี่ยง



กลยุทธ์ที่ใช้
โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง จัดการกับความเสี่ยง

โครงการ
ประเมินความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงปจัจัยเสี่ยง

  ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O)

  1.2 กิจกรรมการบริหารสัญญาจ้าง 1. ผู้รับจ้างลงมือปฏบิติังานล่าช้า 4 1 4 ควบคุมความเส่ียง  - ผู้ควบคุมงานต้องออกติดตามและมีการรายงาน
   คณะกรรมการเพื่อเสนอนายกอบต.ทราบ
   และเร่งรัดใหผู้้รับจ้างด าเนินการ

2. รายการประกอบแบบมีความ 4 1 4  ควบคุมความเส่ียง  - มีการส ารวจออกแบบใหถู้กต้อง เหมาะสมกับ
   ขัดแย้งกับสภาพื้นที่ก่อสร้าง    สภาพพื้นที่ก่อสร้างใหเ้ปน็ไปตามวตัถุประสงค์

   ของโครงการ
  1.3 กิจกรรมการลงมือปฏบิติังาน 1. คุณภาพของผลงานไม่เปน็ไป 4 2 8 ควบคุมความเส่ียง  -  แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

    ตามสัญญา
2. ด าเนินการก่อสร้างไม่เปน็ไป 4 2 8 ควบคุมความเส่ียง  - ใหน้ายช่างควบคุมงานติดตามผลการด าเนนิงาน 

    ตามที่วางแผนไวแ้ละตรวจรับ    และตรวจสอบการด าเนินงานทกุสัปดาห์
    งานจ้างล้าช้า    รวมทั้งรายงานคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

   เพื่อเสนอนายกอบต. เพื่อเร่งรัดใหผู้้รับจ้าง
  1.4 กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ  - ผลการด าเนินงานไม่เปน็ไปตาม 4 1 4 ควบคุมความเส่ียง 1. เชิญบคุลากร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
       รวมถึงการรายงานผล เปา้หมายของโครงการ และไม่มีการ    ประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงาน

ติดตามและประเมินผลความส าเร็จ 2. ก าหนดรูปแบบการรายงานความคืบหน้าของ
การด าเนินงาน/โครงการ    การด าเนินงานตามวงรอบที่เหมาะสม
    3. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาพฒันา

   และปรับปรุงการด าเนินงานใหส้อดคล้องกับ
   วตัถุประสงค์
4. ชี้แจงใหบ้คุลากร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม
   ผลส าเร็จของโครงการและน าเรียนผู้บงัคับบญัชา

   ทราบต่อไป



ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
                จัดท าแผนบริหารความเส่ียงของโครงการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง
1. การส ารวจออกแบบ  - วเิคราะหส์ภาพพื้นที่ก่อสร้างให้  - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก กองช่าง  -
   โครงการเพื่อบรรจุใน สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของ สายรอบฟาร์มไก่ หมู่ 3  ต าบลคลองเกตุ
   แผนพฒันาทอ้งถิ่น โครงการ
  ไม่เหมาะสมกับสภาพ
  พื้นที่
2. ขออนุมัติด าเนินโครงการ ขออนุมัติด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม  - หนังสือขออนุมัติด าเนินโครงการ  กองช่าง  -
   ก่อสร้างล่าช้า แผนจัดซ้ือจัดจ้างตามที่ก าหนด    ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารแล้ว
3. การพจิารณาผลการ 1. เร่งรัดติดตามคณะกรรมการ 1. หนังสือเร่งรัดติดตามการด าเนินงานของ กองช่าง  -
    ประกวดราคาล่าช้า    ใหด้ าเนินการใหแ้ล้วเสร็จภายใน     คณะกรรมการ

