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องค์การบริหารส่วนต าบลกรูด 

อ าเภอพุนพนิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 



ค ำน ำ 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัด
ให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกรูด โดยหน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้จัดท าคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ๔ บท คือ 
  บทที่ ๑ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  บทที่ ๒ ก าหนดระยะเวลาในการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  บทที่ ๓ แบบฟอร์มส าหรับจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  บทที่ ๔ ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม 
  หน่วยตรวจสอบภายใน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกรูด จะช่วยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ไม่
แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น และท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกรูดบรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
        องค์การบริหารส่วนต าบลกรูด 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

 หน้ำ 

บทที่ ๑ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง        ๑                                                                                                                                    

บทที่ ๒ ก าหนดระยะเวลาในการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง    ๗ 

บทที่ ๓ แบบฟอร์มส าหรับจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง    ๙ 

บทที่ ๔ ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๑ 
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกรูด 

  หน่วยตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลกรูด ได้ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความ

เสี่ยงขององค์กร เพ่ือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การบริหารส่วนต าบลกรูดยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความ

เชื่อมั่นได้อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนี้ 

๑.) ให้มีกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน 

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒.) ให้บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลกรูดและพนักงานจ้างในทุก 

ระดับชั้น ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความส าคัญในการ

บริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม 

๓.) ให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ 

องค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง 

๔.) ให้มกีารติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรอบปีงบประมาณและทบทวน 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกรูด 

  ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่

แน่นอนและจะส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย (ท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือ

โอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ 

  ปัจจัยเสี่ยง หรือประเด็นควำมเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่อาจท าให้ไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยต้องระบุไว้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นอย่างไร และท าไม ทั้งนี้สาเหตุ

ของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือที่จะได้วิเคราะห์ และก าหนดมาตรการควบคุม หรือลดความเสี่ยงได้

อย่างถูกต้อง ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการด าเนินงานหรือระบบงานไม่เหมาะสม 

บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตราก าลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรืออาจ

เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมีผลท า

ให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี

ประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

  กำรระบุควำมเสี่ยง เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ แผนงาน/โครงการ เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์

ที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและ

สภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงาน ตามประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้  



 ๑.) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการใช้ยุทธศาสตร์ที่ไม่ 

เหมาะสม การที่ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ การมียุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจนและความไม่เหมาะสมของ

ยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่สภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า 

ยุทธศาสตร์ในปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และสังคมหรือไม่ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงานหรือไม่ 

 ๒.) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน 

ที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ท าให้เกิดประโยชน์เต็มที่ตามภารกิจขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลกรูดและหน่วยงานต่าง ๆ ในการระบุความเสี่ยง หน่วยงานต้องพิจารณาว่า การด าเนินการใดสามารถท างานได้

ดี และการด าเนินการใดท างานได้ไม่ดี หน่วยงานมีโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้หรือไม่ และ

หน่วยงานมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการด าเนินงานหรือไม่ 

 ๓.) ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and material Risks) หมายถึง ความเสี่ยงต่อ

สถานะการเงินและทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกรูด ทั้งด้านรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน ในการระบุ

ความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า ทรัพยากรใดจะมีผลต่อการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลกรูด (ทั้งที่ชัดเจนและ

ไม่ชัดเจน รวมถึงข้อผูกพันและปัจจัยภายนอก) และอะไรคือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงเหล่านี้ 

 ๔.) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risks)  

หมายถึง การไมป่ฏิบัติตามกฎระเบียบ ทั้งของภายในและภายนอกองค์กร ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงาน ต้องพิจารณา

ว่า งาน กระบวนการ และบุคลากรด าเนินงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ สามารถเกิดการกระท าผิดกฎระเบียบได้อย่างไรบ้างและหาก

เกิดขึ้น ระบบตรวจสอบภายในสามารถตรวจเจอหรือไม่และมีกรณีตัวอย่างจากอดีตเกี่ยวกับการกระท าผิดหรือการละเว้นการปฏิบัติ 

  กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk -Assessment) 

  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการน าความเสี่ยงที่ระบุจัดล าดับความ

เสี่ยง โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบ ซึ่งโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาส

ที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ ผลกระทบ ( Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยง เมื่อท าการประเมินแล้วน ามาก าหนดเป็นระดับความเสี่ยงในแผนภูมิความเสี่ยง เพ่ือช่วยให้สามารถ

เห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลังเป็นการจัดล าดับความเสี่ยงและ

สามารถตัดสอนใจวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมต่อไปองค์การบริหารส่วนต าบลกรูดก าหนดเกณฑ์

การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้ 

 

 

 

 

 



๑. ตำรำงกำรพิจำรณำก ำหนดระดับคะแนนของโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 

ตำรำงท่ี ๑.๑ โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในเชิงปริมำณ (ร้อยละ) 

คะแนน ระดับโอกำสที่เกิดขึ้น ค ำอธิบำย 

๑ น้อยมาก ไม่มีโอกาสที่จะเกิดข้ึน หรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 

๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๒๑ – ๔๐ 

๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๔๑ - ๖๐ 

๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๖๑ – ๘๐ 

๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๘๐ 

ตำรำงท่ี ๑.๒ โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในเชิงปริมำณ (ครั้ง) 

คะแนน ระดับโอกำสที่เกิดขึ้น ค ำอธิบำย 

๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้น ๕ ปี ต่อครั้ง 

๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้น ๒ - ๓ ปี ต่อครั้ง 

๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปี ต่อครั้ง 

๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ - ๖ เดือน ต่อครั้ง 

๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 

ตำรำงท่ี ๑.๓ โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในเชิงปริมำณ  

คะแนน ระดับโอกำสที่เกิดขึ้น ค ำอธิบำย 

๑ น้อยมาก มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย 

๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้น แต่นาน ๆ ครั้ง 

๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ 

๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง 

๒. ตำรำงกำรพิจำรณำก ำหนดระดับคะแนนของควำมรุนแรงผลกระทบ (I) 

ตำรำงท่ี ๒.๑ ควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงในเชิงปริมำณ (ร้อยละ) 

คะแนน ระดับโอกำสที่เกิดขึ้น ค ำอธิบำย 

๑ น้อยมาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 

๒ น้อย มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๒๑ - ๔๐ 

๓ ปานกลาง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑ - ๖๐ 

๔ สูง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรงร้อยละ ๖๑ - ๘๐ 

๕ สูงมาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง มากกว่าร้อยละ ๘๐ 



ตำรำงท่ี ๒.๒ ควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงในเชิงปริมำณ (มูลค่ำควำมเสียหำย) 

คะแนน ระดับโอกำสที่เกิดขึ้น ค ำอธิบำย 

๑ น้อยมาก ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

๒ น้อย > ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท 

๓ ปานกลาง > ๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๔ สูง > ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๕ สูงมาก > ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตำรำงที่ ๒.๓ ควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงในเชิงคุณภำพ (กำรสูญเสียและบำดเจ็บ) 

คะแนน ระดับโอกำสที่เกิดขึ้น ค ำอธิบำย 

๑ น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 

๒ น้อย มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 

๓ ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 

๔ สูง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 

๕ สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 

- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน โอกาส 

และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ 

 (แดง)    สูง  (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕) 

                           (เหลือง)    ปานกลาง  (คะแนน ๕ - ๑๔) 

 (เขียว)    ต่ า  (คะแนน ๑ - ๔) 

                                              แผนภูมิระดับควำมเสี่ยง 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

                                                  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ(

l) 



 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการหรือกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหาร

จัดการให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่

องค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงมี ๔ กลยุทธ์ ดังนี้ 

 ๑.) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง 

และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจ หยุด ยกเลิก โครงการหรือกิจกรรมนั้นไป 

 ๒.) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือการ 

ออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม  ป้องกันให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

 ๓.) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจาก 

ต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะรับได้ ไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกัน แต่ควรมีมาตรการ

ติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

 ๔.) การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่าย 

โอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบของทุกกระบวนการท างาน มีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ 

ดังนั้นโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลกรูด จึงมีความเชื่อมโยงกัน โดยมีคณะท างาน

บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลกรูด ซึ่งแต่งตั้งมาจากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วน

ราชการ ผู้อ านวยการกองทุกกอง เป็นคณะท างานและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานคณะท างาน 

คณะท างานจะเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ผลักดัน และติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ในขณะที่พนักงานและเจ้ าหน้าที่

ทุกกอง/ส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ

กอง องค์การบริหารส่วนต าบลกรูดแต่งตั้งคณะบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลกรูดเมื่อวันที่ ๓ 

กันยายน ๒๕๖๔ คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ในการ ๑) จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๒) ติดตามผลประเมิน

การบริหารจัดการความเสี่ยง ๓) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และ ๔) พิจารณาทบทวน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ผังโครงสร้ำงคณะท ำงำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ อบต.กรูด 

 

