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ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
เรื่อง   ให้ใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทาง              ใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผลรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 
อันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙   เดอืน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

  

                                                                       
                           (นายเสรี  ยอดระดับ) 
          รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ 
         นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
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ค าน า 

    
 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชีการรายงานและการ
ตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดซึ่งการบริหารจัดการ
ความ เสี่ ย ง เป็ นกระบวนการที่ ใช้ ในการบริ หารจั ดการ เหตุ การณ์ที่ อ าจ เกิ ดขึ้ นและส่ งผลกระทบ 
ต่อหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561 ดังกล่าวข้างต้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีจึงจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีขึ้น  โดย
ประยุกต์ตามแนวทางมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐและปรับให้เหมาะสมกับบริบท
ของระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงและการติดตามประเมินผลรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง  อันจะท าให้เกิดความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเพ่ือการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
หลักการและเหตุผล 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เปนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะ ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัด โดยมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด คือพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.  2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และอ านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดบริการสาธารณะ การจัดการด้ านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ อันเกี่ยวข้องกับทั้ง
ภาคราชการ ภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไป  

   ดังนั้น เพ่ือใหการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการก ากับดูแลที่ดี สรางความคุมคาและเพ่ิมคุณคาใหแกองค
กร ทั้งด้านการบริหารงาน  งบประมาณและบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีจึงมีนโยบาย             น า
ระบบการบริหารความเสี่ยงมาใชในการบริหารจัดการองคกร 

  การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธที่ส าคัญ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะชวย
ในการบริหารงานและการตัดสินใจดานตางๆ เชน การวางแผน การก าหนดกลยุทธ การติดตาม ควบคุม และวัดผล
การปฏิบัติ งาน  ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต างๆ เป็นไปอย างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ลดการสูญเสีย/โอกาสที่ท าใหเกิดความเสียหายแกองคกร 

  การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  มีหลักการและความจ าเปน            
ในการบริหารความเสี่ยงมาจาก 
    1. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 
3 มาตรา 9 (1) ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งตาม               ค า
รับรองปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ .2554 มิติที่  4                
การพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

  2. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 (ข้อ6) ก าหนดใหสวนราชการตองมีระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในตาม
มาตรฐานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ก าหนดเป็นแนวทางไว้ 

  3. ระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ ก าหนดให้ส่วนราชการ
ต้องประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนและด าเนินการตรวจสอบประจ าปีให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ
ส านักก ากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลางที่ก าหนดไว้ 

   
วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง 

  1. เพ่ือใหฝายบริหาร / ฝายปฏิบัติการ เขาใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง 
3. เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
4. เพ่ือใชเปนเครือ่งมือในการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการในสังกัด 
5. เพ่ือเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเขาใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหาร     ความ

เสี่ยงกับกลยุทธขององค์กร 
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6. เพ่ือลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร 
 

เปาหมาย 
 1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีความรูความเขาใจเรื่อง

การบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าไปใชในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปา
หมายที่ก าหนด 

 2. ผูบริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีสามารถระบุ วิเคราะห์ ประเมิน 
และจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
   3. ผูบริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีสามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช
ในงานที่รับผิดชอบ 

  4. ความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานในองค กรได้รับการพัฒนาอยาง            
ตอเนื่อง 

 5. การบริหารและความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง ถูกก าหนดขึ้นอยางเหมาะสมทั่วทั้งองคกร 
 6. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝงให้เปนวัฒนธรรมขององคกร 

 
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 

 1. เปนสวนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ผูบริหารทุกระดับตระหนักถึงความ
เสี่ยงหลักท่ีส าคัญ และสามารถก ากับดูแลองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 2. สร างฐานข อมูลความรู ที่ มีประโยชน ตอการบริหารและการปฏิบัติงานในองค กร  
เปนแหลงขอมูลส าหรับผูบริหารในการตัดสินใจดานตางๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย 
และภารกิจหลักขององคกร ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 

 3. สะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงต างๆ ที่ส าคัญไดทั้งหมด บุคลากรในองคกร            
มีความเขาใจเปาหมายและภารกิจหลักขององคกร รวมถึงความเสี่ยงส าคัญที่สงผลกระทบในเชิงลบตอองคกร
ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุจากปจจัยภายในองคกร (โครงสรางองคกร บุคลากร วัฒนธรรม ฯลฯ)  และจากปจจัย   ภายนอก
องคกร (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯลฯ)  

 4. เปนเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน  ผูบริหารมั่นใจวาความเสี่ยงไดรับการจัดการ    อย
างเหมาะสมและทันเวลา เปนเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานและการตัดสินใจในดานตาง ๆ เชน การวางแผนการ
ก าหนดกลยุทธ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลใหการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรีเป็นไปตามเปาหมายที่ก าหนด และสามารถปกปองผลประโยชน รวมถึงการเพิ่มมูลคาแกองคกร 

  5. ชวยใหการพัฒนาองค์กรเปนไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององคกร มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เชน การตัดสินใจ โดยที่      ผูบริหาร
มีความเขาใจในกลยุทธ วัตถุประสงคขององคกร และระดับความเสี่ยงอยางชัดเจน เป็นต้น  

  6. ชวยใหการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      การ
จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต ละกิจกรรม และการเลือกใช
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เชน การใชทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ าและสูงยอมแตกตางกัน หรือ
การเลือกใช้มาตรการแตละประเภทยอมใชทรัพยากรแตกตางกัน  เปนตน 
 

ความหมายและค าจ ากัดความของการบริหารความเสี่ยง 
   1. ความเสี่ยง (Risk)  
   ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ /การกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณที ่       ไมแน
นอน และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลว
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หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายของของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่ระบุใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ 
   ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแยกเปน 3 สวน ดังนี้ 

          1. ปจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท าใหเกิดความเสี่ยง 
          2. เหตุการณเสี่ยง คือ เหตุการณที่สงผลกระทบตอการด าเนินงาน หรือ นโยบาย 
          3 .  ผลกระทบของความเสี่ ยง  คือ ความรุนแรงของความเสี ยหายที่น าจะเกิดขึ้ น                  

จากเหตุการณเสี่ยง 
   2. ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) 

  ปจจัยเสี่ยง หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุ ที่มาของความเสี่ยงที่จะท าใหไมบรรลุวัตถุประสงค์  ที่
ก าหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของ
ความเสี่ยงที่ระบุ ควรเปนสาเหตุที่แทจริง  เพ่ือจะไดวิเคราะหและก าหนดมาตรการลดความเสี่ยง    ในภายหลังได
อยางถูกตอง 

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห ความเสี่ยง และ 

จัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความ
รุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง 
   ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได จากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแตละปัจจัยเสี่ยง แบงเปน 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 

  4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม 

รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการด าเนินการที่ไม่
เป็นไปตามแผน เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว อาจแบงโดยสรุป   ไดเปน 4 แนวทางหลัก 
ดังนี้ 

1) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการ
ควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งไมตองด าเนินการใดๆ เชน กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาที่จะ    
ด าเนินการใด ๆ ใหขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไวและไมด าเนินการใดๆ 

  2) การควบคุม (Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดแต ตองมีการแกไขวิธีการ
ควบคุม หรือมีการควบคุมเพ่ิมเติม เพ่ือใหมีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เชน การปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน การจัดท ามาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal Control) 