   30 วนั นับแต่ได้รับการแต่งต้ัง
2. ก าหนดระยะเวลาการพจิารณา 2. ค าส่ังอบต.คลองเกตุเร่ือง แต่งต้ัง กองคลัง  -
    ใหแ้ล้วเสร็จ ภายใน 15 วนั     คณะกรรมการพจิารณาผลฯ ใหก้ าหนด
   นับถัดจากวนัที่ก าหนดใหเ้สนอ     ระยะเวลาแล้วเสร็จของการพจิารณาผล
   ราคา     ไปด้วย

4. ด าเนินการตามระเบยีบ
   พสัดุไม่ถูกต้อง เช่น
   4.1 ช่างผู้ควบคุมงานไม่ 1. ชี้แจงแนวทางการจัดซ้ือจัดจ้าง 1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซ้ือ กองคลัง
รายงานผลการปฏบิติังาน     ใหบ้คุลากรเข้าใจ     จัดจ้าง จ านวน 1 คร้ัง
ใหเ้ปน็ปจัจุบนั 2. จัดท าคู่มือการปฏบิติังาน 2. คู่มือการปฏบิติังาน กองคลัง
   4.2 คณะกรรมการ 3. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 3. หนังสือเร่งรัดติดตามการปฏบิติังาน คกก. 
ตรวจรับไม่ไปตรวจสอบการ     เร่งรัดติดตามการปฏบิติังานทกุ     ตรวจรับ
ด าเนินโครงการ    สัปดาห์ พสัดุ

งบประมาณ
ป ีพ.ศ. 2562 ป ีพ.ศ. 2563

ประเด็นความเส่ียง
กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ

ความเส่ียง
เปา้หมาย/ผลส าเร็จของการด าเนินการ

กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเส่ียง
ผู้รับผิดชอบ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ
ป ีพ.ศ. 2562 ป ีพ.ศ. 2563

ประเด็นความเส่ียง
กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ

ความเส่ียง
เปา้หมาย/ผลส าเร็จของการด าเนินการ

กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเส่ียง
ผู้รับผิดชอบ

   4.3 ผู้รับจ้างปฏบิติังาน
ล่าช้า
กิจกรรมการบริหารสัญญา
1. ผู้รับจ้างลงมือปฏบิติังาน  - ผู้ควบคุมงานต้องออกติดตาม  - หนังสือรายงานคณะกรรมการ ผู้ควบคุมงาน  -
    ล่าช้า    และมีการรายงานคณะกรรมการ  - หนังสือรายงานของคณะกรรมการต่อ คกก.ตรวจรับ  -

   เพื่อเสนอนายกอบต.ทราบ    นายกอบต.
   และเร่งรัดใหผู้้รับจ้างด าเนินการ

2. รายการประกอบแบบ  - มีการส ารวจออกแบบใหถู้กต้อง  - รายการประกอบแบบที่ถูกต้อง และ  กองช่าง  -
    มีความขัดแย้งกับสภาพ    เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง    เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
   พื้นที่ก่อสร้าง   ใหเ้ปน็ไปตามวตัถุประสงค์ของ

  โครงการ
กิจกรรมการลงมือปฏบิตัิงาน
1. คุณภาพของผลงาน  -  แต่งต้ังคณะกรรมการ  - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับ กองคลัง  -
    ไม่เปน็ไปตามสัญญา     ตรวจรับงานจ้าง    งานจ้าง
2. ด าเนินการก่อสร้างไม่  - ใหน้ายช่างควบคุมงานติดตามผล  - หนังสือรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน ช่างผู้คุมงาน  -
    เปน็ไปตามที่วางแผนไว้    การด าเนินงาน และตรวจสอบ  - หนังสือคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ คกก.ตรวจรับ  -
    และตรวจรับงานจ้าง   การด าเนินงานทกุสัปดาห ์รวมทั้ง    รายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พสัดุ
    ล้าช้า   รายงานคณะกรรมการตรวจรับ  - หนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างใหด้ าเนินการให้ กองคลัง  -

