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บทท่ี 1  
บทน า 

 
ปัจจุบันการด าเนินงานขององค์กรจะต๎องเผชิญกับสภาวะความไมํแนํนอนทั้งจากปัจจัยภายใน  

และภายนอกองค์กร ซึ่งกํอให๎เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส (Risk and Opportunities) ตํอ
องค์กรโดยความเสี่ยงจะสํงผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร๎างมูลคําตํอองค์กร ดังนั้นการ
บริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะชํวยปูองกันรักษาและสํงเสริมให๎องค์กรสามารถบรรลุ 
วัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบส าคัญของการ
ก ากับ ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุํงเน๎นให๎ทุกกระบวนการด าเนินงานด๎วยความ
โปรํงใส มีประสิทธิภาพ สํงผลดีตํอภาพลักษณ์และการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎แกํองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 

  องค์การบริหารสํวนต าบลเฉลียงจึงให๎ความส าคัญตํอการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการ
ก าหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให๎มีความสอดคล๎องกับพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  มาตรา 79 “ให๎หนํวยงานของรัฐจัดให๎มีการตรวจสอบภายใน       
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให๎ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว23  ลงวันที่  19 มีนาคม  
2562 ตลอดจนกรอบโครงสร๎างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk 
Management-Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission ( COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได๎ให๎ค าจ ากัดความของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์กร  
 

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู๎บริหารและพนักงานทุกคนขององค์การบริหารสํวน 
ต าบลเฉลียง ต๎องให๎ความส าคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว๎ในคูํมือการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือ
ท าให๎การด าเนินงานประสบผลส าเร็จตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร คูํมือบริหารความ
เสี่ยงฉบับนี้จัดท าโดยอ๎างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO(COSO 
ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังวําด๎วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหนํวยงานของรัฐ พ.ศ.2562  
 

 “กระบวนการที่บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได๎เข๎ามามีสํวนรํวม  ในการคิดวิเคราะห์และคาดการณ์ 
ถึงเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกลําวให๎อยูํในระดับที่
ยอมรับได๎ เพ่ือให๎องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนด” 
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อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
อบต. มีหน๎าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537 และ 

แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 พัฒนาต าบลทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม(มาตรา 66) มี
หน๎าที่ต๎องท าตามมาตรา 67 ดังนี้ 

1. จัดให๎มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
2. การรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการก าจัดขยะ 

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3. ปูองกันโรคและระงับโรคติดตํอ 
4. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. สํงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6. สํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู๎สูงอายุและพิการ 
7. คุ๎มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น 

ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย 
 

มีหน้าที่ท่ีอาจท ากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้ 
1. ให๎มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
2. ให๎มีและบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสวํางโดยวิธีอ่ืน 
3. ให๎มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
4. ให๎มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผํอนหยํอนใจและสวนสาธารณะ 
5. ให๎มีและสํงเสริมกลุํมเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
6. สํงเสริมให๎มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
7. บ ารุงและสํงเสริมการประกอบอาชีพ 
8. การค๎ุมครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผํนดิน 
9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
10. ให๎มีตลาด ทําเทียบเรอื และทําข๎าม 
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
12. การทํองเที่ยว 
13. การผังเมือง 

 

อ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลตามท่ีได๎กลําวมาข๎างต๎นนั้น  ไมํเป็นการตัดอ านาจ 
หน๎าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหนํวยงานของรัฐ ในอันที่จะด าเนินกิจการใดๆ เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในต าบล แตํต๎องแจ๎งให๎องค์การบริหารสํวนต าบลทราบลํวงหน๎าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การ 
บริหารสํวนต าบลมีความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการดังกลําว ให๎กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือ
หนํวยงานของรัฐ น าความเห็นขององค์การบริหารสํวนต าบลไปประกอบการพิจารณาด าเนินกิจการนั้นด๎วยเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน๎าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให๎องค์การบริหารสํวนต าบลมีสิทธิได๎รับทราบข๎อมูลและ
ขําวสารจากทางราชการในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของทางราชการในต าบล เว๎นแตํข๎อมูลหรือขําวสาร
ที่ทางราชการถือวําเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแหํงชาติ 
 

องค์การ... 
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องค์การบริหารสํวนต าบลอาจออกข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบล    เพ่ือใช๎บังคับในเขต 
องค์การบริหารสํวนต าบลได๎เทําท่ีไมํขัดตํอกฎหมายหรืออ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลในการนี้จะ
ก าหนดคําธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู๎ฝุาฝืนด๎วยก็ได๎ แตํมิให๎ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพัน
บาท เว๎นแตํจะมีกฎหมายบัญญัติไว๎เป็นอยํางอ่ืน  ในสํวนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารสํวนต าบลมี
การจัดแบํงการบริหารงานออกเป็น ส านักงานปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล และสํวนตําง ๆ ที่องค์การบริหาร
สํวนต าบลได๎ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานสํวนต าบลเป็นเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารสํวนต าบลสามารถ
ขอให๎ข๎าราชการ พนักงาน หรือลูกจ๎างของหนํวยราชการ หนํวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนํวยการบริหาร
ราชการสํวนท๎องถิ่น ไปด ารงต าแหนํงหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนต าบลชั่วคราวได๎โดยไมํขาดจากต๎น
สังกัดเดิม โดยให๎ผู๎วําราชการจังหวัดเป็นผู๎มีอ านาจอนุญาตได๎ตามความจ าเป็น และในกรณีที่เป็นข๎าราชการซึ่ง
ไมํอยูํในอ านาจของผู๎วําราชการจังหวัด  ให๎กระทรวงมหาดไทยท าความตกลงกับหนํวยงานต๎นสังกัดกํอนแตํงตั้ง 
นอกจากนั้นองค์การบริหารสํวนต าบลอาจท ากิจการนอกเขตองค์การบริหารสํวนต าบลหรือรํวมกับสภาต าบล 
องค์การบริหารสํวนต าบล องค์การบริหารสํวนจังหวัด หรือหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นอ่ืน เพ่ือ
กระท ากิจการรํวมกันได๎ ทั้งนี้ เมื่อได๎รับความยินยอมจากสภาต าบลองค์การบริหารสํวนต าบล องค์การบริหาร
สํวนจังหวัด หรือหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จ าเป็นต๎องท า
และเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยูํในอ านาจหน๎าที่ของตน 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองท๎องถิ่น  พ.ศ.  
2542 ก าหนดให๎ อบต.มีอ านาจและหน๎าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท๎องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 

1. การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง 
2. การจัดให๎มี และบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า 
3. การจัดให๎มีและควบคุมตลาด ทําเทียบเรือ ทําข๎าม และท่ีจอดรถ 
4. การสาธารณูปโภค และการกํอสร๎างอ่ืนๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การสํงเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
7. คุ๎มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
8. การสํงเสริมการทํองเที่ยว 
9. การจัดการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู๎ด๎อยโอกาส 
11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น 
12. การปรับปรุงแหลํงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูํอาศัย 
13. การจัดให๎มี และบ ารุงรักษาสถานที่พักผํอนหยํอนใจ 
14. การสํงเสริมกีฬา 
15. การสํงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของราษฎรในการพัฒนาท๎องถิ่น 
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง 
18. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

 
19. การสาธารณสุข... 



4 
 

19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20. การจัดให๎มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
22. การจัดใหม๎ี และควบคุมการฆําสัตว์ 
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร๎อย และการอนามัย  โรงมหรสพ  และ 

สาธารณสถานอื่นๆ 
24. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช๎ประโยชน์จากปุาไม๎ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล๎อม 
25. การผังเมือง 
26. การขนสํง และการวิศวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30. การรักษาความสงบเรียบร๎อย สํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัย 

ในชีวิต และทรัพย์สิน 
31. กิจอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท๎องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

องค์การบริหารสํวนต าบลเฉลียงมีภารกิจตํางๆ มากมายความส าคัญตํอท๎องถิ่นเป็นอยํางมาก 
เพราะเป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีขนาดเล็ก แตํใกล๎ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะประชาชนใน
พ้ืนที่ชนบท องค์การบริหารสํวนต าบลเป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่เปิดโอกาสให๎ประชาชนในชุมชนระดับ
ต าบล หมูํบ๎านไดเ๎ข๎ามามีสํวนรํวมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 
 

องค์การบริหารสํวนต าบลเฉลียง   จึงจ าเป็นต๎องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง  ขององค์การ 
บริหารสํวนต าบลเฉลียง เพ่ือหาวิธีการปูองกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะสํงผลกระทบตํอการปฏิบัติงานเพ่ือลด
โอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแกํประชาชนในพ้ืนที่ การบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารสํวนต าบลเฉลียงมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางที่ใช๎ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของ
องค์การบริหารสํวนต าบลเฉลียงขององค์การบริหารสํวนต าบลเฉลียงด๎วยการคาดการณ์ลํวงหน๎าในกรณีที่ความ
เสี่ยงนั้นเกิดข้ึนจริงและน าแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช๎ในด าเนินการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร๎าง... 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 2017 
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โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
      จากการที่องค์การบริหารสํวนต าบลเฉลียง ได๎ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ด าเนินการ ซึ่งองค์การบริหารสํวนต าบลได๎ก าหนดต าแหนํงของพนักงานสํวนต าบลให๎ตรงกับภารกิจและใน
ระยะแรกการก าหนดโครงสร๎างสํวนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้นอาจก าหนดเป็นภารกิจอยูํ 
ในงาน หรือก าหนดเป็นฝุาย เพ่ือการให๎การบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล๎องกับก าร
ปฏิบัติงาน เน๎นความยืดหยุํน กระจายอ านาจในการบริหารจัดการ มีความคลํองตัวและชัดเจน องค์การบริหาร
สํวนต าบล  จึงได๎ทบทวนโครงสร๎างของแตํละสํวนราชการ และมีการปรับปรุงเพ่ือให๎เหมาะสมกับบุคลากรที่มี
อยูํในกรอบอัตราก าลัง และสอดคล๎องกับภารกิจหน๎าที่ ดังนี้  
 8.1 โครงสร๎าง โครงสร๎างที่ต๎องก าหนดสํวนราชการที่มีอยูํเดิมได๎แกํ ส านักงานปลัด         
กองคลัง กองชําง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหนํวยงานตรวจสอบภายใน  
 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1.  ส านักปลัด อบต. 1.  ส านักปลัด อบต.  
๑.๑ งานบริหารทั่วไป ๑.๑ งานบริหารทั่วไป  

- งานธุรการและงานสารบรรณ - งานธุรการ งานสารบรรณ  
- งานอ านวยการและข๎อมูลขําวสาร - งานอ านวยการและข๎อมูลขําวสาร  
- งานประชาสัมพันธ์ - งานงานประชาสัมพันธ์  

   - งานสนับสนุนและงานบริการ - งานสนับสนุนและบริการ  
  - งานกิจการสภา -  งานกิจการสภาและการประชุมสภา อบต.  

   - งานรักษาความสะอาด -  งานรักษาความสะอาด  
  - งานร๎องเรียนและร๎องทุกข์ - งานร๎องเรียนและร๎องทุกข์  
 - งานอ่ืนที่ไมํอยูํในความรับผิดชอบสํวนใด - งานอ่ืนที่ไมํอยูํในความรับผิดชอบสํวนใด  

     

1.2 งานนโยบายและแผน 1.2 งานนโยบายและแผน  
- งานนโยบายและแผนพัฒนา - งานโยบายและแผนพัฒนา  

- งานวิชาการ - งานวิชาการ  

- งานข๎อมูลและประชาสัมพันธ์ - งานข๎อมูลและประชาสัมพันธ์  

- งานงบประมาณ - งานงบประมาณ  

- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์  

- งานข๎อบัญญัติ ข๎อกฎหมาย ระเบียบ 
และข๎อบังคับ 

- งานข๎อบัญญัติ ข๎อกฎหมาย ระเบียบ และ
ข๎อบังคับ 

 

 
 
 

1. ส านักงานปลัด (ต่อ) 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
 1.  ส านักปลัด อบต.  1.  ส านักปลัด อบต.  