  3) การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไมสามารถ
ยอมรับไดและตองจัดการใหความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเงื่อนไขของการด าเนินงาน เชน การหยุดด าเนินงานหรือ 
กิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานหรือ
กิจกรรมลง 

   
  4) การโอนยาย (Transfer) หรือ แบง (Share) หมายถึง การโอนยายหรือแบงความเสี่ยงไปใหผู

อ่ืนช่วยรับผิดชอบ เชน การจางบุคคลภายนอกมาด าเนินการแทน การท าประกันภัย เป็นต้น 
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ประเภทความเสี่ยง 
     1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ  เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและ   พันธกิจ
ในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์
ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/  วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการก าหนดกล
ยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ท าให้โครงการขาดการยอมรับและ
โครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียอย่าง
แท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

   2) ความเสี่ยงดานการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายใน     ของ
องค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

  3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ
เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท า
รายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงิน ดังกล่าว 

  4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฏระเบียบขอบังคับตางๆ (Compliance Risk : 
C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน 
ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฏหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา 
การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
  

   ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้าน
ต่างๆ โดยน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย ทั้งนี้
ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้เป็นไปตามหลัก              ธรร
มาภิบาล (Good Governance) ได้แก่ 
 1. ประสิทธิผล (Effetiveness) 
  2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 3. การมีส่วนร่วม (Participation) 
 4. ความโปร่งใส (Transparency) 
 5. การตอบสนอง (Responsiveness) 
 6. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
 7. นิติธรรม (Rule of Law) 
 8. การกระจายอ านาจ (DecentraliZation) 
 9. ความเสมอภาค (Equity) 
 
ความหมายองค์ประกอบตามหลักธรรมาภิบาล 
  หลักประสิทธิผล (Effetiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงความสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  
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 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการ ตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี            
ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม        ให้
องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา          ขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้   ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม 
  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญ
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและ                    ร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา  
  หลักความโปร่งใส (Transparency) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้ เมื่อมี
ข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสาม ารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 
  หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง ตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของ     
ป ร ะ ช า ช น ผู้ รั บ บ ริ ก า ร  แ ล ะ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย  ที่ มี ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง 
  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวัง                 ของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  
  หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหาร
ราชการด้ วยความ เป็ นธรรม  ไม่ เ ลื อกปฏิบั ติ  และค านึ งถึ งสิ ทธิ เ ส รี ภ าพ ของผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย  
  หลักการกระจายอ านาจ (DecentraliZation) : การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจ จากส่วนราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
การด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ ทั้งนี้การกระจาย
อ านาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม 
  หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มี
การแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายและสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 
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บทที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงหบ์ุรี 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 

 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย  
 

อ านาจหน้าที่ 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง             
มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีความรับผิดชอบทั่วทั้งเขตจังหวัด โดยหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562  กฎกระทรวง (พ.ศ.
2541) และฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) รวมถึงมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5)              
พ.ศ. 2562 
        มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
                (1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
                (2) จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
                (3) สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
                (4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
                (5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
                (6) อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด            
พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาต าบล 

       (6/1) ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนในการดูแลการจราจรและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  
                (7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                      (7 ทวิ) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

    (7 ตรี) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและ
การพัฒนาเด็กเล็ก 
                (8) จัดท ากิจการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือ ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
                (9) จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

บรรดาอ านาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาค อาจมอบให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา 46 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดท ากิจการใด ๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา 48 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนโดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติ 

 มาตรา 50 การด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์            
อาจท าได้ โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542      
   มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
                (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  ตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
                (2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
                (3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
                (4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
                (5) การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                (6) การจัดการศึกษา 
                (7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
                (8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
                (9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
                (10) การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
                (11) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
                (12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
                (13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
                (14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                (15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับ
บุคคลอื่นหรือจากสหการ 
               (16) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน 
                (17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
      (18) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
                (19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
                (20) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
                (21) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
                (22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                (23) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
                (24) จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ที่อยู่         
ในเขต และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการ หรือให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
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                (25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
                (26) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
                (27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
                (28) จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน ก าหนดให้เป็น
อ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                (29) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 
        มาตรา 21 บรรดาอ านาจและหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมาย รัฐอาจมอบ
อ านาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแทนได้ 
            ในการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ที่ระบุไว้ในมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 
19 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร่วมมือกันด าเนินการหรืออาจร้องขอให้รัฐหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
แล้วแต่กรณี ด าเนินการแทนได้ 
 
การแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

แบ่งการบริหารงานเป็นส่วนราชการ ดังนี้ 
     1)  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     2)  กองกิจการสภา 

3)  กองแผนและงบประมาณ 
4) กองคลงั 
5) กองช่าง 
6) กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
7) หน่วยตรวจสอบภายใน 
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แผนกลยุทธ์และการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
 
   วิสัยทัศน์ (Vision)  “สิงห์บุรีคนดีเมืองน่าอยู่” 
 

   ยุทธศาสตร์ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม  

และวิถีชีวิต 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  พัฒนาเศรษฐกิจ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ที่ 7 :  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 

 

เป้าประสงค์ (Goal) 
     (1)  เพื่อให้คนในท้องถิ่นอยู่อย่างสงบสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
     (2)  เป็นแหล่งการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยของประเทศ 
     (3)  รักษามรดกทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และธรรมชาติ 
     (4)  สร้างงานสร้างอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
     (5)  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

 
 
 

ค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 
       (1) ประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
ร้อยละ 50 
       (2) กลุ่มเกษตรกร หรือแหล่งผลิตสินค้า ร้อยละ 30 ได้รับการพัฒนา 
       (3) แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 5 แห่ง ได้รับการพัฒนา 
       (4) ร้อยละ 30 ของผู้น าชุมชน/กลุ่มอาชีพได้พัฒนาความรู้ และร้อยละ 20 ของประชาชน 
ในจังหวัดสิงห์บุรีมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
       (5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปีละอย่างน้อย 10 แห่ง มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมปีละ อย่าง
น้อย2 กิจกรรม และผ่านเกณฑ์ประเมินองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
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บทท่ี 3 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

 

แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และด าเนินการโดยมีขั้นตอนการด าเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิ เคราะห์ ประเมินและจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม ดังนี้ 

       1) การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
     2) การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) 
     3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
     4) กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) 
     5) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
     6) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 
     7) การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring) 
รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ โดยน าแนวคิด

เรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย ซึ่งความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิ
บาลที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล              (Good 
Governance) ได้แก่ 
       1) หลักประสิทธิผล (Effetiveness) 
       2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
       3) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
       4) หลักความโปร่งใส (Transparency) 
       5) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
       6) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
       7) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
       8) หลักการกระจายอ านาจ (DecentraliZation) 
       9) หลักความเสมอภาค (Equity) 

 

โครงสรางการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management Organization ) 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ก าหนดการบริหารความเสี่ยง โดยมีการแตงตั้งคณะท างาน
บริหารความเสี่ยง ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีที่ 458/2562 ประกอบด้วย 
   
  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (ระดับองค์กร) 

     1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ประธานกรรมการ 
       2. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   รองประธานกรรมการ(คนท่ี 1) 
       3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   รองประธานกรรมการ(คนที่ 2) 
       4. ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
       5. ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 