  พสัดุ เพื่อเสนอนายกอบต.    เปน็ไปตามแผนที่วางไว้
  เพื่อเร่งรัดใหผู้้รับจ้าง



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ
ป ีพ.ศ. 2562 ป ีพ.ศ. 2563

ประเด็นความเส่ียง
กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ

ความเส่ียง
เปา้หมาย/ผลส าเร็จของการด าเนินการ

กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเส่ียง
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ รวมถึง
การรายงานผล
 - ผลการด าเนินงานไม่เปน็
   ไปตามเปา้หมายของ
โครงการ และไม่มีการ 1. เชิญบคุลากร/หน่วยงานที่ 1. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและ กองช่าง  -
ติดตามและประเมินผล    เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อ     ประเมินผลโครงการ
ความส าเร็จการด าเนินงาน    ติดตามผลการด าเนินงาน
/โครงการ 2. ก าหนดรูปแบบการรายงาน 2. รูปแบบการรายงานที่คณะกรรมการ กองช่าง  -

   ความคืบหน้าของการด าเนินงาน     ก าหนด
   ตามวงรอบที่เหมาะสม
3. น าผลการประเมินและ 3. ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะของ กองช่าง  -
    ข้อเสนอแนะมาพฒันาและ     คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
    ปรับปรุงการด าเนินงานให้
    สอดคล้องกับวตัถุประสงค์
4. ชี้แจงใหบ้คุลากร/หน่วยงาน 4. จัดประชุมชี้แจงบคุลากร/หน่วยงานที่ กองช่าง  -
    ที่เกี่ยวข้องติดตามผลส าเร็จของ     เกี่ยวข้อง จ านวน 1 คร้ัง
    โครงการและน าเรียนผู้บงัคับ -
    บญัชาทราบต่อไป



30 

ขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 

ข้อมูลที่ต้องการ ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย 

แผนงานโครงการ  - เว็บไซต์ของอบต.คลองเกตุ - คณะท างานโครงการ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ - หนังสือเวียน 
- การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร 

- ผู้บริหาร 
- คณะท างานโครงการ 

สรุปรายงานความคืบหน้าของการ
ด าเนินโครงการ 

- เว็บไซต์ของอบต.คลองเกตุ - คณะท างานโครงการ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คู่มือการด าเนินการโครงการ - หนังสือเวียน 
 

- คณะท างานโครงการ 

ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ - การอบรม 
 

- คณะท างานโครงการ 

ตารางที่ 9 ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 

 

ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง 
   การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง โดยคณะท างานด้านการ
บริหารจัดการความเสี่ยง และให้มีการรายงานความคืบหน้าทุกปีงบประมาณดังนี้  
   1. จัดประชุมซักซ้อม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานให้มีความ
ช านาญ/ทักษะในการปฏิบัติงาน  
   2. การศึกษาถึงแนวทางความเป็นไปได้ในการด าเนินงานของแต่ละโครงการ  
   3. ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาก่อนและหลังการสัมมนาจากแบบประเมิน   
   4. การประเมินระหว่างโครงการซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจในการจะด าเนินการต่อไป  
   5. ควรประเมินความจ าเป็น/วัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการเพ่ือการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
   6. สรุปรายงานผลการด าเนินงานของโครงการและปัญหาอุปสรรคเพื่อประกอบเป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจของผู้บริหารในครั้งต่อไป 
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บทท่ี 4 

 

 การจัดท าบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ สามารถสรุปผลการด าเนินการดังนี้ 
  4.1 สรุปผลการด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ได้มีค าสั่ง ที่ 14/2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 
2563 แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 โดยโครงการที่น ามาด าเนินการคัดเลือกโครงการ เพ่ือจัดท าการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 
ครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล เพืท่อให้การบริหารความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองเกตุ เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถลดปัจจัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งมีโครงการ
ส าคัญที่คัดเลือกมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตารางที่ 10 ผลการคัดเลือกโครงการมาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
  โดยคณะท างานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ได้ประชุมเพ่ือ
ปรึกษาหารือและวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลส าเร็จ
ของอบต. รวมทั้งพิจารณาความพอเพียงของมาตรการและด าเนินการบริหารความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการควบคุม
ป้องกัน หรือลดความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความมั่นใจการด าเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้น
ก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ได้คัดเลือกโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก รอบฟาร์มไก่ หมู่ 3 ต าบล
คลองเกตุ มาจัดท าการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งได้ก าหนดกลยุทธ์ ที่ ใช้จัดการกับความเสี่ยงและกิจ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยความเสี่ยง รายละเอียดได้กล่าวไว้ตามข้ันตอนที่ 4 
 