๑.๓    งานบริหารบุคคล ๑.3 งานบริหารงานบุคคล  
- งานควบคุมและบริหารงานบุคคล - งานควบคุมและบริหารงานบุคคล  

- 
 

- 
- 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

- 

งานจัดเก็บและรวบรวมข๎อมูลเพื่อจัดท า
แผนอตัราก าลัง 
งานจัดท าระบบข๎อมูลบุคลากร 
งานจัดท าเรื่องบรรจุแตํงตั้ง ขอโอน ย๎าย 
ปรับวุฒิ เลื่อนระดับ และเลื่อนขั้นขอ
ข๎าราชการ 
งานจัดท าบัญชีรายละเอียดการจ๎างและ
ขออนุมัติจ๎าง 
งานจัดท าเรื่องการลาทุกชนิด และงบ
เดือน ปี วันท าการ ของข๎าราชการและ
พนักงานจ๎าง 
งานจัดท าค าขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจ าปี 
งานสิทธิประโยชน์ของข๎าราชการ และ
พนักงานจ๎าง 

- 
 

- 
- 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

- 

งานงานจัดเก็บและรวบรวมข๎อมูลเพื่อท าแผน 
อัตราก าลัง 
งานจัดท าระบบข๎อมูลบุคลากร 
งานจัดท าเรื่องบรรจุแตํงตั้ง ขอโอน ย๎าย ปรับ
วุฒิ เลื่อนระดับ และเลื่อนขั้นของข๎าราชการ 
 
งานจัดท าบัญชีรายละเอียดการจ๎างและขอ
อนุมัติจ๎าง 
งานจัดท าเรื่องการลาทุกชนิด และวบเดือน ปี 
วันท าการของข๎าราชการและพนักงานจ๎าง 
 
งานจัดท าค าขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจ าปี 
งานสิทธิประโยชน์ของข๎าราชการและ
พนักงานจ๎าง 
 

1.4   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- งานปฏิบัติการเผ๎าระวังภัยตํางๆ - งานปฏิบัติการเผ๎าระวังภัยตํางๆ  

- 
- 
- 
- 
- 
 
 

1.5 
- 
 

- 

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานรักษาความสงบ 
งานชํวยเหลือฟ้ืนฟู 
งานรวบรวมข๎อมูล สถิติและเอกสาร 
งานรายงานการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
งานสํงเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน 
งานสํงเสริมและสนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน 

- 
- 
- 
- 
- 
 
 

1.5 
- 
 

- 
 

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานรักษาความสงบ 
งานชํวยเหลือฟ้ืนฟู 
งานรวบรวมข๎อมูล สถิติและเอกสาร 
งานรายงานการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
งานสํงเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน 
งานสํงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ชุมชน 

 

- งานสํงเสริมภารกิจบทบาทหน๎าที่สิทธิ
สตรี 

- งานสํงเสริมภารกิจบทบาทหน๎าที่สิทธิสตรี  
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2. กองคลัง 

           งานแสดง.... 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
1.  ส านักปลัด อบต. 1.  ส านักปลัด อบต.  
-  งานสํงเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุคน    
   พิการ ปุวยโรคเอดส์ 
- งานสํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ 
   ของชมรม ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวยโรคเอดส์  
   และผู๎ด๎วยโอกาส 
- งานสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีพ 
   และกลุํมอาชีพ 
- งานสํงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
- งานสํงเสริมหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ 
 
1.6 งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี 
- งานสํงเสริมปรับปรุงขยายพันธ์พืชและพันธ์ 
   สัตว ์
- งานปูองกันและรักษาโรคและศัตรูพืช 
- งานเพาะช าและปุ๋ยเคมี 
- งานสํงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 
- งานวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยีทาง 
   การเกษตร 
- งานปูองกันรักษาโรคและกักสัตว์ 
- งานเพาะพันธ์และอนุบาลสัตว์ 

-  งานสํงเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุคน    
   พิการ ปุวยโรคเอดส์ 
- งานสํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ 
   ของชมรม ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ปุวยโรคเอดส์  
   และผู๎ด๎วยโอกาส 
- งานสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีพ 
   และกลุํมอาชีพ 
- งานสํงเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
- งานสํงเสริมหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ 
 
1.6 งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี 
- งานสํงเสริมปรับปรุงขยายพันธ์พืชและพันธ์ 
   สัตว ์
- งานปูองกันและรักษาโรคและศัตรูพืช 
- งานเพาะช าและปุ๋ยเคมี 
- งานสํงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 
- งานวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยีทาง 
   การเกษตร 
- งานปูองกันรักษาโรคและกักสัตว์ 
- งานเพาะพันธ์และอนุบาลสัตว์ 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
2.1 งานการเงิน 
- งานวิชาการคลัง 
- งานรับเงิน-เบิกจํายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจํายเงิน 
- งานควบคุมการเบิกจํายเงินงบประมาณ 
- งานควบคมุการรับ การจํายเงิน งบประมาณ 
- งานการก๎ูและการยืมเงินสะสม 
- งานการเงินและงบทดลอง 
- งานเก็บรักษาเงิน 
 
 

2.1 งานการเงิน  
- งานวิชาการคลัง 
- งานรับเงิน-เบิกจํายเงิน 
- งานจัดท าฎีกาเบิกจํายเงิน 
- งานควบคุมการเบิกจํายเงินงบประมาณ 
- งานควบคมุการรับ การจํายเงิน งบประมาณ 
- งานการก๎ูและการยืมเงินสะสม 
- งานการเงนิและงบทดลอง 
- งานเก็บรักษาเงิน 
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3. กองช่าง 

 
          …งานออกและควบคุม 

โครงสร้างตามแผนอัตราปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
2.2 งานบัญชี 
- งานการจดัท าบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจํายเงิน 
- งานรายงานทางการเงิน 
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
- งานงบการเงนิและงบทดลอง 
 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร คําธรรมเนียมและคําเชํา 
- งานพัฒนาและสํงเสริมรายได๎ 
- งานควบคุมกิจการค๎าและคําปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเรํงรัดรายได๎ 
- งานจัดเกบ็รายได๎ทุกชนิด 
 
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจํายวัสดุครุภัณฑ์และ 
   ยานพาหนะ 
- งานงานควบคมุครุภัณฑ์ส านักงาน 
- งานจัดซื้อ จัดจ๎าง 

2.2 งานบัญชี 
- งานการจัดท าบัญชี 
- งานทะเบียนการคุมเบิกจํายเงิน 
- งานรายงานทางการเงิน 
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
- งานงบการเงินและงบทดลอง 
 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- งานภาษีอากร คําธรรมเนียมและคําเชํา 
- งานพัฒนาและสํงเสริมรายได๎ 
- งานควบคุมกิจการค๎าและคําปรับ 
- งานทะเบียนควบคุมและเรํงรัดรายได๎ 
- งานจัดเกบ็รายได๎ทุกชนิด 
 
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
- งานพัสดุ 
- งานทะเบียนเบิกจํายวัสดุครุภัณฑ์และ 
   ยานพาหนะ 
- งานงานควบคุมครุภัณฑ์ส านักงาน 
- งานจัดซื้อ จัดจ๎าง 
 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
- งานกํอสร๎างและบูรณะถนน 
- งานกํอสร๎างสะพานและบูรณะสะพาน ฝาย 
   กั้นน้ าทดน้ า 
- งานข๎อมูลกํอสร๎าง 
- งานไฟฟูาสาธารณะ 
- งานระบายน้ า ขุดลอกแหลํงน้ า 
 
 

3. กองช่าง 
3.1 งานก่อสร้าง 
- งานกํอสร๎างและบูรณะถนน 
- งานกํอสร๎างสะพานและบูรณะสะพาน ฝาย 
   กั้นน้ าทดน้ า 
- งานข๎อมูลกํอสร๎าง 
- งานไฟฟูาสาธารณะ 
- งานระบายน้ า ขุดลอกแหลํงน้ า 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
- งานวิศวกรรม 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการกํอสร๎างอาคาร 
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานออกแบบและบริการข๎อมูล 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 
 

๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ 
- งานวิศวกรรม 
- งานประเมินราคา 
- งานควบคุมการกํอสร๎างอาคาร 
- งานส ารวจและแผนที่ 
- งานออกแบบและบริการข๎อมูล 
- งานวางผังพัฒนาเมือง 

 

           
4.กองการศึกษาฯ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ๔.๑ งานบริหารการศึกษา 
- งานบริหารวิชาการ 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานสํงเสริมการศึกษา 
- งานข๎อมูล 
- งานประสานกิจกรรม 
- งานอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน 
- งานจัดซื้อ จัดจ๎าง 
- งานจัดการศึกษา 
- งานบริหารและบ ารุงสถานศึกษา 
 
    ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
- งานห๎องสมุด พิพิธภัณฑ์และเขือขํายทาง 
   การศึกษา 
- งานงานกิจการศาสนา 
- งานสํงเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม 
- งานกิจการเด็กและเยาวชน 
- งานกีฬาและสันทนาการ 
- งานศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ๔.๑ งานบริหารการศึกษา 
- งานบริหารวิชาการ 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานสํงเสริมการศึกษา 
- งานข๎อมูล 
- งานประสานกิจกรรม 
- งานอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน 
- งานจัดซื้อ จัดจ๎าง 
- งานจัดการศึกษา 
- งานบริหารและบ ารุงสถานศึกษา 
 
    ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
- งานห๎องสมุด พิพิธภัณฑ์และเขือขํายทาง 
   การศึกษา 
- งานงานกิจการศาสนา 
- งานสํงเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม 
- งานกิจการเด็กและเยาวชน 
- งานกีฬาและสันทนาการ 
- งานศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 

 
5. หนํวยตรวจสอบภายใน...... 
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5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

โครงสร้างตามแผนอัตราปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
5.1 งานตรวจสอบภายใน 
-  งานตรวจสอบความถูกต๎องและเชื่อถือได๎ของ 
   ข๎อมูล และตัวเลขตํางๆ และวิเคราะห์   
   ประเมินผลการ  ปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงระบบ   
   ควบคุมภายใน 
- งานติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการ 
   บริหาร ความเสี่ยง 
- งานตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ 
   บริหารงานงบประมาณ การบริหารงานด๎าน 
   อ่ืน ๆ 
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอวิธีการ 
   หรือ มาตรการในการปรับปรุงแก๎ไข เพื่อให๎ 
   การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ 
   ปูองปราม ไมํให๎เกิดความเสียหายและทุจริต 

 

5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน๎าที่ 
5.1 งานตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบความถูกต๎องและเชื่อถือได๎ของข๎อมูล 
   และตัวเลขตํางๆ และวิเคราะห์ประเมินผลการ   
   ปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงระบบควบคุมภายใน 
- ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการบริหาร  
   ความเสี่ยง 
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงาน  
   งบประมาณ การบริหารงานด๎านอื่น ๆ 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอวิธีการหรือ 
   มาตรการในการปรับปรุงแก๎ไข เพ่ือให๎การ  
   ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและปูอง 
   ปรามไมํให๎เกิดความเสียหายและทุจริต 
 -  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง หรือที่ได๎รับมอบหมาย 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

การวิเคราะห์การก าหนดต าแหนํง.... 
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การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
องค์การบริหารสํวนต าบลเฉลียง  ได๎วิเคราะห์การก าหนดต าแหนํงจากภารกิจที่จะด าเนินการใน

แตํละสํวนราชการในระยะเวลา ๓ ปีข๎างหน๎า ซึ่งเป็นการสะท๎อนให๎เห็นวําปริมาณในแตํละสํวนราชการมี
เทําใด เพื่อน ามาวิเคราะห์วําจะใช๎ต าแหนํงใด จ านวนเทําใด ในสํวนราชการนั้น จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ 
ปริมาณงาน เพ่ือให๎คุ๎มคําตํอการใช๎จํายงบประมาณขององค์การบริหารสํวนต าบล และเพ่ือให๎การบริหาร
สํวนต าบลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหนํงมาบันทึกข๎อมูลลงใน
กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี ดังนี้ 

(1) บริหารท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
    พนักงานส่วนต าบล 2 ต าแหน่ง ได้แก่ 

1. ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล (นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับกลาง) 
2. รองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล (นักบริหารงานท๎องถิ่น ระดับต๎น) 

(2) ส านักงานปลัด ประกอบด้วย 
3. หัวหน๎าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต๎น) 
4. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
5. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
6. นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ช านาญการ 
8. เจ๎าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน 

 พนักงานจ้าง 
9.  ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ จ๎างตามภารกิจ 
10.  ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเกษตร จ๎างตามภารกิจ  
11.  ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ๎างตามภารกิจ 
12.  พนักงานขับรถยนต์ จ๎างตามภารกิจ 
13.  ภารโรง 
14. ยาม 
15. คนงาน 

(3) กองคลัง ประกอบด้วย 
1. ผู๎อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต๎น) 
2. นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ช านาญการ 
3. เจ๎าพนักงานการเงินและบญัชีช านาญงาน 
4. เจ๎าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

 พนักงานจ้าง  
5. ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี  จ๎างตามภารกิจ 
6. ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎ จ๎างตามภารกิจ 
7. ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัสดุ  จ๎างตามภารกิจ 

(4)  กองช่าง ประกอบด้วย 
1. ผู๎อ านวยการกองชําง (นักบริหารงานชําง ระดับต๎น) 
2. นายชํางโยธา อาวุโส 
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 พนักงานจ้าง  
3. ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ จ๎างตามภารกิจ 
4. ผู๎ชํวยนายชํางโยธา จ๎างตามภารกิจ 
5. ผู๎ชํวยนายชํางไฟฟูา จ๎างตามภารกิจ 
6. คนงาน 

(5) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
1. ผู๎อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา  ระดับต๎น) 
2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
3. เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 

 พนักงานจ้าง  
4. คนงาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เฉลียง 

๕. คร ู
๖. ครูผู๎ดูแลเด็ก 
พนักงานจ๎าง 
7. ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก 
8. ผู๎ดูแลเด็ก 

(๖) หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 
1.นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ช านาญการ   
 
สรุปกรอบอัตราก าลังพนักงาน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) 

ล าดับ
ที ่

ส่วนราชการ 

กรอบ
อัตรา 
ก าลัง
เดิม 

กรอบอัตราต าแหน่งท่ี    
คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา ๓ ปขี้างหน้า 

อัตราก าลังคน                  
เพ่ิม / ลด 

หมายเหตุ 
๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 ๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 

+ - + - + - 
๑ ส านักปลัด (01) 15 ๑5 ๑5 ๑5 - - - - - -  

๒ กองคลัง (04) 7 7 7 7 - - - - - -  

๓ กองชําง (05) 6 6 6 6 - - - - - -  

๔ กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม(08) 

11 11 11 11 - - - - - -  

   6. 
 