     6. ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ  กรรมการ                
      7. ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 

     8. ผู้อ านวยการกองกิจการสภา   กรรมการ 
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          9. หัวหน้าส านักปลัดฯ    กรรมการและเลขานุการ 
     10. หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

          11. ข้าราชการต าแหน่งนิติกร ที่ได้รับมอบหมาย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
     1) ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน  
     2) ผลักดัน ก ากับ และติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  อย่างเป็น

รูปธรรม 
       3) จัดท ารายงานความก้าวหน้า และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  

     4) ปฏิบัติงานอื่นท่ีสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 

นโยบาย วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง 
1. นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหาร        ป
จจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการด าเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรีจะเกิดความเสียหาย ใหระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่
ยอมรับได โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี           ตามยุทธศาสตรที่ส าคัญ 
โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือวางระบบการควบคุม
ภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จึงก าหนดนโยบายการบริหาร             ความเสี่ยง ดังนี้ 

       1) ใหมีระบบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีเอกสารแสดงแนวทางและระบุ          
ปจจัยความเสี่ยงใหทราบทุกหนวยงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

       2) การบริหารความเสี่ยงจะตองครอบคลุมทุกระดับ และทุกหนวยงานในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี ทั้งที่มีสาเหตุจากปจจัยภายในและภายนอก เพ่ือชวยใหองค์กรสามารถด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

          3) ใหทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  รวมทั้งผูบริหารทุกระดับ เขาใจ
และใหความส าคัญกับการบงชี้และการควบคุมความเสี่ยง มีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่เปนแนวทางเดียวกัน          ใน
การระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง 

          4) ใหมีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เปนระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร 
          5) ใหมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือการจัดการที่ด ี
          6) ใหน าระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส วนหนึ่งของงาน จนเกิดเปนวัฒนธรรม           

องคกรและเปนสวนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ     
          7) ใหมีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง มีการทบทวนและปรับปรุงอย าง

สม่ าเสมอ 
 

2 วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง 
          1) เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยค านึงถึงป จจัยเสี่ยงและความเสี่ยง           

ในดานตางๆ  ที่นาจะมีผลกระทบกับการด าเนินงาน วัตถุประสงค และนโยบาย แลวพิจารณาหาแนวทาง           
ในการป องกัน หรือ จัดการกับความเสี่ยงเหล านั้น ก อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือด าเนินการตามแผน                    
ทีก่ าหนดไว 
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     2) เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายและลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับ ควบคุม และ
ตรวจสอบได ้

          3) เพ่ือให องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  มีผลการด าเนินงานบรรลุเป าหมายตาม             
ภารกิจหลัก ตามกฎหมาย และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าป 
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บทที่ 4 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 

  เปนกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ที่มีขั้นตอนการด าเนินการ หลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปองกัน/ลดความเสี่ยง
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได กระบวนการดังกล่าวจะส าเร็จได้ตองมีการสื่อสารให้บุคลากรในองค์กร           ได้มี
ความรู ความเขาใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกันและควรจัดท าระบบสารสนเทศ               เพ่ือ
การวิเคราะหประเมินความเสี่ยง 

  
    กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี            
ที่ได้ด าเนินการตามมาตรฐาน มี 7 ขั้นตอน ดังนี้   

      1) การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting).  
    2) การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) 
    3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
    4) กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) 
    5) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
    6) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 
    7) การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring) 

 
แผนภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
 

 
 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.การก าหนดเป้าหมาย
การบริหารความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 

2. การระบุ
ความเสี่ยง 

5. การรายงานและ
ติดตามผล 

3. การประเมิน 
ความเสี่ยง 

4.การจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง 

7. การทบทวนแผน
บริหารความเสี่ยง 

 
 

6. การประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง 
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1. การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
1.1 การก าหนดวัตถุประสงค์การด าเนินการบริหารความเสี่ยง 

   เพ่ือให้โครงการที่มีนัยส าคัญต่อการบรรลุความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์สามารถด าเนินการ
ได้บรรลุป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

  1.2 การพิจารณาคัดเลือกภารกิจงาน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อพิจารณา            
ความเสี่ยง  

    1.2.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ เพ่ือน ามาพิจารณาบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้ 

 
ปัจจัยพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 

1 2 3 
1.สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ไม่สอดคล้องกับ 

กลยุทธ์ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

สอดคล้องกับบาง 
กลยุทธ์ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

สอดคล้องกับทุก
กลยุทธ์ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
 

2.งบประมาณท่ีได้รับในปีงบประมาณ  ได้รับงบประมาณ
เป็นอันดับ3 (ต่ ากว่า 
2,000,000 บาท) 

ได้รับงบประมาณ
เป็นอันดับ 2  
(2,000,000 -
4,500,000 บาท 
 

ได้รับงบประมาณ
เป็นอันดับ 1 
(มากกว่า
4,500,000 บาท) 
  

 
      1.2.2 น าผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการมาจัดล าดับความส าคัญของโครงการตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยน าโครงการที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มาเป็นตัวแทนในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง คือมุ่งเน้นแผนงาน/โครงการที่ส าคัญซึ่งส่งผลส าเร็จมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุผลส าเร็จ  ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
2. การระบุความเสี่ยง (Event Identification) 

  2.1 ความเสี่ยง (Risk)  หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล  
ความสูญเปลา หรือเหตุการณที่ไมพึงประสงค ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ หรือท าใหการด าเนินงาน
ไมประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององค์กร ทั้งในดานกลยุทธ การปฏิบัติงาน การเงิน เวลา 
และการบริหาร โดยความเสี่ยงนี้จะถูกวัดดวยผลกระทบ (Impact) ที่ไดรับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของ
เหตุการณ ซ่ึงเปนความเสี่ยงตามความหมายทั่วไป 

    ส าหรับความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีนั้น หมายถึง เหตุการณ /การกระท าใดๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณที่ไมแนนอน และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไม
เปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายของภารกิจแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ  

 
  2.2 ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ ไม

บรรลุวัตถุประสงคที่ก าหนดไวโดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร และ
ท าไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพ่ือจะไดวิเคราะหและก าหนดมาตรการลดความ
เสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง 
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  2.3 การระบุความเสี่ยง ผูบริหารและผู้ปฏิบัติงานรวมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง    โดย
ค านึงถึง ปจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเปาหมายขององคกร หรือผลการปฏิบัติงาน
ในระดับองคกรและกิจกรรม พิจารณาวามีเหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดความ
ผิดพลาด / ความเสียหาย / ไมบรรลุวัตถุประสงคทีก่ าหนด มีทรัพยสินใดที่ตองดูแลปองกันรักษา 

    การระบุปัจจัยเสี่ยงเริ่มต้นจากการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าใหบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว แลวจึงระบุปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี ได้น าแนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาลที่เก่ียวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ด้วย 

3. ประเภทความเสี่ยง 
   พิจารณาความเสี่ยงในแต่ละประเภทของความเสี่ยงที่เก่ียวข้องดังนี้ 

  1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ  เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและ           
พันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และ
เหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  / วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการ
ก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ท าให้โครงการขาดการ
ยอมรับและโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ บริหารหรือผู้มีส่วนได้ส่
นเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่
ถูกต้อง 