ประธานกรรมการ

กรรมการ กรรมการ
กรรมการ/
เลขานกุาร

รองประธาน
กรรมการ



วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 ๑. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลกรูดมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการป้องกัน ข้าราชการหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ๒. เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดแล้ว ไม่ให้เกิดขึ้นอีก 

 ๓. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  

 ๔. สร้างกรอบและแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการความไม่ 

แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตาม พฤติกรรมเสี่ยง  

 ๕. เพ่ือให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวัง ความ

เสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ องค์การบริหารส่วนต าบลกรูด สามารถบรรลุเป้าหมาย 

ขจัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ปัญหาอุปสรรค หรือสิ่ งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันความ

เสียหายต่อทรัพยากรโดยรวม ขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๒ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 ในการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลกรูด มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑. คณะท างานรับทราบนโยบายและก าหนดแนวทางร่วมกันในการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

แล้วสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรทราบ 

 ๒. ทุกส่วนราชการด าเนินการตามคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงแยกตามส่วนราชการ ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 

  ๒.๑ การระบุความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาโครงการ/กิจกรรม แล้วน ามาระบุความเสี่ยงตาม 

ประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน และแหล่งที่มาของความเสี่ยง โดยใช้แบบ R ๐๑ 

  ๒.๒ การประเมินความเสี่ยง ทุกกองน าความเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิด 

เหตุการณ์และระดับความรุนแรงของผลกระทบ และจัดล าดับความเสี่ยง ๓ ระดับ โดยประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง 

เพ่ือช่วยในตัดสินใจก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง แล้วส่งให้คณะท างานพิจารณากลั่นกรอง โดยใช้แบบ R ๐๒ 

  ๒.๓ การจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ทุกกองพิจารณาใช้กลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ เพ่ือ 

จัดการจัดการความเสี่ยง ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการ แล้วส่งให้

คณะท างานพิจารณากลั่นกรอง โดยใช้แบบ R ๐๓ 

 ๓. คณะท างานประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ 

แล้วสรุปจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เสนอนายกพิจารณาอนุมัติ  

 ๔. สื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทุกส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามแผนฯ 

 ๕. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

ตำรำงแผนปฏิบัติกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร  

ผู้รับผิดชอบ 

ก.
ย.

 ๖
๔ 

ต.
ค.

 ๖
๔ 

พ.
ย.

 ๖
๔ 

ธ.ค
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๕ 
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ค.
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๕ 
เม
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. ๖

๕ 
พ.

ค.
 ๖

๕ 
มิ.

ย.
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๕ 
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 ๖
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 ๖

๕ 
ก.

ย.
 ๖

๕ 
ต.

ค.
 ๖

๕ 
พ.

ย.
 ๖

๕ 
ธ.ค

. ๖
๕ 

จัดท าคู่มือบริหารจัดการ

ความเสี่ยง 
                คณะท างาน 

การระบุความเสี่ยง 
                ทุกส่วนราชการ 

การประเมินความเสี่ยง                 ทุกส่วนราชการ 

 

 



 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

ห้วงระยะเวลำด ำเนินกำร  

ผู้รับผิดชอบ 

ก.
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 ๖
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ต.
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 ๖

๕ 
ก.

ย.
 ๖

๕ 
ต.

ค.
 ๖

๕ 
พ.

ย.
 ๖

๕ 
ธ.ค

. ๖
๕ 

การก าหนดกิจกรรมบริหาร 

จัดการความเสี่ยง (ระดับ 

ส่วนราชการ) 
                

ทุกส่วนราชการ 

การจัดท าแผนการบริหาร 

จัดการความเสี่ยง (ระดับ 

องค์กร) 

   

 

            ทุกส่วนราชการ 

สื่อสารบริหารแผนจัดการ

ความเสี่ยง 

   

 

            คณะท างาน 

ด า เนินการตามแผนการ

บริหารจัดการความเสี่ยง 

                ทุกส่วนราชการ 

ติ ดตามประ เมิ นผลและ

ทบทวนการจัดการบริหาร

จัดการความเสี่ยง (ระดับ

ราชการ) 

                ทุกส่วนราชการ 

ติ ดตามประ เมิ นผลและ

ทบทวนการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง (ระดับองค์กร) 

                คณะท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๓ 

แบบฟอร์มส ำหรับจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ค ำอธิบำยกำรกรอกแบบฟอร์ม Risk ๐๑  

 (๑) กรอกชื่อส่วนราชการ/กอง ตามโครงสร้างส่วนราชการ  

 (๒) กรอกล าดับที่  

 (๓) กรอกชื่อโครงการ/กิจกรรม  

 (๔) ระบุลักษณะความเสี่ยงที่มี  

 (๕) ระบุด้าน ตามตามประเภทของความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้  

  ๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์(Strategic Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการใช้ยุทธศาสตร์ที่ไม่ 

เหมาะสม การที่ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจ การมียุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจนและ ความไม่เหมาะสมของ

ยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจเกิดจากการที่สภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ในการระบุ ความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า 

ยุทธศาสตร์ในปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมหรือไม่ และประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของหน่วยงาน หรือไม่  

  ๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ 

ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ท าให้เกิดประโยชน์เต็มที่ตามภารกิจ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลกรูดและหน่วยงานต่าง ๆ ในการระบุความเสี่ยง หน่วยงานต้อง พิจารณาว่า การด าเนินการใดสามารถท างาน

ได้ดีและและการด าเนินการใดท างานได้ไม่ดี หน่วยงาน มีโครงสร้างและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อถือได้หรือไม่ 

และหน่วยงานมีทรัพยากรที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการด าเนินงานหรือไม่  

  ๓. ความเสี่ยงด้านการเงินและทรัพยากร (Financial and material Risks) หมายถึง ความเสี่ยง ต่อ

สถานะการเงินและทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกรูด ทั้งด้านรายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน ในการระบุ

ความเสี่ยงหน่วยงานต้องพิจารณาว่า ทรัพยากรใดจะมีผลต่อการเงิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลกรูด (ท้ังที่ชัดเจนและ

ไม่ชัดเจน รวมถึง ข้อผูกพันและปัจจัย ภายนอก) และอะไรคือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น  

  ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (Compliance Risks) หมายถึง 

การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทั้งของภายในและภายนอกองค์กร ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานต้อง พิจารณาว่า งาน 

กระบวนการ และบุคลากรด าเนินงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ สามารถเกิด การกระท าผิดกฎระเบียบได้อย่างไร

บ้างและหากเกิดขึ้น ระบบตรวจสอบภายในจะสามารถตรวจเจอ หรือไม่ และมีกรณีตัวอย่างจากอดีตเกี่ยวกับการกระท าผิดหรือไม่ปฏิบัติ  

 (๖) เลือกระบุแหล่งที่มาของความเสี่ยง ดังนี้ (สามารถเลือกได้ หลายปัจจัยพร้อมกัน)  

  ๑. จากปัจจัยภายนอก  

  ๒. จากปัจจัยภายใน 

 

 



ค ำอธิบำยกำรกรอกแบบฟอร์ม Risk ๐๒ 

 (๑) กรอกชื่อส่วนราชการ/กอง ตามโครงสร้างส่วนราชการ  

 (๒) กรอกชื่อโครงการ/กิจกรรม ตามช่อง (๓) ของแบบ R ๐๑  

 (๓) ระบุลักษณะความเสี่ยงที่มีตามช่อง (๔) ของแบบ R ๐๑  

 (๔) ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง สามารถเลือกตามตัวอย่างเกณฑ์และน าไปปรับใช้ ดังนี้  

ตำรำงกำรพิจำรณำก ำหนดระดับคะแนนของโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (L) 

ตำรำงท่ี ๑.๑ โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในเชิงปริมำณ (ร้อยละ) 

คะแนน ระดับโอกำสที่เกิดขึ้น ค ำอธิบำย 

๑ น้อยมาก ไม่มีโอกาสที่จะเกิดข้ึน หรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 

๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๒๑ – ๔๐ 

๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๔๑ - ๖๐ 

๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๖๑ – ๘๐ 

๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๘๐ 

ตำรำงท่ี ๑.๒ โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในเชิงปริมำณ (ครั้ง) 

คะแนน ระดับโอกำสที่เกิดขึ้น ค ำอธิบำย 

๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้น ๕ ปี ต่อครั้ง 

๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้น ๒ - ๓ ปี ต่อครั้ง 

๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปี ต่อครั้ง 

๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ - ๖ เดือน ต่อครั้ง 

๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 

ตำรำงท่ี ๑.๓ โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในเชิงปริมำณ  

คะแนน ระดับโอกำสที่เกิดขึ้น ค ำอธิบำย 

๑ น้อยมาก มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย 

๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้น แต่นาน ๆ ครั้ง 

๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ 

๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง 

 

 

 



 (๕) ประเมินผลกระทบของความเสี่ยง สามารถเลือกตามตัวอย่างเกณฑ์และน าไปปรับใช้ ดังนี้ 

๓. ตำรำงกำรพิจำรณำก ำหนดระดับคะแนนของควำมรุนแรงผลกระทบ (I) 