 
หนํวยตรวจสอบภายใน(12) 

    1    1    1 1 - - - - - -  

รวม 40 40 40 40 - - - - - -  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  
 
องค์การบริหารสํวนต าบลเฉลียง    ได๎ก าหนดวิสัยทัศน์(Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดม 

คติซึ่งเป็นจุดมุํงหมายและคาดหวังที่จะให๎เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข๎างหน๎า ต าบลเฉลียงเป็นต าบลขนาด
กลางที่มีประชากรสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท๎องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตาม
แบบพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก นโยบายการพัฒนาของผู๎บริหาร มุํงเน๎นให๎มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิเตของประชาชนให๎มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอยูํ ในสิ่งแวดล๎อมที่ดี มีระบบการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดตํอ การสํงเสริมสุขภาพการดูแลความปลอดภัยด๎านอาหารและน้ า ตลอดจนการสร๎างความ
เข๎มแข็งในชุมชนมีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ การรํวมคิด รํวมแก๎ไขปัญหาในหมูํบ๎าน การพัฒนาโครงสร๎าง
พ้ืนฐาน ความคาดหวังในอนาคตต๎องเป็นชุมชนที่สงบสุข นําอยูํ และมีฐานะความเป็นอยูํที่ดี และสนองตาม
นโยบายของรัฐ จึงได๎ก าหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ 

 
          

 "อบต.เป็นท่ีพ่ึงของประชาชน ประชาชนอยู่ดีกินดี" 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสานต่อแนวทางพระราชด าริ   
- มีการประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
- มีการพัฒนาขุดลอกคลองและจัดสร๎างแหลํงน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร อุปโภค 

บริโภค 
- มีการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
- การจัดให๎มีและบ ารุงรักษาโครงสร๎างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า และการ 

ปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท๎องถิ่น 
  - สํงเสริมสถานที่เพ่ือนันทนาการและออกก าลังกาย สนามกีฬาและนันทนาการชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การศึกษา 
- สํงเสริมสนับสนุนการศึกษา รวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับกํอนวัย 

เรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชนโดยประสานสนับสนุนงบประมาณและพัฒนศูนย์การ
เรียนรู๎ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  - สํงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด๎านการศึกษา  ให๎ได๎มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ 
  - สํงเสริมสนับสนุนใสถาบันการศึกษา และภาคประชาชนน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎เพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  สาธารณสขุ 
  - เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนในด๎านสาธารณสุข  โดยสํงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ให๎ท างานอยํางมีคุณภาพและขวัญก าลังในที่ดี 
  - การจัดระบบสํงเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพ่ือท าการพ่ึงพาตนเองของประชาชน สูํ การมี
สุขภาพที่ดี (คุ๎มครองผู๎บริโภค / การควบคุมปูองกันโรงติดตํอ – ไมํติดตํอ / การฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน / 
อนามัยโรงเรียน) 

1.วิสัยทัศน์(Vision) 
 

2.ยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕  เกษตรกรรม 
  - เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนโดยใช๎เกษตรอินทรีย์ 
  - สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการเกษตรภายในหมูํบ๎าน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  สวัสดิการและสังคม 
- พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม 
- การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎ติด 

เชื้อ HIV จัดให๎มีและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  - สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแตํแรกเกิด วัดเด็ก วัยรุํน 
เยาวชน วัยท างาน และวัยชรา 
  - สํงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน  โดยชุมชนมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ความม่ังคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
- การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /ลด 

อุบัติเหตุ จราจรทางบก – ทางน้ า 
  - เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ในด๎านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยสํงเสริมและ
สนับสนุนต ารวจบ๎า / อปพร. ให๎ท างานอยํางมีคณุภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
- สํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนท๎องถิ่น 
- สํงเสริมสนับสนุนการจัดการแขํงขันกีฬาในระดับตําง ๆ ตั้งแตํระดับหมูํบ๎านถึงระดับจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  เศรษฐกิจและพาณิชยกรรม 
- สํงเสริมผู๎ประกอบการรายยํอย  รวมทั้งประสานหนํวยงานตํางจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
- การประสานสามพี่น๎องท๎องถิ่น (อบจ. , เทศบาล , อบต.) และรํวมกับราชการสํวนภูมิภาค 
- สํงเสริมศักยภาพของท๎องถิ่นในทุก ๆ ด๎าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
- การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให๎มีความเหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ที่ 11 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- สํงเสริมการจัดสํวนสาธารณะชุมชน / สงเสริมการสร๎างความรํมรื่นสองข๎างทาง เชํน หน๎า 

โรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด 
- ประสานความรํวมมือเพ่ือแก๎ไขปัญหาขยะภาครัฐ  และเอกชนครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที่ 12 การท่องเที่ยวและบริการ 
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่นภายใน

จังหวัด 
- พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและปลอดภัย เพ่ือบริการนักทํองเที่ยวให๎สะดวกรวดเร็ว 
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(1)  ประสานและบริหารจัดการน้ า  พัฒนาคูคลองและจัดสรรแหลํงน้ า พัฒนาชุมชนและ
สังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

(๒)  การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปการเพียงพอทั่วถึง 
(3)  นักเรียนและบุคลากรได๎รับการพัฒนา  และสนับสนุนให๎มีทักษะมาตรฐานสากล  
(4)  ประชาชนมีสุขภาพดี  และได๎รับการรักษาพยาบาลที่ดี 
(5) เกษตรกรได๎รับความรู๎และน ามาพัฒนาเพ่ือลดต๎นทุนในการผลิต  ได๎รับการสนับสนุนการ

ท าเกษตรทางเลือก 
(6)  ประชาชนกลุํมตําง ๆ เชํน กลุํมสตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส และเยาวชนได๎รับ

การสนับสนุนพัฒนาอยํางมีประสิทธิภาพ 
(7)  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนให๎ความรู๎และทักษะด๎านความปลอดภัย 
(8)  ฟืนฟู และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และสํงเสริมการแขํงขันกีฬา 

  (9)  สํงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจและพาณิชยกรรมในต าบล  
(10)  การบริหารราชการให๎มีประสิทธิภาพ คุณภาพ  
(11)  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางทั่วถึง 

  (๑๒)  การทํองเที่ยวและบริการในพื้นที่ได๎รับการสํงเสริม 
(13)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ    
(14)  สํงเสริมและสนับสนุนให๎การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมูํบ๎าน และ 
        ชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
(15)  สํงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูํบ๎านและชุมชน ให๎มีสุขภาพ 
        แข็งแรง 
(16)  สํงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด๎านโครงสร๎างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 

  (17)  กํอสร๎าง ปรับปรุงเส๎นทางคมนาคมอยํางทั่วถึง 
  (18)  ประสาน สนับสนุน รํวมมือกับสํวนราชการ และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนๆ 

(19)  พัฒนาฟื้นฟูและสํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 
        ท๎องถิ่นโคราช 
(20)  สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแขํงขันกีฬาประเภทตํางๆ ที ่
        เกี่ยวข๎อง 
(21)  สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมการบริหารงาน 
(22)  สํงเสริมให๎เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต๎องการของ 
        ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ด ี
(23)  สํงเสริมสนับสนุนบุคลากรในหนํวยงานให๎ ศึกษา/อบรม หลักสูตรตํางๆเพ่ือให๎การ 
        ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(24)  สํงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตําง ๆ 
(25)  สํงเสริมและสนับสนุน และรํวมมือกับสํวนราชการ หนํวยงาน  มูลนิธิการกุศลและ 
        องค์กรที่เกี่ยวข๎อง ในการเตรียมความพร๎อมในการปูองกันภัย และการชํวยเหลือ 
        ผู๎ประสบภัย  

3.เป้าประสงค์ 
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  (26)  สํงเสริมสนับสนุน และรํวมมือกับสํวนราชการ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาคเอกชน 
                           ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหลํงน้ า ลุํมน้ าล าคลอง และปุาไม๎ให๎มีความอุดมสมบูรณ ์

(27)  สํงเสริมสนับสนุนและรํวมมือกับสํวนราชการ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและ 
        ภาคเอกชนในการรณรงค์สร๎างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหามลพิษและปัญหา 
        สิ่งแวดล๎อมของชุมชนท๎องถิ่นทุกระดับ 
(28)  สํงเสริมสนับสนุนและสร๎างความรํวมมือกับสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง  องค์กรปกครอง 
       สํวนท๎องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม 

 
 
 

(1)  จ านวนโครงการที่มีการประสานและบริหารการจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูหํัว  

   (2)  จ านวนโครงการที่มีการพัฒนาขุดลอกคลองและจัดสร๎างแหลํงน้ า สงวนและเก็บกักน้ า
เพ่ือการเกษตร อุปโภค บริโภค 

(3)  จ านวนโครงการที่มีการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (4)  จ านวนโครงการที่ได๎มีการจัดให๎มีและบ ารุงรักษาโครงสร๎างพ้ืนฐาน ทางบก ทสงน้ า และทาง
ระบายน้ า และการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท๎องถิ่น 
  (5)  จ านวนโครงการที่สํงเสริมสถานที่เพ่ือนันทนาการและออกก าลังกาย สนามกีฬาและ
นันทนาการชุมชน 

(6)  จ านวนโครงการที่สํงเสริมสนับสนุนการศึกษา  รวมถึงการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
โรงเรียน  ทั้งระดับกํอนวันเรียน ประถม มัธยมและระดับปริญญาตรี  ภาคประชาชน โดยประสานการ
สนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(๗) จ านวนโครงการที่สํงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด๎านการศึกษา ให๎ได๎มาตรฐานและมี 
ความเป็นเลิศ 

(๘) จ านวนโครงการที่สํงเสริมสนับสนุนให๎สถาบันการศึกษา และภาคประชาชนน า 
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

(9)  จ านวนโครงการที่เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนในด๎านสาธารณสุข โดยสํงเสริมและ 
สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให๎ท างานอยํางมีคุณภาพและมีขวัญและก าลังใจที่ดี 

(10)  จ านวนโครงการที่มีการจัดระบบสํงเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพ่ึงพาตนเอง 
ของประชาชน  สูํการมีสุขภาพท่ีดี (ค๎ุมครองผู๎บริโภค / การควบคุมปูองกันโรคติดตํอ / ไมํติดตํอ / การฟ้ืนฟู
สุขภาพประชาชน / อนามัยโรงเรียน) 

(11)  จ านวนโครงการที่เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนโดยใช๎เกษตรอินทรีย์ 
(12)  จ านวนโครงการที่สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการเกษตรภายในหมูํบ๎าน 
(13)  จ านวนโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ  โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุอยําง 

ทั่วถึงและเป็นธรรม 
(14)  จ านวนโครงการที่มีการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา  

ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎ติดเชื้อ HIV จัดให๎มีและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

4.ตัวช้ีวัด 
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(15)  จ านวนโครงการที่สํงเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต ํ        
แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุํน เยาวชน วัยท างาน และวัยชรา 

(16)  จ านวนโครงการที่สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีสํวนรํวมในการบริหาร 
จัดการ 

(17)  จ านวนโครงการที่สามารถการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ความม่ันคงปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก / ทางน้ า  

(18)  จ านวนโครงการที่เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ในด๎านความมั่นคงและความ
ปลอดภัย โดยสํงเสริมและสนับสนุนต ารวจบ๎าน / อปพร. ให๎ท างานอยํางมีคุณภาพ 

(19)  จ านวนโครงการที่สํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน
ท๎องถิน่ 

(20)  จ านวนโครงการที่สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการแขํงขันกีฬาในระดับตําง ๆ ตั้งแตํ
ระดับหมูบํ๎านถึงระดับจังหวัด 

(21)  จ านวนโครงการที่สํงเสริมผู๎ประกอบการรายยํอย รวมทั้งประสานหนํวยงานตําง ๆ ใน 
ด๎านการบริหารจัดการ 

(22)  จ านวนโครงการที่มีการประสานงานสามพ่ีน๎องท๎องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.)  และ
รํวมกับสํวนราชการภูมิภาค 

(23)  จ านวนโครงการที่สํงเสริมศักยภาพของท๎องถิ่นในทุก ๆ ด๎าน ตามหลักการบริหาร 
จัดการที่ดี 

(24)  จ านวนโครงการที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให๎มีความเหมาะสม
สอดคล๎อง 

(25)  จ านวนโครงการที่มีการสํงเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน / สํงเสริมการสร๎างความ 
รํมรื่นสองข๎างทาง เชํน หน๎าโรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด 

(26)  จ านวนโครงการที่มีการประสานความรํวมมือเพ่ือแก๎ปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนครบ 
วงจร  

(27)  จ านวนโครงการที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท๎องถิน่ภายในจังหวัด 

(28)  จ านวนโครงการที่พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย เพ่ือบริการ 
นักทํองเที่ยวให๎สะดวกรวดเร็ว 
 

 
    

(1)  ด๎านการสานตํอแนวทางพระราชด าริ 
      มีการประสานและบริหารการจัดการน้ า  ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ 

เจ๎าอยูํหัว รวมทั้งพัฒนาขุดลอกคลองและจัดสร๎างแหลํงน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร อุปโภคบริโภค  
และพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(๒)  ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
      มีการจัดท าและบ ารุงรักษาโครงสร๎างพ้ืนฐาน ทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า และการ 

5.ค่าเป้าหมาย 
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ปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท๎องถิ่น  จัดสถานที่เพ่ือนันทนาการและออกก าลังกาย  สนามกีฬาและ
นันทนาการชุมชน 

(3)  ด๎านการศึกษา 
      มีการสํงเสริมสนับสนุนการศึกษา  รวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ทั้ง 

ระดับกํอนวัยเรียน ประถม มัธยมและระดับปริญญาตรี  ภาคประชาชน สนับสนุนพัฒนาบุคลากรด๎าน
การศึกษาให๎ได๎มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎การเพิ่มประสิทธิภาพ 

(4)  ด๎านสาธารณสุข 
      เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนในด๎านสาธารณสุข โดยสํงเสริมและสนับสนุน 

อาสาสมัครสาะรณสุข (อสม.)  ให๎ท างานอยํางมีคุณภาพและมีขวัญและก าลังใจที่ดี  สํงเสริมสุขภาพภาค
ประชาชนเพื่อการพ่ึงพาตนเองของปนระชาชน   สูํการมีสุขภาพที่ดี 

(๕) ด๎านเกษตรกรรม 
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งบของชุมชนโดยใช๎เกษตรอินทรีย์  จัดตั้งกองทุนเพ่ือการเกษตร 

ภายในหมูํบ๎าน 
(6)  ด๎านสวัสดิการและสังคม 
      สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม  การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี  

คนชรา ผู๎ด๎อยโอกาส  และผู๎ติเชื้อ HIV และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย  ตั้งแตํแรกเกิด วัยเด็ก วัยรุํน 
เยาวชน วัยท างาน และวัยชรา  สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน  โดยชุมชนมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ 

(7)  ด๎านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
      ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน / ลด

อุบัติเหตุจราจรทางบก / ทางน้ า ด๎านความมั่นคงและความปลอดภัย  โดยสํงเสริมและสนับสนุนต ารวจบ๎าน/ 
อพปร. ให๎ท างานอยํางมีคุณภาพ 