    2) ความเสี่ยงดานการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร 
/ กระบวนการ / เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ / บุคลากร / ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

    3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อ    สถานการณ์
หรือเป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้อง
กับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการ
จัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงิน ดังกล่าว 

  4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฏระเบียบขอบังคับตางๆ (Compliance Risk 
: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่
ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรม
สัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
 
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

การประเมินความเสี่ยงประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
4.1 การก าหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน 
เปนการก าหนดเกณฑ ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงานจะตองก าหนดเกณฑของหนวยงานขึ้น  ซึ่งสามารถก าหนด
เกณฑไดทั้งเกณฑในเชิงประมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ข้ึนอยูกับขอมูลสภาพแวดลอมในหนวยงานและดุลยพินิจการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และฝายบริหารของหนวยงานโดยเกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะกับ
หนวยงานที่มีขอมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใชในการวิเคราะหอยางพอเพียง ส าหรับ          หนวยงานที่มีขอมูล
เชิงพรรณนาไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได ก็ใหก าหนดเกณฑ์       ในเชิงคุณภาพ ซึ่ง
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คณะท างานฯ ไดพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณต่างๆ (Likelihood) และความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Impact) ที่จะเกิดผลกระทบตอองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีเกณฑในการใหคะแนนผลกระทบ เปนดังนี้ 
        
 4.1.1 หลักเกณฑ์การให้คะแนน ความรุนแรงของผลกระทบ(X) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y) 

ประเด็น/ 
องค์ประกอบที่พิจารณา 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปาน
กลาง 

4 = สูง 5 = สูงมาก 

ความรุนแรงของผลกระทบ (X) 
1. มูลค่าความเสียหาย (X1) < 1 หมื่นบาท 1-5 หมื่นบาท 5 หมื่น-2.5 แสน

บาท 
2.5 – 5 แสน
บาท 

> 5 แสนบาท 

2. ความพึงพอใจขอผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย (X2) 

> 80% 60 - 80% 40 - 60% 20 - 40% < 20% 

3. จ านวนผู้รับบริการที่ได้รับ
ความเสยีหาย/จ านวนผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีที่ไดร้ับผลกระทบ (X3) 

กระทบเฉพาะ
ผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงบางราย 

กระทบเฉพาะ
กลุ่มเกี่ยวข้อง
โดยตรงเป็นส่วน
ใหญ่ 

กระทบเฉพาะ
กลุ่มผูเ้กี่ยวข้อง
โดยตรงทั้งหมด 

กระทบผูเ้กี่ยว 
ข้องโดยตรง
ทั้งหมดและ
ผู้อื่นบางส่วน 

กระทบผูเ้กี่ยว 
ข้องโดยตรง
ทั้งหมดและ
ผู้อื่นมาก 

4. จ านวนผู้ร้องเรียน (ต่อระยะ 
เวลาโครงการ) (X4) 

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

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y) 
1. ระเบียบหรือคู่มือปฏิบัติ (Y1) มีทั้ง 2 อย่างและมี

การปฏิบัติตาม 
มีอย่างใดอย่างหนึ่ง
และมีก ารปฏิบั ติ
ตาม 

มีทั้ ง  2  อย่ า งแต่
ปฏิบัติตามอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

มีอย่างใดอย่างหนึ่ง
และไม่ถือปฏิบัติ 

ไม่มีทั้ง 2 อย่าง 

2. การควบคุมติดตามและตรวจสอบ
ของผู้บังคับบัญชาหรือหนว่ยงานอื่นๆ 
(Y2) 

ทุกสัปดาห์ ทุก 2 สัปดาห์ ทุก 1  เดือน ทุก 3  เดือน ทุก 6  เดือน 

3. การอบรม/สอนงาน/ให้ค าแนะน า/
ทบทวนการปฏิบัติงาน (Y3) 

ทุก เดือน ทุก 3  เดือน ทุก 6  เดือน ทุก 1 ปี มากกว่า 1 ปี 

4. ความถี่ในการเกิดความผิดพลาด
การปฏิบัติงาน 
(เฉลี่ย : ปี/ครั้ง) (Y4) 

5 ปี/คร้ัง  
(เกิดความผิดพลาด
น้อยมาก) 

2-3 ปี/คร้ัง 1 ปี/คร้ัง 1-6 เดือน/ครั้ง 1 เดือน/ครั้งหรือ
มากกว่า 

5. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Y5) 5 ปี/ครั้ง (โอกาส
เกิดน้อยมาก) 

4 ปี/คร้ัง 3 ปี/คร้ัง 2 ปี/คร้ัง 1 ปี/คร้ัง 
(เกิดแน่นอน) 
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4.1.2 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) มี 4 ระดับ ได้แก สูงมาก สูง ปานกลาง และ
ต่ า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    4.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแตละปัจจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาส (Likelihood)              
ที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย (Impact)               
จากความเสี่ยง เพื่อใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกตางกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได อย
างเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหหนวยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใตงบประมาณ 
ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัดโดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่ก าหนดไวขางตน ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

     1. พิจารณาโอกาส / ความถี่ในการเกิดเหตุการณต่างๆ (Likelihood) วามีโอกาส /ความถี่ที่
จะเกิดนั้นมากนอยเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่ก าหนด 

     2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลตอองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี วามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่ก าหนด 

    4.3 การวิเคราะหความเสี่ยง 
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ให้น าผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงตอองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี วากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

    4.4 การจัดล าดับความเสี่ยง 
เมื่อไดคาระดับความเสี่ยงแลว จะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลตอองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี. เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญ   ให
เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ ระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินไดตามตารางการประเมินความเสี่ยง  โดยจัดเรียง
ตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และเลือกความเสี่ ยงที่มีระดับสูงมาก และสูง  มาจัดท าแผนการ
บริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นตอน ตอไป 

 
 
 
 

 
 

 

ตารางระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 
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    4.5 การก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)  
    ได จากการพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) และผลกระทบที่ เกิดขึ้น ( Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได            
(Risk Appetite Boundary) 

    ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood x Impact)   

    ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนที่เปน 4 สวน (4 Quadrant)    
ใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้ 

       1) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 6 คะแนน  
     วิธีการจัดการความเสี่ยง : ยอมรับความเสี่ยง กําหนดเปนสีเขียว 

       2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 7 – 12 คะแนน  
     วิธีการจัดการความเสี่ยง: ยอมรับความเสี่ยงแตมีการควบคุมความเสี่ยง กําหนดเปนสีน ําเงิน 

       3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 13 – 18 คะแนน  
     วิธีการจัดการความเสี่ยง: มีแผนลดความเสี่ยง กําหนดเปนสีเหลือง 

       4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 19 – 25 คะแนน 
                       วิธีการจัดการความเสี่ยง : มีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ ํา / ถายโอนความเสี่ยง กําหนด
เปนสีแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 เกณฑ์ความเสี่ยง 

 
 

ระดับความเสี่ยง 
คะแนนระดับ
ความเสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

1. ระดับความเสี่ยงต่ า (Low)             1-6 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง / ยอมรับความเสี่ยง 

2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
(Medium) 

7-12 การรับความเสี่ยงไว้เอง  / ยอมรับความเสี่ยงแต่มี
การควบคุมความเสี่ยง 

3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) 13-18 การควบคุมความสูญเสีย / มีแผนลดความเสี่ยง 