ตำรำงท่ี ๒.๑ ควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงในเชิงปริมำณ (ร้อยละ) 

คะแนน ระดับโอกำสที่เกิดขึ้น ค ำอธิบำย 

๑ น้อยมาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 

๒ น้อย มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๒๑ - ๔๐ 

๓ ปานกลาง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑ - ๖๐ 

๔ สูง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรงร้อยละ ๖๑ - ๘๐ 

๕ สูงมาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง มากกว่าร้อยละ ๘๐ 

ตำรำงท่ี ๒.๒ ควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงในเชิงปริมำณ (มูลค่ำควำมเสียหำย) 

คะแนน ระดับโอกำสที่เกิดขึ้น ค ำอธิบำย 

๑ น้อยมาก ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

๒ น้อย > ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท 

๓ ปานกลาง > ๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๔ สูง > ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๕ สูงมาก > ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ตำรำงที่ ๒.๓ ควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยงในเชิงคุณภำพ (กำรสูญเสียและบำดเจ็บ) 

คะแนน ระดับโอกำสที่เกิดขึ้น ค ำอธิบำย 

๑ น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 

๒ น้อย มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 

๓ ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 

๔ สูง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 

๕ สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 

  

 

 

 

 



 (๖.) กรอกค่าคะแนน โดยน าค่าในตารางช่อง (๔) X (๕) พร้อมทั้งระบุว่า สูง ปานกลาง หรือ ต่ า โดย 

พิจารณาจากแผนภูมิระดับความเสี่ยงดังต่อไปนี้ 

                                              แผนภูมิระดับควำมเสี่ยง 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

                                                  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) 

 (แดง)    สูง  (คะแนนไม่น้อยกว่า ๑๕) 

                           (เหลือง)    ปานกลาง  (คะแนน ๕ - ๑๔) 

 (เขียว)    ต่ า  (คะแนน ๑ - ๔) 

 (๗) ท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เลือกใช้  

  - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และ

หน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจ หยุด ยกเลิก โครงการหรือกิจกรรมนั้นไป  

  - การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน หรือการ 

ออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ หรือควบคุม ป้องกันให้อยู่ ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

  - การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจาก ต้นทุน

การจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกัน แต่ควรมีมาตรการติดตาม

อย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น  

  - การกระจายความเสี่ยงหรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่าย โอน

ความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การท าประกัน 
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ค ำอธิบำยกำรกรอกแบบฟอร์ม Risk ๐๓ 

 (๑) กรอกชื่อส่วนราชการ/กอง ตามโครงสร้างส่วนราชการ  

 (๒) กรอกล าดับที่  

 (๓) กรอกโครงการ/กิจกรรม เหมือน แบบ R ๐๑ และ R ๐๒  

 (๔) กรอกความเสี่ยง เหมือน แบบ R ๐๑ และ R ๐๒  

 (๕) กรอกวัตถุประสงค์ของการวางแผนจัดการความเสี่ยง  

 (๖) กรอกวิธีการจัดการความเสี่ยงตามวิธีการบริหารความเสี่ยงในคอลัมน์ (๗) ของตาราง R ๐๒ โดยให้ 

อธิบายวิธีการด าเนินการด้วย  

 (๗) ระบุระยะเวลาและความถ่ีในการด าเนินการ  

 (๘) ระบุผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  

 (๙) ระบุค าอธิบายอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำอธิบำยกำรกรอกแบบฟอร์ม Risk ๐๔ 

 (๑) กรอกชื่อส่วนราชการ/กอง ตามโครงสร้างส่วนราชการ  

 (๒) กรอกโครงการ/กิจกรรม เหมือนคอลัมน์ (๓) ในแบบ R ๐๓  

 (๓) กรอกความเสี่ยง เหมือนคอลัมน์ (๔) ในแบบ R ๐๓  

 (๔) กรอกวิธีการจัดการความเสี่ยงเหมือนคอลัมน์ (๖) ในแบบ R ๐๓  

 (๕) ระบุผลความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะ ดังนี้ - แล้ว

เสร็จ - อยู่ระหว่างด าเนินการ – ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 (๖) ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) เช่น เลขที่ค าสั่ง เลขที่ 

บันทึกข้อความ เป็นต้น  

 (๗) ระบุผลการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ R ๐๒  

 (๘) ระบุค าอธิบายอื่น ๆ (ถ้ามี)  

 (๙) ระบุกิจกรรมที่จ าเป็นต้องน าไปบริหารจัดการความเสี่ยงต่อในปีถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