(8)  ด๎านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
      สํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีชุมชนท๎องถิ่น การจัดการ 

แขํงขันกีฬาในระดับตําง ๆ ตั้งแตํระดับหมูํบ๎านถึงระดับจังหวัด  
(9)  ด๎านเศรษฐกิจและพาณิชยกรรม 
      สํงเสริมผู๎ประกอบการรายยํอย  รวมทั้งประสานหนํวยงานตําง ๆ  ในด๎านการบริหาร 

จัดการ 
(10)  ด๎านการบริหารราชการให๎มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
        ประสานงานสามพ่ีน๎องท๎องถิ่น (อบจ., เทศบาล , อบต.) และรํวมกับราชการสํวน 

ภูมิภาค  สํงเสริมศักยภาพของท๎องถิ่นในทุก ๆ ด๎าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี  พัฒนาเทคโนโลยีและ
บุคลากรขององค์กรให๎มีความเหมาะสมสอดคล๎อง 
  (๑๑)  ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
             การจัดสวนสาธารณะชุมชน / สร๎างความรมํรื่นสองข๎างทาง เชํน หน๎โรงเรียน  ชุมชน  
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด  ประสานความรํวมมือเพ่ือแก๎ปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนครบวงจร 
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  (๑๒)  ด๎านการทํองเที่ยวและบริการ 
          จัดการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นภายในจังหวัด พัฒนาสิ่ง
อ านวยความสะดวกและความปลอดภัย  เพื่อบริการนักทํองเที่ยวให๎สะดวกรวดเร็ว 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

บทท่ี 2  
ความหมาย 

 

ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) ตามนิยามของ COSO ERM 2017 หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ 

ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วส่งผลต่อการบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ซึ่ง  ถ้าวัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจถูกตั้งขึ้นมาบนพืน้ฐานที่ต่างจากความเป็นจริงมาก ความเสี่ยงที่องค์กรต้อง เผชิญก็จะสูงขึ้น ความเสี่ยงมี
3 ความหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องดังนี้  

1. เหตุการณ์ (Event) เหตุการณ์ทั่วไปที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งทางบวกและทางลบ       ซึ่งถ้า 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปในทางบวกเรียกว่า โอกาส เช่น นโยบายการลดอัตราภาษีของกรมสรรพากร นโยบาย
การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นต้น หรือเหตุการณ์ที่เป็นไปในทางลบที่ เรียกว่า ความเสี่ยง เช่น ความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติ การมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาในตลาด ซึ่งการ พิจารณาเหตุการณ์ควรพิจารณาทั้งความ
เสี่ยงและโอกาสเพ่ือรวบรวมข้อมูลให้คลอบคลุมเพราะ เหตุการณ์ที่ไม่ได้ระบุจะไม่ถูกน าไปบริหารจัดการซึ่ง
อาจท าให้องค์กรได้รับความเสียหายได ้ 

2. ความไม่แน่นอน  (Uncertainty)  สถานการณ์ในอนาคต  ที่ไม่สามารถรู้ได้ว่า  จะเกิดขึ้น 
หรือไม่ หรือเกิดข้ึนอย่างไร การคาดคะเนสถานการณ์ควรคาดคะเนสถานการณ์และผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นกับ
กิจการ  

3. ความรุนแรง (Severity) การประเมินว่าสถานการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อย เพียงใดและ 
ถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนจะส่งผลกระทบกับกิจการรุนแรงระดับไหน เพื่อก าหนดมาตรการ ในการรับมือกับปัจจัย
เสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม (COSO, 2017) การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk 
Management) ตามแนวคิด ของ COSO ERM 2017 หมายถึง วัฒนธรรม ความสามารถ และการปฏิบัติ 
บูรณาการร่วมกับการ ก าหนดกลยุทธ์และผลการด าเนินงาน ที่องค์กรต่างๆต้องใช้ในการบริหารจัดการกับความ
เสี่ยง เพื่อสร้าง ด ารงอยู่ และตระหนักถึงการเพิ่มคุณค่า 

ความเสี่ยง  (Risk)  หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ท่ีไม่ 
แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน 
การเงิน และการบริการ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และ
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ ์
  ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม    
ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยง
ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การ
วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) เมื่อท าการประเมินแล้ว ท าให้ทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง 
สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ 
คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 

การบริหาร... 
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  การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ ให้
โอกาส ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น 4 แนวทางหลัก คือ การยอมรับ การลด/ควบคุม การยกเลิก และ
การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยง 
  การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระท าเพ่ือลด
ความเสี่ยง และท าให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ การควบคุมเพ่ือการป้องกัน การ
ควบคุมเพ่ือให้ตรวจสอบ การควบคุมโดยการชี้แนะ และการควบคุมเพ่ือการแก้ไข 
 

ประเภทของความเสี่ยง    
ทุกองค์กรจะต้องเผชิญกบัความเสี่ยงหลายรูปแบบแตกต่างกันการจ าแนกความ เสี่ยงออกเปน็ 

หมวดหมู่ขึ้นอยู่กับลักษณะการด าเนินงานองค์กรนั้น การจ าแนกความเสี่ยงสามารถแบ่งได้ ดังนี้  
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการก าหนดกลยุทธ์  

แผนการด าเนินงานหรือ นโยบายขององค์กร รวมถึงการน าเอาแผนการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม
หรือไม่สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบันส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนว
ทางด้านการด าเนินงานขององค์กรได้  

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากกระบวนการ 
หรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนข้อมูลองค์ ความรู้ต่างๆ ซึ่งความเสี่ยงนี้จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการท างานและ
การบรรลุ วัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม  

3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้ง 
จากปัจจัยภายในองค์กร เช่น การบริหารจัดการ ด้านสภาพคล่อง ด้านเครดิต ด้านเงินลงทุน หรือปัจจัย
ภายนอกองค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงของ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่
สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร  

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานก ากับดูแล (Compliance Risk)  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ  ของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแล เช่น คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายซึ่ง
เมื่อมีความเสี่ยงด้านนี้เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าคัญของการบริหาร... 

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน 
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ความส าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง      คือการลดโอกาสที่จะท าให้เกิดผลกระทบหรือ 

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร ท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่สามารถท าให้ความเสี่ยงหมดไป       
จากองค์กรได้ เนื่องจากความเสี่ยงมีอยู่โดยทั่วไปจากการด าเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น 
เพียงเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวและจัดการกับความเสี่ยงได้ทันเวลา การจัดการกับ  ความเสี่ยง
ควรค านึงถึงโอกาสในการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรด้วย ดังนั้นองค์กรจ าเป็นต้องบูรณาการ การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้เข้ากับการก าหนดกลยุทธ์และการจัดการผลการด าเนินงาน เพ่ือ ตระหนักถึง
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับคุณค่าขององค์กร (COSO, 2017) การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรสามารถสร้าง
ประโยชน์ให้กับองค์กร ดังนี้  

1. เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจในกระบวนการระบุเหตุการณ์ สามารถระบทุั้งความเสี่ยงและโอกาส  
เนื่องจากเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจจะส่งผลทั้งด้านบวก
และด้านลบ เหตุการณ์ที่มีผลทางด้านบวกกิจการก็สามารถน าไปวางแผน และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจได้  

2. ลดการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ท่ีไม่ได้คาดคิดซึ่งส่งผลในทางลบต่อองค์กร เมื่อ องค์กรมีการ 
ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมก็จะท าให้องค์กรสามารถลด
เหตุการณ์ดังกล่าวได้  

3. ท าให้การด าเนินงานขององคก์รเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากความเสี่ยงมีมากมายซึ่งอาจ 
เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงก็ เปรียบเสมือนการวางแผนรับมือ
กับปัญหาที่จะเกิดข้ึนล่วงหน้า ส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กร เป็นไปได้อย่างราบรื่น  

4. การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการท าให้มั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงโดยรวมได้รับการ 
จัดการ มิใช่เฉพาะการจัดการความเสี่ยงหนึ่งแต่ไปเพ่ิมความเสี่ยงอีกอันหนึ่ง  

5. ปรับปรุงการใช้ทรัพยากร   เมื่อองค์กรมีข้อมูลความเสี่ยงที่ถูกต้องและทันเวลา  ผู้บริหาร 
สามารถประเมินความต้องการทรัพยากรโดยรวม และจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ สูงสุดได้ ภาพรวม
ของกรอบแนวใหม่เมื่อเทียบกับฉบับเดิมมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งค านิยาม องค์ประกอบและ หลักการของการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและ หลากหลายมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรอบการบริหาร... 

กรอบการบริหารความเสี่ยง  
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กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามหลักการของ COSO ERM 2017  
การบริหารจัดการความเสี่ยง  ตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร - การบูรณาการ   

ระหว่างกลยุทธ์และผลการด าเนินงาน หรือ COSO ERM 2017 มีประเด็นที่ส าคัญคือ การบริหาร ความเสี่ยง
องค์กรต้องท าควบคู่ไปกับการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับองค์กร  องค์ประกอบส าคัญของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO ERM 2017 แบ่ง ออกเป็น 5 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบ
เหล่านี้ต้องมีความเก่ียวเนื่องและมีความสัมพันธ์ต่อกัน เพ่ือให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบ COSO – ERM  :  2017  ที่ปรับปรุงองค์ประกอบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้ง 
องค์กรทั้ง 5 องค์ประกอบ จะ เป็นพื้นฐานครอบคลุมกระบวนการจัดการยุทธ์ศาสตร์และการติดตามก ากับให้มี
ความเป็นธรรมาภิบาล และสามารถน าไปใช้ในการจัดการกับองค์กรได้ทุกประเภท ทุกขนาดสินทรัพย์   อันจะ
สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลให้เจ้าของ หรือคณะผู้บริหาร ได้เข้าใจกระบวนการจัดการ และคาดการณ์
ผลลัพธ์ที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้ดีท้ังนี้ องค์ประกอบดังกล่าว ได้มีหัวข้อที่เป็นรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเป็นธรรมมาภิบาล... 

ความเป็นธรรมมาภิบาลและพฤติกรรม 

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง COSO – ERM : 2017 
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1. ความเป็นธรรมมาภิบาลและพฤติกรรม(governance and culture) โดยองค์กรต้อง 
จัดให้องค์กรมีการจัดการ ธรรมมาภิบาล มีวัฒนธรรมองค์กรโดย บุคคลากรในองค์กรมีจริยธรรมที่ดี กระหายใน
การสร้างคุณค่า มีความ เข้าใจและตระหนักในความเสี่ยง จะส่งผลให้เกิดบรรยากาศ การให้ความส าคัญและมี
ความรับผิดชอบร่วมกันในการท าให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การที่เป็นระบบมีประสิทธิผลขึ้น  

หลักการที่ 1   จัดตั้งคณะกรรมการดูแลความเสี่ยง (Exercises Board Risk Oversight)  
คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงมีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ รวมถึงก ากับดูแล 
กิจการ เช่น คณะกรรมการควรมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการควร มี
ความอิสระ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน  

หลักการที่ 2   จัดตั้งโครงสร้างการด าเนินงาน   (Establishes Operating Structures)  
องค์กรควรจัดตั้งโครงสร้างการด าเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ  

หลักการที่ 3   ระบุวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ (Defines Desired Culture) องค์กรควร 
ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการคณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารเป็นผู้
ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรในภาพรวมและส าหรับบุคลากรภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่ ให้ความส าคัญกับ       
ความเสี่ยงวัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ปัจจัยภายในที่ส าคัญ ได้แก่ ระดับการใช้วิจารณญาณ 
ความเป็นอิสระในการตัดสินใจของพนักงาน การสื่อสารระหว่างพนักงาน และผู้จัดการ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
ข้อก าหนดด้านกฎหมาย ความคาดหวังของลูกค้า และ องค์ประกอบอื่นๆ  

หลักการที่ 4   แสดงความมุ่งม่ันในค่านิยมหลัก  (Demonstrates  Commitment   to   
Core Values) องค์กรควรแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามค่านิยมหลักขององค์กร เช่น ยึดถือการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติตามหน้าที่และความ รับผิดชอบอย่าง
เคร่งครัด การก าหนดให้มีการสื่อสารที่เหมาะสม  

หลักการที่ 5   จูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ (Attracts, Develops,  
and Retains Capable Individuals) องค์กรควรมุ่งม่ันในการสนับสนุนการสร้างทรัพยากรบุคคล ควบคู่ไป
กับ กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น ฝึกอบรมบุคลากรในด้านการบริหารความสี่ยง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงยุทธ์ศาสตร์(strategy and objective - 
setting) เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการยุทธ์ศาสตร์จะมีกระบวนการด าเนินงานควบคู่
กันไปการก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และการจัดการความเสี่ยงให้ประสานกลมกลื่นกับการจัดการยุทธ์
ศาสตร์โดยเฉพาะ หากมีความเข้าใจและมีการระบุประเมินและการตอบสนองความเสี่ยงเป็นพ้ืนฐานการ
ก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์แล้ว จะส่งผล ให้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การและการ
จัดการยุทธ์ศาสตร์เกิดประสิทธิภาพ 
 

หลักการที่ ๖... 