4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) 19-25 ถ่ายโอนความเสี่ยง / มีแผนลดและประเมินซ้ า 

                                แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
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5. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
    โดยการน ากลยุทธ มาตรการ หรือแผนงาน มาใชปฏิบัติในทุกหนวยงานขององค์การบริหาร           

ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก             
ความเสี่ยง ในการด าเนินงานตามภารกิจตางๆ รวมทั้งโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไมมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่
มีอยูแตยังไมเพียงพอ และน ามาวางแผนจัดการความเสี่ยง    

    โดยมีเปาหมาย การวางแผนจัดการความเสี่ยง คือ  
       1) ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
       2) ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน   
       3) เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธที่จะเกิดข้ึนของความเสี่ยงใหเปนไปในรูปที่องคกรหรือ         หน

วยงานตองการหรือยอมรับได 

    ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง  
    แนวทางการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถานการณ

ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผู รับผิดชอบ แตอยางไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการ          
ลดระดับผลกระทบความเสี่ยง 

 
    กลยุทธ์ที่ใช้ส าหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง 

  การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก 
หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 
   การควบคุมความสูญเสีย : พยามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอน
บางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์    ที่
เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น 
   การรับความเสี่ยงไว้เอง  : หากท าการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่
เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง         แต่
ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 
   การถ่ายโอนความเสี่ยง : ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการ
กับความเสี่ยงให้ผู้อ่ืน 
   การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลง ใหอยูในระดับท่ียอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง
และใหสามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได พิจารณาถึงความคุมค่าในดาน         คาใชจ่าย
และตนทุนที่ตองใชลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะไดรับดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



24 

 

 

6. การรายงานและติดตามผล 
จะตองมีการรายงานและติดตามผลเปนระยะ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการด าเนินงานไปอยาง

ถูกตองและเหมาะสม โดยมีเปาหมายในการติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและ            ความเหมาะสม
ของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ไดมีการด าเนินการ          ไปแลววาบรรลุผล
ตามวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงหรือไม โดยหนวยงานต้องสอบทานดูวาวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ใด มีประสิทธิภาพดีก็ใหด าเนินการตอไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใด         ควรปรับเปลี่ยน และน าผล
การติดตามไปรายงานใหฝายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ไดกลาวไวขางตน  ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานหนวย
งานอาจก าหนดขอมูลที่ตองติดตาม หรืออาจท า Check List การติดตาม         พรอมทั้งก าหนดความถี่ในการ
ติดตามผล โดยสามารถติดตามผลไดใน 2 ลักษณะ คือ 

1. การติดตามผลเปนรายครั้ง (Separate Monitoring) เปนการติดตามตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด เชน ทุก 3 เดือน  6 เดือน  9 เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน 

2. การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เปนการติดตาม          
ที่รวมอยูในการด าเนินงานตาง ๆ ตามปกติของหนวยงาน 

 
7. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

คณะท างานจัดท าระบบการจัดการความเสี่ยงจะตองท าสรุปรายงานผลและประเมินผล    การ
บริหารความเสี่ยงประจ าปตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี           เพ่ือ
ใหมั่นใจวา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีมีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ           ถูกต
อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการสามารถลดและ
ควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดจริง และอยูในระดับที่ยอมรับได หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม 
เพ่ือใหความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูหลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยูในระดับที่ยอมรับได และใหองคกรมีการ
บริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมในการด าเนินงาน 
 
8. การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง 

  การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงใน
ทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงใหทันสมัยและเหมาะสม     กับการ
ปฏิบัติงานจริงเปนประจ าทุกป 
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บทท่ี 5 
 

สรุปการประเมินและแผนปฏ ิบัต ิการบร ิหารความเส่ียง 
 

                  คณะกรรมการบร ิหารจ ัดการความเสี่ยงขององค ์การบร ิหารส ่วนจังหวัดส ิงห ์บ ุรี ม ีหน ้า ท่ี 
ร ับผ ิดชอบในการจัดท าแผนบร ิหารความเสี่ยงขององค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดส ิงห ์บ ุรี โดยในการจัดท าแผน 
บร ิหารความเสี่ยง ได ้พิจารณาด  าเน ินการตามกระบวนการและขั้นตอนการบร ิหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
และวิเคราะห์ครอบคล ุมประเด ็นยุทธศาสตร์โครงการ ก ิจกรรมขององค ์การบร ิหารส ่วนจังหวัด และในระด ับ 
หน่วยงานย่อย ได้แก่ ส  านัก/กอง ในส ังก ัดแผนการบริหารความเสี่ยงได ้มาจากการวิเคราะห์และบร ิหารจ ัดการ 
ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ พ ิจารณาจากแผนงาน/โครงการที่ส าคัญและม ีผลกระทบสูงต่อการบรรล ุความส  าเร ็จ 
ตามยุทธศาสตร์ 
 
โครงการที่คัดเลือกมาด าเนินการบริหารจ ัดการความเสี่ยง 
       

 โครงการ อบจ. เยี่ยมเยียนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

  วัตถุประสงค์โครงการ

   
ตกเกณฑ์ จปฐ. 
 

1. เพื่อพัฒนาค ุณภาพชีวิตผู ้พ ิการท่ีขึ้นทะเบ ียนไว้แล ้ว ผู ้ด ้อยโอกาส และคร ัวเร ือนยากจน 
 
2.  เพ ื่อให้ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวตกเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการดูแลและ

บรรเทาปัญหาความเดือนร้อน 
 
    เป้าหมายการบริหารความเส ี่ยงของโครงการ 

ตัวช ี้ว ัด หน่วยน ับ ค ่าเป้าหมาย 
 1. ร้อยละของผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวตกเกณฑ์ จปฐ. 
 (ตามท่ีขึ้นทะเบ ียนและม ีหล ักฐานการร ับรองจากส ่วนราชการ) 
  ได้รับการดูแลและรับความช่วยเหล ือ 

ร้อยละ 80 

 2. ม ีการลงพื้นที่พบปะร ับทราบป ัญหาและเย ี่ยมเย ียนได ้ครบทุก 
 ต าบล 

ร้อยละ 100 

 

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคันบึงทองเลื่อน หมู่ที่ 11 ต าบลบางระจัน เชื่อมต่อ 
ต าบลคอทราย อ าเภอค่ายบางระจัน                          
  วัตถุประสงค์โครงการ 

      1. เพ ื่อเพื่อให ้บร ิการทางด้านการคมนาคมขนส ่งส  าหร ับประชาชน
    2. เพ ื่อปรับปรุงพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
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 เป้าหมายการบริหารความเส ี่ยงของโครงการ 

ตัวช ี้ว ัด หน่วยน ับ ค ่าเป้าหมาย 
 การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก  าหนด โครงการ 1 
 

 โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว 
  วัตถุประสงค์โครงการ 
    1. เพ ื่อให้ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนเรื่องสถานที่ค้าขายได้มีตลาดจ าหน่ายสินค้า 
    2. เพ ื่อส่งเสริมให้มีกลุ่มผู้ค้าหลากหลายอาชีพเพื่อให้มีสินค้าหลากหลายดึงดูดนักท่องเที่ยว 
 