  4.2 ข้อเสนอแนะ 
   เพ่ือให้ อบต.คลองเกตุ มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
รวมทั้งสามารถบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อบต.จึงต้องจัดท าการบริหารความเสี่ยง เพ่ือ

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ 

ด้านการบริหารจัดการ โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
งบประมาณ 50,000 บาท 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายรอบฟาร์มไก่  หมู่  3 
งบประมาณ 482,500 บาท 

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
งบประมาณ 58,500 บาท 

ด้ านการศึ กษา ศาสนา  แล ะ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและงานรัฐพิธีต่างๆ 
งบประมาณ 118,705 บาท 
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พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
โดยมีข้อเสนอแนะในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
  1. บุคลากรในหน่วยงานต้องมีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งมีภาระงานในหน้าที่ต่อคนเกินก าลัง 
ท าให้บางหน่วยงานขาดการสอบทานการท างาน จึงพบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานและมีผลกระทบท าให้งาน
ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ 
  2. ปริมาณงานกับห้วงก าหนดระยะเวลาควรมีความสัมพันธ์กัน เนื่องจากว่าเป้าหมายการจัดสรร
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแบบรูปรายการละเอียด และปริมาณงานที่ต้องการ แต่ทั้งนี้ปริมาณงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีเป้าหมายโครงการมาก แต่ระยะเวลามีจ านวนจ ากัด 
  3. องค์กรควรมีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
องค์กร มิให้เกิดความผิดพลาดในการท างานที่สร้างคุณค่า และสนับสนุนการปฏิบัติ ทั้งนี้ การด าเนินการตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงต้องท าอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการพัฒนากระบวนการบริหารความ
เสี่ยงจนท าให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการท างานขององค์กร โดยประสานเข้ากับกระบวนการท างานปกติ
ที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และที่ส าคัญต้องมีการสื่อสารและเผยแพร่ให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจในทุก
ขัน้ตอนไปในทิศทางเดียวกัน 



 
 

 
                                                  

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
ที ่14/๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
------------------------------------    

   ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ สามารถด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
ในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป 

  เพ่ือให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเกตุ จึงขอแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ดังต่อไปนี้ 
      (๑)  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                   ประธานคณะท างาน 
      (๒)  หัวหน้าส านักปลัด                   คณะท างาน 
      (3)  ผู้อ านวยการกองคลัง                   คณะท างาน 
      (4)  ผู้อ านวยการกองช่าง                   คณะท างาน 
        (5)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                             คณะท างานและเลขานุการ 

      ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
       1. น านโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  มาแปลงเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติและน าเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบ
ที่ดีครบถ้วน โดยมีการก าหนดกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ 
      2. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลส าเร็จ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ เพ่ือพิจารณาและให้นโยบาย 
      3. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด และด าเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพ่ือก าหนดวิธีการควบคุม 
ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการด าเนินงาน ลดความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
      4. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมาย
ในแผนงานได้ครบถ้วน มีการก าหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง ก าหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรง 
ที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัย   มีการก าหนด Risk Appetite และ Risk 
Tolerrane ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ 
 
 
       
 
 

5. ก ากับให้มีการ ... 
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   5. ก ากับให้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง  จัดท าและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองเกตุ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ปีละ 1 ครั้ง 
      6. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ 
Internet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ ค าสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
      7. ปฏิบัติหน้าที่อย่างอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

      ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง  ณ  วันที่  7  มกราคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

 
      (นายบุญธรรม  นพรัตน์) 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 