การก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายเชิงยุทธ์ศาสตร์ 
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หลักการที่ 6 วิเคราะห์ธุรกิจ (Analyzes Business Context)  องค์กรควรพิจารณาถึงผล 
กระทบจากบริบททางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เช่น การเข้าใจ
บริบททางธุรกิจ การค านึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

หลักการที่ 7 ระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้(Defines Risk Appetite) องคก์รควรระบุความ 
เสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อสร้างด ารงไว้และส่งเสริมความตระหนักถึงค่านิยม ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ไม่มีการก าหนด
รูปแบบตายตัว หรือเป็นมาตรฐานที่จะใช้ได้กับทุกองค์กร ผู้บริหารเป็นผู้เลือกความ  เสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้
บริบททางธุรกิจที่ต่างกันในแต่ละองค์กร  

หลักการที่ 8 ประเมินกลยุทธ์ทางเลือก (Evaluates Alternative Strategies)    องค์กร 
ควรประเมินเพื่อค้นหากลยุทธ์ทางเลือกและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อโปรไฟล์ความเสี่ยงของ องค์กร เช่น การ
วิเคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์สถานการณ์กลยุทธ์ต้องสนับสนุนพันธกิจและ วิสัยทัศน์ รวมถึงสอดคล้อง
กับค่านิยมหลักและความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

หลักการที่ 9   ก าหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Formulates Business Objectives) ใน    
การก าหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ องค์กรควรพิจารณาถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆ ตลอดจนความ  สอดคล้อง
และการสนับสนุนกลยุทธ์ควบคู่ไปด้วย เช่น การก าหนดค่าความเบี่ยงเบนของความเสี่ยง จากผลการด าเนินงาน
ซึ่งยังคงอยู่ในช่วงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การจัดการความเสี่ยง (risk performance) ความเสี่ยงอาจกระทบต่อความส าเร็จของ 
การจัดการยุทธศาสตร์ ให้บรรลุเป้าหมายได้ทุกเมื่อ ดังนั้นระหว่างการน ายุทธ์ศาสตร์สู่การปฏิบัติ จึงต้องมีการ
ระบุ ประเมิน และการ ตอบสนองความเสี่ยงควบคู่กันไป ทั้งนี้องค์กรควรจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
ควรเลือกวิธีการตอบสนอง และวิเคราะห์ความเสี่ยงให้อยู่ในรูป portfolio view of the amount of risk เพ่ือ
เป็นรูปแบบ รายงานเสนอให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบ จะท าให้เกิดประสิทธิผลต่อการจัดการยุทธ์ศาสตร์  

หลักการที่ 10  ระบุความเสี่ยง (Identifies Risk) องค์กรควรระบุความเสี่ยงที่ส่งผลต่อกล 
ยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงด้านลูกค้า ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยง ด้านการ
ปฏิบัติงาน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเสี่ยงทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ใน โปรไฟล์ความเสี่ยง
เพ่ือน าไปจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ต่อไป  

หลักการที่ 11  ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง (Assess Severity of Risk) องค์กร 
ควรประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง โดยประเมินว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด 
และหากเกิดข้ึนแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงมากน้อยแค่ไหน  
 

หลักการที่ 12... 

การจัดการความเสี่ยง 
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หลักการที่ 12   จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง  (Prioritizes Risks)     องค์กรควร  
ค านวณระดับความเสี่ยง (Risk Exposure) และการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง เพ่ือเป็น พ้ืนฐานใน
การพิจารณาคัดเลือกวิธีตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้น การค านวณระดับความเสี่ยงเท่ากับผล คูณของคะแนน
ระหว่างโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคามเสียหายเพ่ือจัดล าดับความส าคัญและใช้ในการ ตัดสินใจว่าความเสี่ยงใดควร
เร่งจัดการก่อน  

หลักการที่ 13   ด าเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยง   (Implements Risk Responses)  
องค์กรควรระบุและคัดเลือกวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง เช่น การยอมรับความเสี่ยง การลด การ  โอน หรือ
การหลีกเลี่ยง โดยศึกษาผลดีผลเสียความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือก  

หลักการที่ 14  พัฒนากรอบความเสี่ยงในภาพรวม(Develops Portfolio View) องค์กร 
ควรพัฒนาและประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของทั้งองค์กร เครื่องมือที่นิยมใช้แสดงความเสี่ยง มีชื่อเรียกหลาย
ชื่อ ได้แก่ Risk Map หรือ Risk Matrix องค์ประกอบที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงแก้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การทบทวนและปรับปรุง (review and revision)  การทบทวนและปรับปรุงกระบวน 
การจัดการยุทธ์ศาสตร์เป็น เรื่องปกติ หากเห็นว่าจะผลการด าเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมาย หรือสถานการณ์มี
การเปลี่ยนแปลง โดยหากน า ผลจากการบริหารจัดการความเสี่ยงมาพิจารณาในการตัดสินใจประกอบ จะท าให้
การทบทวนการปรับปรุงเป็นการ ตัดสินใจที่ถูกต้อง และถูกสถานการณ์ ถูกจังหวะเวลาที่เหมาะสม  

หลักการที่ 15  ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  (Assesses  Substantial  Change)  
องค์กรควรระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอกกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ส าคัญ  

หลักการที่ 16   ทบทวนความเสี่ยงและผลการด าเนินงาน (Reviews Risk and  
Performance) องค์กรควรทบทวนผลการด าเนินงานขององค์กร รวมถึงพิจารณาทบทวนความเสี่ยง ที่
เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรมีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายแล้วหรือไม ่ 

หลักการที่ 17   มุ่งม่ันปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (Pursues 
Improvement  

in Enterprise Risk Management) องค์กรควรปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรอยู่สม่ าเสมอ 
โดยเฉพาะช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ เช่น การปรับโครงสร้างองค์กรหลังการประเมินผลการด าเนินงาน 
หรือการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการ บริหารความเสี่ยง 
 
 

5. ข้อมูล... 

การทบทวนและปรับปรุง 
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5. ข้อมูลการสื่อสารและการรายงาน (information, communication, and  
reporting) การบริหารความ เสี่ยงเป็นกระบวนการทีต้องการความต่อเนื่องการเข้าถึงข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกและการถ่ายทอดรายงานข้อมูลเชิงความเสี่ยงให้ทั่วถึงและเพียงพอในลักษณะจากล่างขึ้นบนและจาก
บนลงล่างที่ดีพอจะส่งผลให้การจัดการเชิงยุทธ์ศาสตร์มีประสิทธิผลและส่งผลต่อการเพ่ิมคุณค่าให้แก่องค์กรใน
ที่สุด  

หลักการที่ 18  ยกระดับระบบสารสนเทศ (Leverages Information Systems) องค์กร 
ควรจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อเวลา องค์กรอาจใช้กระบวนการ วิเคราะห์กลุ่มข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพ่ือค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งเชื่อมโยง ข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันน าไปสู่
การระบุและจัดการความเสี่ยงได้ดีข้ึน  

หลักการที่ 19  ส่ือสารข้อมูลความเสี่ยง (Communicates Risk Information) องค์กร 
ควรสื่อสารข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ข้อมูลการสื่อสารทั้งระดับบน
ลงล่าง (Top-down Approach) และระดับล่างขึ้นบน (Bottom-up Approach) การ สื่อสารข้อมูลความ
เสี่ยงควรมีให้เพียงพอทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

หลักการที่ 20  รายงานผลความเสี่ยงวัฒนธรรมและผลการด าเนินงาน   (Reports  on  
Risk, Culture, and Performance) องค์กรควรรายงานความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กรและผลการด าเนินงาน
ในทุกระดับให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร แม้จะมีการมอบหมายหน้าที่ด้านการรายงานผล ให้หน่วยงานหรือบุคคล
ใดแล้วกต็ามผู้บริหารยังต้องมีหน้าที่ก ากับดูแลด้วย 

การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรมีความส าคัญเพ่ิมขึ้นในอนาคต     เนื่องจากจะเป็น 
เป็นไปได้ยากที่องค์กรจะไม่เผชิญกับเหตุการณ์ความผันผวน (volatility) ความซับซ้อน (complexity) และ
เหตุการณ์ที่ยากต่อการคาดเดา (ambiguity) โดยเครื่องมือจะช่วยจัดการสถานการณ์ที่มีลักษณะดังกล่าวให้
บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ มีส่วนช่วยบริหารการ เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถเพ่ือปรับตัวจากการริเริ่ม 
ทบทวน หรือยกเลิก กลยุทธ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าของและผู้มีสวนได้ส่วนเสีย 
ทั้งนี้ม4ี เหตุผลที่องค์กรในอนาคตจ าเป็นและต้องให้ความส าคัญ กับการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
อย่างเป็นระบบ คือ  

1. องค์กรจะต้องน ามาใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วมหาศาลท า 
ให้สามารถน าแนวความคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ให้ความส าคัญต่อกระบวนการระบุ   และประเมิน
ความเสี่ยง โดยจะมีการ น าข้อมูลทั้งที่เป็นภายในและภายนอกจ านวนมากมายเหล่านั้นจัดการอย่างเป็นระบบ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทัน สมัยใหม่(artificial intelligence and automation) และใช้เครื่องมือการวิเคราะห์และ
ประมวลผลที่ ทรงพลัง จนสามารถแยกแยะความเสี่ยงและการคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นย า
มากขึ้น อัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงยุทธ์ศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

2. คนจ านวนมาก... 

ข้อมูล การสื่อสาร และการรายงาน    
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2. คนจ านวนมากมีความเชื่อและรู้สึกจ าเป็นต้องการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ ในการปฏิบัติงาน 
จึงท าให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความส าคัญ เพ่ิมขึ้นเพ่ือพิจาณาว่าเครื่องมือที่ทันสมัยเหล่านั้น มี
ความสามารถที่จะน ามาใช้งานได้อย่างเหมาะสมมากน้อยเพียงใด รวมทั้งหากมีช่องว่างระหว่างความ ตระหนัก 
ความไม่สัมพันธ์และไม่ครอบคลุมระหว่างเครื่องมือสมัยใหม่ กับกระบวนการและรูปแบบการ จัดการในองค์กร 
การบริหารจัดการความเสี่ยงก็จะมีส่วนช่วยให้ช่องว่างดังกล่าวลงลง  

3. การจัดการความเสี่ยงมีต้นทุน ฝ่ายบริหารมักจะให้ความส าคัญ และเปรียบเทียบระหว่าง 
ต้นทุนจากการ ควบคุมกิจกรรมให้ด าเนินไปตามเป้าหมายและกฎเกณฑ์กติกา(compliance)ที่ก าหนดกับ
ผลตอบแทน คุณค่าองค์กรที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงแนวคิดใหม่ สามารถน าใช้ในการปฏิบัติ
โดยท าให้เกิดความ สมดุลระหว่างผลตอบแทนระดับความเสี่ยงและต้นทุนในการจัดการความเสี่ยง โดย
พิจารณาแบบบูรณาการ เป็นภาพรวมขององค์กร รวมทั้งท าให้เห็นโอกาสและฉกฉวยโอกาสเพ่ือประโยชน์ทาง
ธุรกิจจาการบริหาร ความเสี่ยง  

3. การสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน  จ าเป็นต้องมีการบูรณาการการบริหารจัดการความ 
เสี่ยงกับการจัดการยุทธ์ ศาสตร์และการด าเนินงานโดยทั่วไป และเมื่อมีการใช้เครื่องมือทั้งสองอย่างประสานกัน
และมีประสิทธิภาพแล้วท าให้การบริหารการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวองค์กรท าได้อย่างยืดหยุ่นและเกิด
ประสิทธิผล รวมทั้งเห็น โอกาสทางธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น ท าให้องค์กรมีความพร้อมและมั่นใจในการไขว้คว้า
โอกาสใหม่ๆ ที่เข้ามาใน อนาคตได้มากขึ้น 

COSO ERM 2017   ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในบริบท   ของพันธกิจ  
(Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) และค่านิยมหลัก (Core Value) ผ่านการเชื่อมโยงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 
และผลการด าเนินงาน เข้ากับความเสี่ยงต่อกลยุทธ์และผลการด าเนินงาน โอกาสที่กลยุทธ์ไม่สอดคล้อง และนัย
ของกลยุทธ์ที่ถูกเลือก ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนการ  บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และท าให้
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรได้ 

1. พันธกิจ  วิสัยทัศน์  และค่านิยมหลัก  (Mission,  Vision,  and Core Values)  พันธกิจ  
วิสัยทัศน์ และค่านิยมหลัก มีความสัมพันธ์กันเป็นสิ่งที่ช่วยในการ ก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการด าเนิน
ธุรกิจขององค์กร ตลอดจนเป็นการแสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียทราบว่าองค์กรมีจุดมุ่งหมายอะไร อย่างไรก็ตาม
สิ่งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากความ คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเปลี่ยนแปลงไป  

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรส่งผลต่อกลยุทธ์(Enterprise Risk    Management  
Affects Strategy) การก าหนดกลยุทธ์ต้องมีความสอดคล้องกับ พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก รวมถึงความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ การก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนจะท าให้องค์กรสามารถบริหารจัดการ ทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดจนสามารถตัดสินใจสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสม  

3. ผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น   (Enhance Performance)ผลการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติงาน หน้าที่ และวิธีการที่ท าให้ บรรลุผลตามกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ เนื่องจากความเสี่ยงที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานขององค์กร มีหลากหลาย ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและ
ผลด าเนินงานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากโปรไฟล์ความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งจะแสดงถึงองค์ประกอบต่างๆ ของ
ความเสี่ยงในแต่ ละระดับขององค์กร เช่น ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร ในระดับหน่วยธุรกิจ ใน
ระดับ ปฏิบัติงาน องค์ประกอบต่างๆของความเสี่ยงเหล่านี้จะท าให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาประเภทความ 
รุนแรง และความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลกกระทบต่อผลการด าเนินงานได้  
 

วัตถุประสงค์การบริหาร... 
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วัตถุประสงคก์ารบริหารจัดการความเสี่ยง 
1. เพ่ือให้การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง   บรรลุวัตถ ุ

ประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 
2. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 
3. เพ่ือให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกบองค์กรและหา 

วิธีจัดการ ที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  
4. สร้างกรอบและแนวทาง  ในการด าเนินงานให้แก่บุคลากร  เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ 

ความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
5. เพ่ือให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง  และ 

เฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา  
 

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
                     องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยง           
ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดี่ยวกัน
ทั่วทั้งองค์กร และเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหาร
จัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระส าคัญ ดังนี้    
  ๑. ให้ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO  : ERM    
(The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission  : Enterprise Risk 
Management)  ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร 
  ๒. ให้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนอัตราก าลัง 
  ๓. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดท ารายงานผลการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
  ๔. ให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๕. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้
ตระหนักถึงความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและ
ต่อเนื่อง เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง       ได้ก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยงให้ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  
โดยใช้หลัก SMART (ชัด-วัด-ปฏิบัติ-สม-เวลา) 