 เป้าหมายการบริหารความเส ี่ยงของโครงการ 

ตัวช ี้ว ัด หน่วยน ับ ค ่าเป้าหมาย 

 การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก  าหนด โครงการ 1 

 
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11  ต าบลประสุกจากประตูระบายน้ า 
เชื่อมต่อ ต าบลอินทร์บุรี อ าเภออินทร์บุรี 

 วัตถุประสงค์โครงการ 

       1. เพ ื่อปร ับปร ุงซ่อมแซมผิวจราจรเพื่อให ้บร ิการทางด้านการคมนาคมขนส ่งส  าหร ับ 
ประชาชน 
 
 

2. เพื่อปรับปรุงพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
 
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงกา

ตัวช ี้ว ัด หน่วยน ับ ค ่าเป้าหมาย 
 วงเง ินงบประมาณท่ีได ้ร ับจ ัดสรร วงเง ินส ูงกว ่า 4 ,500,000  ล ้านบาท 
และได้ก าหนดให้ต้องควบคุมความเสี่ยง 

โครงการ 1 

 
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สห.12008      
หมู่ที่ 2 – 7 ต าบลจักรสีห์ อ าเภอเมอืงสิงห์บุรี จังหวัดสิงหบ์ุรี   
                     วัตถุประสงค์โครงการ 
                         1. เพ ื่อปร ับปร ุงซ่อมแซมผิวจราจรเพื่อให ้บร ิการทางด้านการคมนาคมขนส ่งส  าหร ับ 
ประชาชน 
          2. เพ ื่อปรับปรุงพัฒนาเส้นทางขนส ่งผลผล ิตทางการเกษตร 
 
 เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 

ตัวช ี้ว ัด หน่วยน ับ ค ่าเป้าหมาย 
วงเง ินงบประมาณท ี่ได ้ร ับจ ัดสรร วงเง ินส ูงกวา 4,500,000 ล ้านบาท 
และได้ก าหนดให้ต้องควบคุมความเสี่ยง 

โครงการ 1 
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การจ ัดล าดับและการบริหารความเสี่ยง 
 

 1. ระบ ุป ัจจ ัยเส่ียง ของแผนงาน/โครงการท่ีส  าค ัญและม ีผลกระทบส ูงต่อการบรรล ุความส  าเร ็จ 
ตามย  ุ ทธศาสตร์ และการดุ าเน  ุนงานขององคุ์การบร  ุหารส  ุวนจงัหวดัส ิงห ์บ ุรี ซ่ึงได  ุทุ าการว เคราะห์ ระบ  ุ
ปุัจจุัย 
เสี่ยงตามแนวคิดเรื่องธรรมาภ ิบาล ในความเสี่ยง 4 ด้าน คือ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) 
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) 
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏ ิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 
 

มีการด าเนินการตาม ตารางว ิเคราะห์ปัจจัยเส ี่ยงและประเภทความเสี่ยง ดังนี้ 
 
ตารางท ี่ 1 ตารางว ิเคราะห ์ปัจจัยเสี่ยงม ิติธรรมาภ ิบาลที่เกี่ยวข้อง 
 
 

แผนงาน/ 
โครงการ 

กิจกรรม ปัจจ ัยเสี่ยง/จ ุดออ่น 

ปัจจ ัยเสี่ยงม ิต ิธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข ้อง 
ปร

ะส
 ิทธ

ิผล
 

ปร
ะส

 ิทธ
ภิา

พ 

กา
รม

 ีส่ว
นร

 ่วม
 

คว
าม

โป
ร ่ง

ใส
 

กา
รต

อบ
สน

อง
 

ภา
ระ

ร ับ
ผ ิด

ชอ
บ 

นิต
ิธร

รม
 

กา
รก

ระ
จา

ยอ
ำน

าจ
 

คว
าม

เส
มอ

ภา
ค 

 1. โครงการ 
อบจ. เย ี่ยม    
เย ียนผ ู้พิการ 
และผู้ด้อย 
โอกาส 

1. การส ารวจ 
ข้อมูลผ ู้เข้าร่วม 
โครงการ 

1.1 การส ่งขอ้มูลล ่าช ้า  @        

1.2 ข้อมูลไม่เป็น 
ปัจจุบัน 

@         

2. การด  าเนินการ 
ลงพื้นที่ไปพบ 
กลุ่มเป้าหมาย 

2.1 อปท.ในพื้นท่ีไม ่ได้ 
ประสานงาน
กล ุ่มเป้าหมายอย่าง
ครบถ้วน 
 

 @        

2 . 2 ด าเนินงานล ่าช ้า 
กว ่าแผนปฏิบัต ิการ 
 

 @        
 
 2. โครงการ 

ก่อสร้างถนน 
คสล.บริเวณคัน
ทองบึงเลื่อน 
หมู่ที่ 11 ต าบล
บางระจัน 
เชื่อมต่อต าบล
คอทราย อ าเภอ
ค่ายบางระจัน 

การก ากับควบคุม 
งานให้เป็นไปตาม 
เป้าหมายที่ 
ก าหนด 
 
 
 
 

 

การส ่งมอบงานของผู้ 
ร ับจ ้างล ่าช้า อาจม ีผล 
ต ่อการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 @        
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แผนงาน/ 
โครงการ 

กิจกรรม ปัจจ ัยเสี่ยง/จ ุดออ่น 

ปัจจ ัยเสี่ยงม ิต ิธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข ้อง 

ปร
ะส

 ิทธ
ิผล

 

ปร
ะส

 ิทธ
ิภา

พ 

กา
รม

 ีส่ว
นร

 ่วม
 

คว
าม

โป
ร ่ง

ใส
 

กา
รต

อบ
สน

อง
 

ภา
ระ

ร ับ
ผ ิด

ชอ
บ 

นิต
ิธร

รม
 

กา
รก

ระ
จา

ยอ
ำน

าจ
 

คว
าม

เส
มอ

ภา
ค 

3.โครงการ 
ตลาดประชารัฐ
ท้องถิ่นสุขใจ
ส่งเสริมอาชีพ
และการ
ท่องเที่ยว 

 การก ากับควบคุม 
การด  าเนินงานให้ 
เป็นไปตาม 
เป้าหมายที่ 
ก าหนด 

การส่งเสริมกลุ่ม
ผู้ประกอบการ อาจไม่
ทั่วถึงส่งผลให้ตลาดมี
สินค้าไม่หลากหลาย 
ตามแผนที่วางไว้ 

 @        

4.โครงการ 
ปร ับปร ุง 
ซ ่อมแซม  
ผ ิวจราจรแบบ 
แอสฟัลท์ต ิก 
คอนกรีต หมู่ที่ 
11 ต าลประสุก 
จากประตู
ระบายน้ า
เชื่อมต่อ ต าบล
อินทร์บุรี อ าเภอ
อินทร์บุรี 

การก  าก ับควบค ุม 
การด  าเนินงานให้ 
เป็นไปตามเป้า 
หมายที่ก าหนด 

วงเง ินงบประมาณใน 
การด  าเนินการสูงกว ่า  
4,500,000 ล้านบาท 
จ ึงก  าหนดให ้มี การ
ควบคุมความเส ี่ยง 

 @        

5.โครงการ 
ปร ับปร ุง 
ซ ่อมแซม 
ถนนลาดยาง  
ผ ิวจราจรแบบ 
แอสฟัลท์ต ิก 
คอนกรีต 
สห.12008 
 

การก  าก ับควบค ุม 
การด  าเน ินงาน
ให้เป็นไปตามเป้า 
หมายท่ีก  าหนด 

วงเง ินงบประมาณใน 
การด  าเน ินการสูงกว ่า 
4,500,000 ล ้านบาท 
จ ึงก  าหนดให ้มีการ
ควบคุมความเส ี่ยง 

 @        

 

 

 

 2. ประเมินความเส่ียง โดยพิจารณาความเสี่ยงในแต่ละประเภทของความเส ี่ยงท่ีเกี่ยวข ้อง ปรากฎว ่า 
 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงสอดคล้องก ับความเสี่ยงด้านการด าเนินการและการปฏ ิบ ัติงาน ซึ ่งม ีรายละเอ ียด
ด ้าน  การประเมินความเสี่ยง ดังนี้
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ตารางที่ 2 ตารางการประเม ินความเสี่ยง 

ประเภทของ 
ความเสี่ยง 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจ ัยเสี่ยง โอกาส 
ผลกระ 

ทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

กลยุทธ์ 
ท่ีใช ้ในการจ ัด 
การความเสี่ยง 

แนวทางการจ ัดการความเสี่ยง 

1.  โครงการ  อบจ. เยี่ยมเยียนผู้พ ิการและผู้ด้อยโอกาส 

1. ด้านกลยุทธ 
(Strategic Risk : S) 
2. ด้านการด  าเนินงาน 
(Operational Risk 
: O) 

1. การสำรวจข ้อม ูล 
ผ ู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
ครอบครัวยากจน 
ตกเกณฑ์ จปฐ. 

1.1 ขอ้มูลไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
(S1) 

1 2 2 ยอมร ับความเส ี่ยง ด าเนินการบริหารจัดการแก้ไขให้ข้อมูลครบถ้วนถ ูกต้ ้องใน
ว ันท่ีลงพื้นท่ีเพ ื่อส่งมอบความช ่วยเหล ือ / ปรับปร ุงขอ้มูลให้
เป ็นปัจจุบัน 

1.2 ความร ่วมม ือของหน่วยงานผู้
เป ็นเจ้าของแหล ่งขอ้มูล (O1) 

1 3 3 ยอมร ับความเส ี่ยง ประสานงานและสร ้างความเข ้าใจก ับหน ่วยงาน หาก
ไม ่ได ้ร ับความร ่วมมือ อบจ. สามารถด  าเน ินการได ้เองโดย
ไม ่ประสานงาน กับหน่วยงานในพื้นท่ี 

2 การลงพื้นท่ีไปย ัง 
กลุ่มเป ้าหมายเพื่อส่ง 
มอบความช ่วยเหล ือ 

2.1 กล ุ่มเป ้าหมายไม่มาย ัง 
สถานที่ออกหน่วยบริการ (O 2) 

3 3 9 ควบคุมความเสี่ยง 
ไว้เอง / แต่มีการ 
ควบคุมความเส ี่ยง 

หากกลุ่มเป้าหมายไม่มาร ับความช ่วยเหลือ สามารถส ่งมอบ
ความช ่วยเหล ือให้กับหน ่วยงานในพื้นท่ี หร ือผู้น  าท ้องถิ่น 
ผ ู้น  าชุมชนได้ 
เพื่อเป็นผู้ร ับความช ่วยเหล ือและน าส ่งให้กล ุ่มเป้าหมาย
ภายหล ัง 

2.2 ขาดการประชาสัมพันธ ์จาก 
หน่วยงานในพื้นที่เป้าหมาย (O 3) 

3 2 6 ยอมร ับความเส ี่ยง ม ีการประสานงานล ่วงหน้า และทาง อบจ.สามารถ
เผยแพร่ประชาส ัมพันธ ์ทางช ่องทางอื่นๆ ที่มีได้ 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณคันทองบึงเลื่อน หมู่ที่ 11 ต าบลบางระจัน เชื่อมต่อต าบลคอทราย อ าเภอค่าบางระจัน 

1. ด้านกลยุทธ 
(Strategic Risk : S) 
2. ด้านการด  าเนินงาน 
(Operational Risk 
: O) 
3. ด ้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 

1. การก าก ับควบคุม 
การด าเนินการ
โครงการให้เป็นไป
ตามส ัญญาจ้าง 

ผ ู้รับจ้างอาจไม ่ปฏิบัต ิงานตาม
แผนงานโครงการท าให ้การส่งมอบ
งานล ่าช้า (O4) 

2 3 6 ควบคุมความเสี่ยง 
ไว้เอง / แต่มีการ 
ควบคุมความเส ี่ยง 

ม ีการควบค ุมความเส ี่ยงโดยม ีผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจ
การจ ้างและเจ ้าหน ้าที ่พ ัสด ุคอยก  าก ับการปฏ ิบ ัตงิานของผ ู้
ร ับจ ้างให้ ปฏิบัติงานตามส ัญญาจ้าง 

2. การก  าก ับควบค ุม 
การเบ ิกจ ่ายให ้เป ็นไป 
ตามแผนการ
เบ ิกจ ่าย งบประมาณ 

การด  าเน ินการของผู้ร ับจ ้างหากไม่ 
เป ็นไปตามสัญญาจะส่งผลให ้
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณล ่าช ้า
กว่าที่ก าหนด (F1) 

2 3 6 ควบคุมความเสี่ยง 
ไว้เอง / แต่มีการ 
ควบคุมความเส ี่ยง 

มีเง ื่อนไขข ้อก  าหนดในสัญญาจ ้างไวก้  ากับควบคุม 
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ประเภทของ 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจ ัยเสี่ยง โอกาส 
ผล  

กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

กลยุทธ์ 
ท่ีใช ้ในการจ ัด  
การความเสี่ยง 

แนวทางการจ ัดการความเสี่ยง 

        

3. โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว 

1. ด้านกลยุทธ 
(Strategic Risk : S) 
2. ด้านการด  าเนินงาน 
(Operational Risk 
: O) 
3. ด ้านการเงิน 
(Financial Risk : F) 

1. การก าก ับควบคุม 
การด าเนินการ
โครงการให้เป็นไป 
ตามแผนงาน 

ผู้ประกอบการอาจไม่หลากหลาย
อาชีพส่งผลให้มีสินค้าซ้ าๆกันไม่
ดึงดูดกลุ่มลูกค้า (O5) 

2 3 6 ควบคุมความเส ี่ยง 
ไวเ้อง/แต่มีการ 
ควบคุมความเส ี่ยง 

มีการควบค ุมความเสี่ยงโดยมีผ ู้ควบค ุมโครงการ และ
เจ ้าหน ้าท่ีคอยก  าก ับให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ มีการ
ประเมินโครงการ ติดตามทุกระยะ 

2. การก  าก ับควบค ุม 
การเบ ิกจ ่ายให ้เป ็นไป 
ตามแผนการ
เบ ิกจ ่ายงบประมาณ 

การด  าเน ินการอาจไม่เป็นไปตาม
แผนงาน แผนการเบิกจ่าย
งบประมาณล่าช้ากว่าที่ก าหนด (F2) 

2 3 6 การรับความเสี่ยง 
ไว้เอง/มีการ 
ควบคุมความเส ี่ยง 

มีเง ื่อนไขข ้อก  าหนดในการด าเนินเพื่อก  ากับควบคุมโครงการ
ให้เป็นไปตามแผน 

4. โครงการปรัปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ต าบลประสุก จากประตูระบายน้ าเชื่อมต่อ ต าบลอินทร์บุรี อ าเภออินทร์บุรี 
1. ด้านกลยุทธ 
(StrategicRis : S) 
2. ด้านการด  าเนินงาน 
(Operational Risk 
:O) 
3. ด ้านการเง ิน 
(Financial Risk : F) 