 Specific  =  ชัดเจน 
 Measurable  =  วัดได้ 
 Achievable  =  ปฏิบัติได้ 
 Reasonable  =  สมเหตุสมผล 
 Time Constrained =  มีกรอบเวลา 

 

หลักการบริหารจัดการ... 
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หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  .   มาตรฐานที่จะน ามาใช้ในการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกรอบแนวคิด
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management  : ERM) มีแนวทางในการ
แจกแจงปัญหา และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ รวมถึงมีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรู้
รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน อ้างอิงจากมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission)   

COSO –ERM: 2017 ให้ความส าคัญกับการน าการบริหารจัดการความเสี่ยงมาสนับสนุนการ 
จัดการเชิงยุทธ์ศาสตร์ จึงมี การทบทวนองค์ประกอบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ ซึ่งเดิมมี 8 
องค์ประกอบได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมการก าหนดวัตถุประสงค์การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
การตอบสนองความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง ข้อมูล และการสื่อสาร และการติดตามและรายงาน เหลือ  5 
องค์ประกอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบ COSO – ERM : 2017   ที่ปรับปรุงองค์ประกอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั่วทั้ง 
องค์กรทั้ง 5 องค์ประกอบ จะเป็นพ้ืนฐานครอบคลุมกระบวนการจัดการยุทธ์ศาสตร์และการติดตามก ากับให้มี
ความเป็นธรรมาภิบาล และสามารถ น าไปใช้ในการจัดการกับองค์กรได้ทุกประเภท ทุกขนาดสินทรัพย์ อันจะ
สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลให้เจ้าของ หรือคณะผู้บริหาร ได้เข้าใจกระบวนการจัดการ และคาดการณ์
ผลลัพธ์ที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้ดีท้ังนี้ องค์ประกอบดังกล่าว ได้มีหัวข้อที่เป็นรายละเอียดตามแผนภูมิ
ดังข้างล่างนี้ 
 
 

 
 

โครงสร้างการบริหาร... 

กรอบงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามแนวคิดของ 
COSO (Committee of Sponsoring Organization of The 

Treadway Commission) 



31 
 

 

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โครงสร้างของการบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเพียงแบบเดียว แต่

ต้องมีการ 
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร โดยจะพิจารณาได้จากวัฒนธรรม ความซับซ้อนของการด าเนินงาน 
ประเภทและลักษณะขององค์กรเป็นองค์ประกอบ สิ่งส าคัญของโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง คือการ
ที่คณะกรรมการและผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์กรโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลขององค์กรจะช่วยในการประเมิน ควบคุมและ
ติดตามความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน และท าให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงโดยทุกคนในองค์กรอยู่ภายใต้กรอบเดียวกัน 

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลประกอบด้วย 
1. คณะกรรมการที่มีความรับผิดชอบโดยตรงในการก ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง       ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ในการพัฒนาการ 

บริหารความเสี่ยงอย่างน้อยควรประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เช่น กรรมการผู้จัดการ และรอง
กรรมการผู้จัดการ 

3. หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่รับผิดชอบ   น าเอาวิสัยทัศน์ 
ขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงไปก าหนดเป็นนโยบายและวิธีการปฏิบัติการพัฒนา
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ จะท าให้ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆ มี
ความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีผลให้เกิดการตัดสินใจ
ที่ถูกต้อง ทันเวลา ป้องกันความสูญเสียและเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจให้แก่องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

การพัฒนาโครงสร้าง... 
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การพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. ผู้บริหารระดับสูง 
4. หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
5. ผู้ตรวจสอบภายใน 
6. หัวหน้างานและพนักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
        

๑. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงท าหน้าที่ในการก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะท างานการ
บริหารจัดการความเสี่ยง และก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 
 

3.คณะท างาน..... 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 หัวหน้าส านักปลัด 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
หัวหน้าส านักปลัด 

 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

บุคลากรในส านักปลัด 

บุคลากรในกองช่าง 

บุคลากรในกองคลัง 

บุคลากรในกองการศึกษาฯ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 

 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
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  ๓. คณะท างานการบริหารความเสี่ยองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงมีอ านาจหน้าที่ดังนี้    
  (3.๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบล
เฉลียง 
  (3.๒) น าเสนอแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  (3.๓) ประสานและก ากับการด าเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
  (3.๔) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔. หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง  ท าหน้าที่ศึกษา ท าความเข้าใจกับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้ง
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
  ๕. บุคลากรในหน่วยงานท าหน้าที่ท าความเข้าใจด าเนินตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
บทบาทและความรับผิดชอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

โดยจะต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
และท าให้มั่นใจว่ามีการด าเนินการที่เหมาะสมเพ่ือจัดการความเสี่ยงนั้นๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ต้องท าให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในองค์กรที่เหมาะสมเพ่ือจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
 มีหน้าที่ก ากับดูแลและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระ 
 ติดตามประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 รายงานต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุม 

ภายในองค์กร 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีการสื่อสารกับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง   เพ่ือให้เข้า 

ใจความเสี่ยงที่ส าคัญและเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 มีหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยง 
 ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง 
 รายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง 
 มีการสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ส าคัญ 
 มีหน้าที่ติดตามความเสี่ยงที่ส าคัญทั้งองค์กร   และท าให้มั่นใจได้ว่ามีแผนการจัดการกับความ 

เสี่ยงที่เหมาะสม 
 
 

ส่งเสริมนโยบาย... 
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 ส่งเสริมนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง    และท าให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 
 ต้องติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่ส าคัญ  และท าให้มั่นใจ 

ได้ว่ามีแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
 ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงท าให้มั่นใจ ว่าผู้อ านวยการฝ่ายให้ความส าคัญ 

กับการบริหารจัดการความเสี่ยงในฝ่ายของตน 
 ต้องท าให้มั่นใจการปฏิบัติงานรายวันมีการประเมินและรายงานความเสี่ยงอย่างเพียงพอ 
 มีการส่งเสริมพนักงานในฝ่ายให้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 มีหน้าที่ระบุและรายงานความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการฝ่าย และเข้า 

ร่วมในการจัดท าแผนจัดการความเสี่ยง และน าแผนไปปฏิบัติ 
 

หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ต้องปฏิบัติหน้าที่ประจ าวันแทนคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 จัดท านโยบายความเสี่ยง กรอบและกระบวนการให้กับหน่วยงาน    และเสนอคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยงเพ่ืออนุมัติ 
 มีหน้าที่ให้การสนับสนุนและแนะน ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง แก่หน่วยงานต่างๆ  

ภายในองค์กรตามที่มีการร้องขอผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เพ่ือสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นไปอย่างเป็น
ระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน  สามารถน าแผนบริหารความ
เสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 

COSO- ERM : 2017 มีการขยายความในแต่ละประโยค    เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในพ้ืนฐาน 
ของความคิดและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ชัดเจนมากขึ้น กล่าวคือ  

1. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการ (Process)  ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ทุกกิจกรรมในองค์กร  

2. ไม่ได้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร(Director management)   เพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นหน้าที ่
ของบุคลากรทุกคน (Other personal)  

3. เน้นการระบุประเมินความเสี่ยงเพ่ือมาใช้การก าหนดกลยุทธ์(entity strategy setting) 
4. ด าเนินการในทุกกิจกรรมทั่วทั้งองค์กร (across the enterprise)  
5. ได้รับการออกแบบมาให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่ส าคัญ(identify potential events) ที ่

จะกระทบต่อองค์กรและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่รับได้ (risk appetite)  
6. ต้องสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผล  (reasonable assurance regarding)   ว่าฝ่าย 

จัดการจะมีข้อมูล เพ่ือประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุด  
7. หากองค์กรมีการน าไปใช้งานแล้วจะมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ที่ตั้งไว้ได้ (achievement of entity objectives) 
 
 

ประโยชน์ของการ... 
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ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
1. เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ     เนื่องจากการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงเป็นการด าเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร 
2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ส าคัญซึ่งจะท าให้พนักงานภายในองค์กร  

เข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร
ได้อย่างครบถ้วนเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือ 
ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การก าหนด
กลยุทธ์  การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานี้เป็นไปตามเป้าหมายและ
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร 

3. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นในทิศทางเดยีวกันการบริหารจัดการความเสี่ยงท าให้รูปแบบ  
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดี่ยวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมี
ความเข้าใจในกลยุทธ์  วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

4. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    การ 
จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

ปัจจัยส าคัญการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๑. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 

  การปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร จะประสบความส าเร็จเพียงใด
ขึ้นอยู่กับเจตนารมณ ์ การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้น าของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ผู้บริหาร
ระดับสูงต้องให้ความส าคัญและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจความส าคัญในคุณค่าของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต่อองค์กร มิฉะนั้นแล้วการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

๒. ความเข้าใจความหมายความเสี่ยงตรงกัน 
  การใช้ค านิยามเก่ียวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบเดียวกัน จะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการก าหนดวัตถุประสงค์  นโยบาย กระบวนการเพ่ือใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง และ
ก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีจุดหมายร่วมกันในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

๓. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  องค์กรทั่วไป จะประสบความส าเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการวนการวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงได้นั้น จะต้องนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และ
ต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

๔. การบริหารการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการชี้แจง 
  การน ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปฏิบัติ องค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการ
บริหาร ความเสี่ยงขององค์กรให้กับเข้าทุกระดับขององค์กร และต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงของผลที่องค์กร และแต่ละบุคคลจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง 
 

5. การสื่อสาร... 
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๕. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

  การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติมีความส าคัญอย่างมาก 
เพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยง ระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การ
ชี้แจงท าความเข้าใจต่อพนักงานทุกคนถึงความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง จะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและน ามาซึ่งความส าเร็จในการพัฒนาการบริหารจัดการความ
เสี่ยงการวัดผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น จะท าให้ผู้บริหารสามารถ
ประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและด าเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

๖. การให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร ควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจกรอบการ
บริหารจัดการความเสี่ยง และความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือบรรลุความส าเร็จ
ขององค์กร การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง 

๗. การติดตามกระบวนการวนการวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง        คือการ 

ก าหนดวิธีที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการติดตามกระบวนการวนการวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 

 การรายงานและสอบทานขั้นตอนติดตามกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ความชัดเจนและสม่ าเสมอของการมีส่วนร่วม และความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง 
 บทบาทของผู้น าในการสนับสนุน และติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานที่เก่ียวกับการบริหารความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทท่ี ๓ 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

COSO  (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way  Commission)  
ได้มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
ตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุม
ความเสี่ยง ด้าน ESG เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จตาม เป้าหมายอย่างยั่งยืน จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์กรควรให้ความส าคัญและมุ่งปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ก าหนดโครงสร้างการก ากับดูแล     โครงสร้างการก ากับดูแลควรครอบคลุมตั้งแต่ระดับ 
คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยง คณะกรรมการบริหารประธานฝ่ายบริหารความเสี่ยง หน่วยงานบริหารความเสี่ยง เจ้าของความเสี่ยงและ
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความยั่งยืนโดยบุคคลเหล่านี้ มีบทบาทส าคัญ ในการก ากับดูแล ควบคุม และติดตาม
การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง
ควรส่งเสริมให้กรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงและ ผู้บริหารระดับสูงตระหนักถึงความเสี่ยงด้าน ESG 
และสร้างวัฒนธรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่ดีภายในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอ าเภอ..... 

7 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG 
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- หัวหน้าส านักปลดั 
- นักจัดการงานท่ัวไป 
- นักทรัพยากรบุคลากร 
- เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- นักพัฒนาชุมชน 

- ผู้อ านวยการกองช่าง 
- นายช่างโยธา 

- ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา 
- ธุรการ 
- ครู 

- ผู้อ านวยการกองคลัง 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได ้
- เจ้าพนักงานการเงินและบญัช ี
- เจ้าพนักงานพัสด ุ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหาร..... 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

หัวหน้าส านักปลัด ผู้อ านวยการกองช่าง 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
หัวหน้าส านักปลัด 

 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

บุคลากรในส านักปลัด บุคลากรในกองช่าง บุคลากรในกองคลัง บุคลากรในกองการศึกษาฯ 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 

 

นายอ าเภอ 

ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 

 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 
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2. เข้าใจบริบทกลยุทธ์ ในการด าเนินงานกิจกรรมรวมถึง     กระบวนการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง ขององค์กร หน่วยงานด้านความยั่งยืนต้องท า งานร่วมกับหน่วยงานด้านความเสี่ยงและ หน่วยงาน
ด้านกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด เพ่ือท า ความเข้าใจ ติดตาม และสื่อสารแนวโน้ม ที่ส าคัญซึ่งเกิดขึ้นในอนาคตที่ส่งผล
กระทบต่อการด า เนินธุรกิจ (Mega Trends) และ ประเด็นความเสี่ยงด้าน ESG ที่อาจส่งผลต่อการด า เนิน
ธุรกิจหรือส่งผลต่อกลยุทธ์ องค์กรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การขาดแคลนทรัพยากรน้ า ความม่ันคงด้านอาหาร การขยายตัวของสังคมเมือง เป็นต้น โดยอาจใช้
เครื่องมือต่างๆเข้ามาช่วย เช่น SWOT Analysis หรือการจัดท า แผนที่ ความเชื่อมโยงระหว่างผลกระทบ การ
พ่ึงพา และการสร้างคุณค่าหรือผลกระทบ (Impact and Dependency Mapping) เป็นต้น รวมถึงก าหนด
ระดับความเสี่ยงที่ องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์.... 

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริบทและกลยุทธ์ 
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วิสัยทัศน์ 

             "อบต.เป็นที่พึ่งของประชาชน ประชาชนอยู่ดีกินดี” 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการเกษตรกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านสวัสดิการและสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านความมัน่คงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านเศรษฐกจิและพาณิชยกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 11 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1๒ ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย... 
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เป้าหมาย 

(1) มีการประสานและบริหารการจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัว รวมทั้งพัฒนาขุดลอกคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า เพ่ือการเกษตรและ 
อุปโภคบริโภคและพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(๒)  การจัดท าและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า และ 
      ปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิน่ จัดสถานที่เพ่ือนันทนาการออกก าลังกาย 
(๓) การส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา รวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้ง 

ระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยมและระดับปริญญาตรี สนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้าน 
การศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมรใช้ในการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพ  

(4)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดนส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัคร 
      สาธารณสุข (อสม.)  ให้ท างานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญและก าลังใจที่ดี  ส่งเสริม 
      สุขภาพภาคประชาชนเพื่อพ่ึงพาตนเองของประชาชน สู่การมีจุขภาพที่ดี 
(5)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ จัดตั้งกองทุนเพ่ือการ 
      เกษตรภายในหมู่บ้าน 
(6)  สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก  
      สตร ีคนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย 
(7)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติ 
      เหตุจราจรทางบก ทางน้ า โดยส่งเสริมต ารวจบ้าน อพปร. ให้ท างานอย่างมคคุณภาพ  
(8)  ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น การ 
      จัดการแข่งขนักีฬาในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านถึงระดับจังหวัด 
(9)  ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านการ 
      บริหารจัดการ 
(10)  ประสานสามพ่ีน้องท้องถิน่ (อบจ. , เทศบาล , อบต.) และร่วมกับราชการส่วนภู 
        มิภาค ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิน่ในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหาร 
       จัดการที่ดี พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสม 
(๑๑) การจัดสวนสาธารณะชุมชน สร้างความร่มรื่นสองข้างทาง  
(๑๒) จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในจังหวัด  

 
 

 
3. ระบุประเด็นความเสี่ยง ด้าน ESG การระบุความเสี่ยง ESG โดยใช้เครื่องมือการบริหาร 

ความเสี่ยงขององค์กร เช่น ตอบแบบสอบถาม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมภาษณ์เจ้าของ  ความเสี่ยง
และผู้บริหาร เพ่ือท า ความเข้าใจความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่ (Emerging Risk) รวมถึง
ก าหนดความหมายและขอบเขตของความเสี่ยงให้ชัดเจน 
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ระบุประเด็นความเสี่ยง.. 
 

 
4. ประเมินและจัดล าดับความส าคัญความเสี่ยงด้าน ESG ที่เกี่ยวข้อง เมื่อองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลเฉลียงสามารถก าหนดประเด็นความเสี่ยง ESG ได้จากขั้นตอนที่ 3 แล้ว ต่อมาองค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องท าความเข้าใจว่าประเด็นความเสี่ยงนั้นๆ ส่งผลกระทบต่อความสามารถ  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเฉลียงในการด าเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างไร ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงควรพิจารณา 
เลือกเกณฑ์และจากตารางประเมินความเสี่ยง Risk Matrix ที่เหมาะสมในการ ประเมินความเสี่ยง รวมถึง
ก าหนดตัวแปรและสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรอบเวลา ขอบเขต เป็นต้น ซึ่งช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบล
เฉลียงสามารถวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นนั้น ว่ามีความรุนแรง มีความเป็นไปได้ที่จะเกิด
และส่งผลกระทบต่อธุรกิจ อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุประเด็นความเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 
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5. ตอบสนองต่อประเด็น ความเสี่ยงด้าน ESG  เลือกวิธีตอบสนองต่อความเสี่ยงด้าน ESG  
โดยพิจารณาจาก  

1) บริบทในการด าเนินธุรกิจ  
2) ต้นทุนและประโยชน์  
3) ความสอดคล้องกับมาตรฐานที่เก่ียวข้อง ในอุตสาหกรรม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  

รวมถึงพันธกิจ วิสัยทัศน์ และ ค่านิยมองค์กร  
4) พิจารณาความจ าเป็นและเร่งด่วนในการตอบสนองโดยอ้างอิงจากต าแหน่ง ของความเสี่ยง 

บนตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Metrics) เช่น อยู่ในระดับสูง (High) ปานกลาง (Medium) หรือต่ า (Low)  
5) พิจารณาจากระดับ ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)  และความรุนแรงของ 

ผลกระทบ ที่อาจเกิดจากความเสี่ยง (Risk Severity) ขององค์กร ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงสามารถ
ตอบ สนองโดยการยอมรับความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การเปลี่ยนความเสี่ยง ให้เป็นโอกาส การลด
ความรุนแรงของความเสี่ยง และการแบ่งปันความเสี่ยง เป็นต้น 
 

การตอบสนอง..... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ทบทวนและปรับปรุงประเด็นความเสี่ยง ด้าน ESG ด าเนินการทบทวนขั้นตอนที่ 1– 5  
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างความม่ันใจว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมประเด็นต่างๆ อย่าง
ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ รวมไปถึงเฝ้าระวัง และติดตาม
ความก้าวหน้าในการตอบสนองต่อความเสี่ยงจากข้ันตอนที่ 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การตอบสนองความเสี่ยง 
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2. ส่ือสารและเปิดเผย ประเด็นความเสี่ยง ด้าน ESG สื่อสารความเสี่ยงด้าน ESG แนวทาง 
การจัดการ และผลการบริหารจัดการให้ ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายใน (คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบล
เฉลียง ผู้บริหารและพนักงาน) และภายนอก (เช่น นักลงทุน ลูกค้า NGOs และชุมชน) รับทราบ เนื่องจาก
ความเสี่ยงถือเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับการท ากลยุทธ์ การปฏิบัติงานและการตัดสินใจลงทุน รวมถึงเป็นการ
สร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกคนในองค์กร ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น ในประสิทธิภาพของระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์กร นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงอาจน า เทคโนโลยีหรือซอฟแวร์อ่ืนๆ 
ที่ใช้อยู่ในการปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวัน เช่น ระบบบัญชี ระบบสารสนเทศเพ่ือการบูรณาการข้อมูลและ
กระบวนการท างานภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning หรือ ERP) มาเป็นส่วนหนึ่งของ 
กระบวนการระบุความเสี่ยงและการรายงานความเสี่ยงได้ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารจัดการความเสี่ยงสากล 
  ISO 31000 เป็นอีกมาตรฐานหนึ่งที่ได้รับความนิยมและเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว และปัจจุบันมี
หลายองค์กรของไทยโดยเฉพาะภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจบางแห่งมีการน ามาใช้ทดแทนแนวของ COSO หรือ 
น ามาแก้ไขจุดอ่อนของ COSO เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิ์ภาพขึ้นประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
ดังนี้ 

1. การสื่อสารและการให้ค าแนะน า 
2. การก าหนดสภาพแวดล้อม 
3. การประเมินความเสี่ยง 
4. การจัดการความเสี่ยง 
5. การเฝ้าระวังติดตามและการทบทวนความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 1 : การสื่อสารและการให้ค าแนะน า (communicate and consult)      การ 

สื่อสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการบอกกล่าวการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการบริหาร

ทบทวนปรับปรุงประเด็นความเสี่ยง 

ทบทวนปรับปรุงประเด็นความเสี่ยง 
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จัดการความเสี่ยง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการตัดสินใจด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ทราบถึงความ
จ าเป็นในการ ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนทราบขอบเขตการด าเนินงาน โดยมีการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติที่ตรงกัน
ตลอดจนสามารถ วิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 2 : การก าหนดสภาพแวดล้อม (establish the context)   การก าหนดสภาพ 
แวดล้อมขององค์การ เป็นการระบุสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของ องค์กรที่มีความสัมพันธ์และ
เกี่ยวข้องกับองค์กร ท าให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร จึงต้องน าไปสู่กระบวนการ บริหารความเสี่ยง  

1.1 การก าหนดสภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายนอกหมายถึงองค์ประกอบต่างๆ  
ที่อยู่ภายนอกองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการท าความเข้าใจใน 
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรจะช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร รวมถึง วัตถุประสงค์
ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ๆ ได้รับการน ามาพิจารณาเพ่ือก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กร ประกอบด้วยเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  

2.2 การก าหนด..... 
2.2 การก าหนดสภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายในหมายถึงสิ่งที่อยู่ภายในองค์การ  

ซึ่งมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้อง
สอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับวัฒนธรรมกระบวนการ และโครงสร้างขององค์กร โดยสภาพแวดล้อมภายใน
ขององคก์รประกอบด้วย นโยบาย วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์พันธกิจและกลยุทธ์ที่จะต้องประสบ ความส าเร็จ ขีด
ความสามารถขององค์กร ในรูปของทรัพยากร และความรู้ ระบบสารสนเทศ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในองค์กร 
การรับรู้ คุณค่า และวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้าง เช่น ระบบการจัดการ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ 3  :  การประเมินความเสี่ยง  (risk assessment)        การประเมินความเสี่ยง  
ประกอบด้วยกระบวนการหลักๆ 3 กระบวนการ ดังต่อไปนี้  

1.1 การระบุความเสี่ยง (risk identification)  การระบุความเสี่ยง หมายถึงองค์กรจะต้องท า  
การระบุถึงแหล่งที่มาของความเสี่ยง และระบุปัจจัยเสี่ยง ตลอดจนพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ เหตุการณ์ และ 
สาเหตุรวมถึงผลที่จะตามมา เป้าหมายของขั้นตอนนี้จะเป็นการจัดท ารายการของความเสี่ยง จากเหตุการณ์ที่ 
ท าให้ความส าเร็จของวัตถุประสงค์เพ่ิมข้ึน ป้องกันไม่ให้เกิดความส าเร็จขึ้น ลดระดับความส าเร็จลง หรือ ท าให้
ความส าเร็จเกิดการล่าช้า  

1.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (risk analysis)   การวิเคราะห์ความเสี่ยงจะเป็นข้อมูลเพื่อใช้ใน  
การประเมินความเสี่ยง และการตัดสินใจในการจัดการกับความเสี่ยง โดยการพิจารณาถึงผลกระทบ  (impact) 
และโอกาสในการเกิด (likelihood) ความเสี่ยง การวิเคราะห์อาจจะเป็นได้ทั้งการวิเคราะห์เชิง  คุณภาพ 
(qualitative) กึ่งปริมาณ (semi-quantitative) หรือเชิงปริมาณ(quantitative) หรือผสมผสานกันไป  

1.3 การประเมินความเสี่ยง (risk evaluation)    เป้าหมายของการประเมินความเสี่ยงจะบ่ง 
บอก ถึงระดับความส าคัญ (degree of risk) ของความเสี่ยง ซึ่งเป็นสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ 
ผลกระทบและโอกาสของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็นระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง และต่อองค์กรจะ เป็น
ผู้พิจารณาระดับความส าคัญของความเสี่ยงเพื่อน ามาด าเนินการ  

ขั้นตอนที่ 4 : การจัดการความเสี่ยง (treat the risks)   แนวทางในการจัดการความเสี่ยง  
จะประกอบด้วย 

 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk avoidance)    เป็นการเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นสาเหตุน ามาซึ่ง 
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ความเสี่ยงโดยการตัดสินใจที่จะไม่เริ่มต้น หรือด าเนินการต่อในกิจกรรมที่เกิดความเสี่ยงขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบ
ต่อองค์กร เช่น การหยุดด าเนินการ การยกเลิกโครงการหรือการมอบให้ผู้บริการภายนอกเป็นผู้ด าเนินการแทน 

 การลดความเสี่ยง (risk reduction) เป็นการลดความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิด (likelihood)  
ความเสี่ยงหรือการผลกระทบ (impact) หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยการควบคุมภายในหรือปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงการด าเนินงานเพ่ือช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ลดความเสียหายหรือทั้งสองอย่าง เช่น 
การฝึกอบรมให้กับบุคลากร การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดท าแผนส ารองเพ่ือรับมือไว้ล่วงหน้าก่อนที่  
ความสูญเสียจะเกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยให้เกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงและช่วยให้ลดระดับความรุนแรงของ 
ความสูญเสียลงได ้ 

 การแบ่งปันความเสี่ยงให้กับหน่วยงานอื่นๆ (risk sharing)  เป็นการกระจายหรือถ่ายโอน  
ความเสี่ยงให้หน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือช่วยลดโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงหรือระดับ  
ความรุนแรงของความเสียหายจากความเสี่ยงหนึ่งๆ เช่น การท าประกันภัยในรูปแบบต่างๆ การจัดหา
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาด าเนินการแทนในกรณีที่บุคลากรภายนอกนั้นมีทักษะหรือความช านาญมากกว่า 
เป็นต้น  

การยอมรับ... 
 การยอมรับหรือเก็บรักษาความเสี่ยงไว้ (risk acceptance)    เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงาน  

สามารถยอมรับได้เนื่องจากความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยและผลกระทบความเสี่ยงไม่มากหรือเป็นความ
เสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความสูงสูงไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ  

ขั้นตอนที่ 5  :การเฝ้าติดตามและการทบทวนความเสี่ยง(monitor and review) องค์กร 
จะต้องจัดให้มีการเฝ้าติดตามและทบทวนไว้เป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย จะต้องมีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาในการด าเนินการไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้การเฝ้าติดตามและทบทวน จะต้อง
ครอบคลุมในทุกๆส่วนของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง 
1. จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
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 ด้านกลยุทธ์ (Strategic : S)  
 ด้านปฏิบัติงาน (Operation : O)  
 ด้านการเงิน (Financial : F)  
 ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance : C)  

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น าหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 10 ประการ มาร่วมพิจารณา  
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประกอบไปด้วย 10 องค์ประกอบ ดังนี้  
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์  

และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ 
หน้า 7 แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ เพ่ือให้เกิด ประโยชน์
สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่าง  ต่อเนื่อง
และเป็นระบบ  

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  หมายถึง   การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับ 
ดูแล ทีดี่ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
ให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง   การให้บริการที่สามารถด าเนินการ  
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ไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง  

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  หมายถึง   การแสดงความรับผิดชอบในการ 
ปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความ
คาดหวังของ สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถงึ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา  
ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชน  
สามารถรู้ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรม หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้  

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถงึ  การกระบวนการที่ข้าราชการประชาชน  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ 
ปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา  

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอ านาจการ 
ตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจ และความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจ และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการ
ด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ  

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)หมายถึง การใช้อ านาจของกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับ  
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

9) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง  การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่า 
เทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิงถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกาย 
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม  

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถงึ การหาข้อตกลงทั่วไปภายใน  
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติ
ไม่ได้ใน ประเด็นที่ส าคัญโดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 

การประเมินความเสี่ยง ด าเนินการวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการ
บรรลุ วัตถุประสงค์ของกระบวนการท างาน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ  

1) ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่  
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ
ความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยก าหนด เกณฑ์ในการประเมินของโครงการ/กิจกรรมขึ้น ซึ่งสามารถก าหนดได้ทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมในการด าเนินงานและลักษณะของผลจากการด าเนินงาน 
โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับ หน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนมาใช้ในการวิเคราะห์ ส าหรับ
หน่วยงานที่มีข้อมูลในเชิงพรรณนาไม่สามารถ ระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้  
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(1.1) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

(1.2) ระดับ… 
(1.2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง(Impact)ก าหนดเกณฑ์ไว้5ระดับ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3) ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) กรณี โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2561 ก าหนด เกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 
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2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับ
ความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความ เสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่าง
กัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและ
จัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยมาตรฐานที่ก าหนด
ไว้ข้างต้น ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  

1.1 พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถีที ่
จะเกิดขึน้ มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2.2 พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเฉลียง/ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนด  

2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)  
และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด VH H M L สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า  

3) การจัดล าดับความเสี่ยงเมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว     น ามาจัดล าดับความรุนแรงของ 
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพิจารณาก าหนด
กิจกรรมการควบคุมภายในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความ
เสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง 
(Impact) ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงล าดับจากระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ าและเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูง
และปานกลางมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนด แผนภูมิความ
เสี่ยง ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ ความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่
เกิดข้ึนและขอบเขตของระดับความเสี่ยง ที่สามารถยอมรับได้ ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ๆ 
x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งใช้ เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้ 
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4) การประเมินการควบคุมที่มีอยู่ การประเมินการควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่ 
ก าหนดขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ ด าเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ 
สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ได้หลังจากประเมินความเสี่ยงและ 
จัดล าดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุม
เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยว่าการควบคุมที่ได้ ก าหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการน ามา
ปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร วิธีการประเมินมาตรการควบคุม คือ พิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่ประเมิน
แล้วว่ามีระดับความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูงหรือปานกลาง และเมื่อจัดล าดับความเสี่ยงแล้วเป็นความเสี่ยงที่อยู่ใน
ล าดับต้นๆ ซึ่งเป็นการแสดง ให้เห็นว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นสามารถส่งผลให้การด าเนินงานไม่สามารถบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ทีก่ าหนด โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง  
  1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด 
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง  
  2. การควบคุมความสูญเสีย : พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอน บางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่
เหตุการณ์ที่เป็น ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น  
  3. การยอมรับความเสี่ยงไว้เอง : หากท าการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยง
ใดเลยที่ เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง 
แต่ควรมี มาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่เกิดขึ้น  
  4. การถ่ายโอนความเสี่ยง : ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการ
จัดการ ความเสี่ยงให้ผู้อื่น  
  5) การบริหารจัดการความเสี่ยง  (Risk Management) การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk 
Management) เป็นการน ากลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงาน มาใช้ปฏิบัติ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และน ามาวางแผนจัดการความเสี่ยง 
ดังนั้น เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบมาตรการ/แนวทางการบริหารความเสี่ยงทราบ ความเสี่ยงของ
องค์กรที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยง โดยประเมินการควบคุมแล้ว พบว่ามีกิจกรรม  ควบคุมที่ยังไม่
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ท าให้ความเสี่ยงลดลงไปได้จนเป็นที่น่าพอใจ หรือยังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ ให้น ากิจกรรมควบคุม นั้น มา
ก าหนดเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยง เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว ให้มีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ในรอบแผนต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  6) การติดตามผล การติดตามผล เป็นการติดตามผลหลังจากได้ด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงแล้ว เพ่ือให้มั่นใจ ว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มี
ผลต่อความส าเร็จ ความรุนแรง ของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการควบคุม 
มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที ่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  6.1 เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตาม
ผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่  
  6.2 เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการควบคุม ที่เป็นการท าเพ่ิมเติมว่าแล้วเสร็จตาม
ก าหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการ
ความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการใด ควรปรับเปลี่ยน และ น าผลการติดตามไป
รายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดท า โดยก าหนดติดตาม ในการรายงาน นอกจากจะรายงาน
ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตาม กรอบระยะเวลา
ทีก่ าหนด  
  7) การรายงานผล การรายงานผล เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการ
ความเสี่ยงว่ายังมีความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังเหลืออยู่มีอยู่ในระดับใด และมีวิธีการจัดการความเสี่ยง
นั้นอย่างไร เพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร รับทราบ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหรือข้อมูลประกอบการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทท่ี 4 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 
กรอบแนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง   ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากราย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ซ่ึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)    ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและ
ประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามา
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอ านาจหน้าที่ 
และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยง
และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความส าคัญและมีผลกระทบ
สูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง รายละเอียดการวิเคราะห์ 
ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสานต่อแนวทางพระราชด าริ   
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา 
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุข 
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเกษตร 
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านสวัสดิการและสังคม 
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
9. ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านเศรษฐกิจและพาณิชยกรรม 
10. ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
11.  ยุทธศาสตร์ที ่1๑ ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
12.  ยุทธศาสตร์ที่ 1๒ ด้านการท่องเที่ยวและบริการ  
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การด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

การก าหนดวัตถุประสงค์(Objective Setting)ทบทวนการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
บริหารส่วนต าบลเฉลียง (Establishing the Context) เป็นการทบทวนทิศทาง และสภาพแวดล้อมภายใน
ขององค์กร (Internal Environment) ภารกิจ และกิจกรรมภายใน ทบทวนนโยบาย (Policy) และเป้าหมาย 
(Objective) ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร 

1. วัตถุประสงค์  
 ๑.1 เพ่ือระบุปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

1.2 เพ่ือระบุนโยบายความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
1.3 เพ่ือก าหนดขอบเขตและค่าเป้าหมายในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. ข้อมูลที่ต้องใช ้

  2.1 แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีปัจจุบัน (ผลรายงาน ปค.4, 5) ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 2.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น 

3. วิธีการด าเนินงาน 
  3.1  รวบรวมแนวคิด และความคาดหวังของผู้บริหารรวมทั้งประเมินสถานภาพปัจจุบัน ใน
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาตรวจสอบเอกสารแบบรายงานการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน ย้อนหลัง ๓ ปี ได้แก่ ด้านการเงินและงบประมาณ ด้าน
นโยบาย ด้านการปฏิบัติงาน และด้านเหตุการณ์ภายนอก รวมถึงแผนงานอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  3.2  พิจารณากรอบการด าเนินงาน กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร ความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในเพ่ือพิจารณากรอบการด าเนินงาน โดยอาจจะแยกวิเคราะห์  เป็นปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก 
  3.3  ก าหนดนโยบายวัตถุประสงค์  และขอบเขตในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

4.  ผลที่ได้รับ 
  4.1  แนวทางในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป 
  4.2  เป้าหมาย และนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป 
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การระบุเหตุการณ์(Event Identification)ระบุประเด็นความเสี่ยง(Risk Identification) 
  เป็นการก าหนดประเด็นความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
  1. วัตถุประสงค์  
  1.1  เพ่ือระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย (Objective) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเฉลียง 
  1.2  เพ่ือระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

2. ข้อมูลที่ต้องใช ้
  2.1  ข้อมูลความเสี่ยงที่เคยเกิดข้ึน ๓ ปีย้อนหลัง 
  2.2  รายงานผลการด าเนินงานด้านความเสี่ยง 

3. วิธีการด าเนินงาน 
  3.1  วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงอาจจะแยกเป็นประเด็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกซึ่งได้แก่ ปัจจัยทางด้านการเมืองปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัย
ทางด้านเทคโนโลยีและความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานซึ่งใช้หลักเกณฑ์ของ COSO 
Enterprise Risk Management (COSO ERM) โดยมีการจ าแนกความเสี่ยงเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategy Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ(Operational Risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) และ
ความเสี่ยง ด้านกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)  
  3.2  ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

4.  ผลที่ได้รับ 
  4.1  ประเด็นความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงในปีต่อไป ทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลต่อเป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่จะน ามาท าการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป 
  4.2  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ตามนโยบายและขอบเขตความเสี่ยง 
ตามความคาดหวังของผู้บริหาร 
 
 
 
 

ด้านกลยุทธ์.... 

การจัดการความเสี่ยง 
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การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Analysis) 
  เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) และค้นหาสาเหตุของความเสี่ยง (Risk Cause/ 
Root Cause) ที่มีความสัมพันธ์กับแต่ละปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการก าหนดเกณฑ์ในการประเมินโอกาสในการเกิด
ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 

1. วัตถุประสงค์  
1.1  เพ่ือระบุปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง (Risk Cause/Root Cause) ขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลเฉลียง 
1.2 เพ่ือระบุโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
2. ข้อมูลที่ต้องใช ้
2.1  ประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากหัวข้อ (การระบุประเด็นความเสี่ยง Risk Identification) 

  2.2  เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงย้อนหลัง ๓ ปี 
3. วิธีการด าเนินงาน 

  3.1 ทบทวนการก าหนดระดับของความเสี่ยง โดยประกอบไปด้วยการพิจารณาสาเหตุความ
เสี่ยง (Risk Cause / Root Cause) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง 
  3.2 ก าหนดค่าเป้าหมายของความเสี่ยงให้มีระดับที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร 
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk 
Tolerance) 
  3.3  ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของ 
ผลกระทบที่อาจจะเกิดจากความเสี่ยง ส าหรับสาเหตุความเสี่ยงแต่ละปัจจัย 

4.  ผลที่ได้รับ 
  4.1  ปัจจัยความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงในปีต่อไปพร้อมสาเหตุของความเสี่ยง  
  4.2  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงเบี่ยงเบนที่ยอมรับ
ได้ (Risk Tolerance) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง 
  4.3  เกณฑ์ในการประเมินระดับความรุนแรง และโอกาสในการเกิด 

โอกาสที่จะเกิด.. 

ประเด็นความเสี่ยง 
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การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)      
เลือกวิธีตอบสนองต่อความเสี่ยงด้าน ESG โดยพิจารณาจาก  
1) บริบทในการ ด าเนินธุรกิจ  
2) ต้นทุนและประโยชน์  
3) ความสอดคล้องกับมาตรฐานที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมความคาดหวัง   ของผู้มีส่วนได้เสีย  

รวมถึงพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมองค์กร  
1) พิจารณาความจ าเป็นและเร่งด่วนในการตอบสนองโดยอ้างอิงจากต าแหน่งของความเสี่ยง 

บนตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Metrics) เช่น อยู่ในระดับสูง (High) ปานกลาง (Medium) หรือต่ า (Low)  
2) พิจารณาจากระดับ ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และความรุนแรงของ 

ผลกระทบ ที่อาจเกิดจากความเสี่ยง (Risk Severity) ขององค์กร ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงสามารถ
ตอบ สนองโดยการยอมรับความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การเปลี่ยนความเสี่ยง  ให้เป็นโอกาส การลด
ความรุนแรงของความเสี่ยง และการแบ่งปันความเสี่ยง เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง 

การตอบสนองความเสี่ยง 
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การประเมินระดับความรุนแรงของความ 
เสี่ยง (Risk Evaluation) 

ระบุระดับของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในแต่ละสาเหตุความ 
เสี่ยง (Risk Cause / Root Cause) ทั้งระดับในปัจจุบัน และระดับที่ต้องการ 

1. วัตถุประสงค์  
1.1  เพ่ือประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงในแต่ละปัจจัย 
1.2  เพ่ือระบุโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
2. ข้อมูลที่ต้องใช ้
2.1 เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงที่ได้จากหัวข้อ (การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง Risk Analysis) 

  2.2  ต้นทุน / ค่าใช้จ่าย /งบประมาณ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงเบื้องต้น 
3. วิธีการด าเนินงาน 

  3.1 ประเมินค่าโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
ของแต่ละสาเหตุความเสี่ยง ทั้งระดับในปัจจุบัน และระดับที่ต้องการ 
  3.2  วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงแต่ละ
ประเภท โดยค่าระดับความรุนแรงของความเสี่ยง จะพิจารณาจาก โอกาสในการเกิดความเสี่ยง x ระดับของ
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง  
  3.3  จัดล าดับสาเหตุของความเสี่ยงโดยพิจารณาจากค่าระดับความรุนแรงที่ได้จากหัวข้อที่ 
(การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง Risk Analysis)  

3.4  ประเมินต้นทุนค่าใช้จ่ายเบื้องต้น    ที่จะต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งต้นทุน  
ดังกล่าวอาจจะเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์  ได้แก่ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หรือต้นทุนที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เช่น การจัดฝึกอบรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง เป็นต้น  

4. ผลที่ได้รับ 
  4.1  ผลการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
  4.2  ล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินความเสี่ยง 
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  ในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์เพ่ือวัดระดับโอกาส หรือ
ความถี่ท่ีจะเกิดความเสี่ยงและวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ โดยน าเหตุการณ์ความเสี่ยง และปัจจัย
เสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้มาท าการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรง กับความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้ 
เพ่ือระบุระดับความส าคัญของความเสี่ยง  
 

 