1. การก าก ับควบคุม 
การด าเนินการ 
โครงการให้เป็นไป
ตามส ัญญาจ้าง 

ผ ู้รับจ้างอาจไม ่ปฏิบัติงานตาม
แผนงานโครงการท าให้การส ่งมอบ
งานล่าช้า (O6) 

3 3 9 ควบคุมความเส ี่ยง 
ไว้เอง/แต่มีการ 
ควบคุมความเส ี่ยง 

ม ีการควบค ุมความเสี่ยงโดยม ีผ ู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจ
การจ ้างและเจ ้าหน้าที่พัสด ุคอยก ากับการปฏ ิบตัิงานของผ ู้
ร ับจ ้างให้ปฏิบัติงานตามส ัญญาจ้าง 

2.  การก  าก ับควบค ุม 
การเบ ิกจ ่ายให ้เป ็นไป 
ตามแผนการ
เบ ิกจ ่ายงบประมาณ 

การด  าเน ินการของผู้ร ับจ ้างหากไม่ 
เป ็นไปตามส ัญญาจะส ่งผลให ้
แผนการ เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า 
กว่าที่ก าหนด (F3) 

3 3 9 การรับความเสี่ยง 
ไว้เอง/มีการ 
ควบคุมความเส ี่ยง 

มีเง ื่อนไขข ้อก  าหนดในสัญญาจ ้างไวก้  ากับควบคุม 
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ประเภทของ 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจ ัยเสี่ยง โอกาส 
ผล  

กระทบ 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

กลยุทธ์ 
ท่ีใช ้ในการจ ัด  
การความเสี่ยง 

แนวทางการจ ัดการความเสี่ยง 

        

5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สห. 12008 หมู่ที่ 2 – 7 ต าบลจักรสีห์ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 

1. ด้านกลยุทธ 
(Strategic Risk : S) 
2. ด้านการด าเนนิงาน 
(Operational Risk 
: O) 
3. ด ้านการเง ิน 
(Financial Risk : F) 

1. การก าก ับควบคุม 
การด าเนินการ
โครงการให้เป็นไป 
ตามส ัญญาจ้าง 

ผ ู้รับจ้างอาจไม ่ปฏิบัติงานตาม
แผนงานโครงการท าให ้การส ่งมอบ
งานล่าช ้า (O7) 

3 4 12 ควบคุมความเส ี่ยง 
ไว้เอง/แต ่มีการ 
ควบคุมความเส ี่ยง 

ม ีการควบค ุมความเสี่ยงโดยม ีผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจ
การจ ้างและเจ ้าหน้าที่พัสด ุคอยก ากับการปฏ ิบตั ิงานของผ ู้
ร ับจ ้างให้ปฏิบัติงานตามส ัญญาจ้าง 

2. การก  าก ับควบค ุม 
การเบ ิกจ ่ายให ้เป ็นไป 
ตามแผนการ
เบ ิกจ ่ายงบประมาณ 

การด  าเน ินการของผ ู้ร ับจ ้างหากไม่ 
เป ็นไปตามสัญญาจะส ่งผลให ้
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณล ่าช ้า
กว่าที่ก าหนด (F4) 

3 3 9 การรับความเสี่ยง 
ไว้เอง/มีการ
ควบคุมความเส ี่ยง 

มีเง ื่อนไขข ้อก  าหนดในสัญญาจ ้างไวก้  ากับควบคุม 
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  O7   

O1  F3,F4,O2,O6,O7   

S1  O3,O4,O5,F1,F2   

     

 

 

 

 

 

 

คว
าม
ร น

แร
งข
อง
ผล

กร
ะท

บ 
(X

) 

 
1. แผนภ ูม ิความเสี่ยงหรือก าหนดตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) และระบุขอบเขตของระด ับความเสี่ยงท่ียอมร ับได ้ (Risk Appetite Boundary) เพื่อเล ือก 
จัดการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยองคก์ารบริหารส ่วนจังหว ัดสิงห ์บุร ีได้ก าหนดให้คะแนนประเมินความเสี่ยงที่จะต้องน ามาด าเนินการจ ัดการความเสี่ยง ใน
ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค ือ ความเสี่ยงท่ีม ีระด ับความเสี่ยงส ูง ตัง้แต่ 10 ขึ้นไป ส ่วนป ัจจ ัยเสี่ยงที ่ม ีระด ับความเสี่ยงต่ ากว ่า 10 ถ ือว ่าม ีความเสี่ยงค ่อนข ้างต่ า ไม ่น  ามา 
ด าเนินการจัดการความเสี่ยงในแผนบร ิหารความเสี่ยง ในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนภ ูม ิความเสี่ยง 
                 
                                        5 ส ูงมาก 
                 
 
                                        4             สูง 
 
 
                                        3             ปานกลาง 
 
 
                                        2 
 
 
                                        1 
 
     
              1        2                        3            4    5 
                                                                                               โอกาสที่จะเก ิดความเสียหาย (Y) 

 
  ต่ า 
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 2. โครงการที่ม ีกิจกรรมและป ัจจัยเสี่ยงที่ม ีความเสี่ยงสูง ผลจากการประเมินความเสี่ยงและจ ัดล  าด ับความเสี่ยง โครงการท่ีม ีก ิจกรรมท่ีป ัจจ ัยเสี่ยงม ีความเส ี่ยงส ูงใน  
 แต่ละด้านเพ ื่อน ามาจัดท าแผนบร ิหารความเสี่ยง  ดังนี้ 
   โครงการปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจรแบบแอสฟ ัลท์ติกคอนกร ีต สาย สห.12008 หมู่ที่ 2 – 7 ต าบลจักรสีห์ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
    การก  ากับควบค ุมการด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 
     - ผ ู้รับจ้างอาจไม่ปฏ ิบ ัติงานตามแผนงานโครงการท าให้การส ่งมอบงานล่าช้า (O7) 
 

แผนบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด ็น  
ความเสี่ยง 

กิจกรรมตามแนวทาง  
การจ ัดการความเสี่ยง 

เป ้าหมาย/ผลสำเร ็จของ 
การด าเนินการกิจกรรม 

ตามแนวทางการจ ัด  
การความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผ ู้ร ับผ ิดชอบ งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม ี.ค. เม.ย. พ.ค. ม ิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผ ิวจราจรแบบแอสฟ ัลท์ติกคอนกร ีต สาย สห.12008 หมู่ที่ 2 – 7 ต าบลจักรสีห์ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
ผ ู้ร ับจ ้างอาจไม่ 
ปฏิบัตงิานตาม
แผนงานโครงการ 
ท าให้การส่ง
มอบงานล ่าช ้า 
(O7) 

- ให้ผู้ควบคุมงาน
กรรมการตรวจการจ้าง
และเจ้าหน้าที่พัสดุคอย 
ก  าก ับการปฏ ิบ ัตงิานของ
ผู้ร ับจ ้างให ้ปฏ ิบ ัตงิาน
ตามส ัญญาจ้างอย่าง
เคร ่งครัด 

ตรวจสอบการ
ด  าเน ินงาน 
ของผ ู้รับจ้างอย่าง
เคร ่งคร ัด เมือ่พบป ัญหา
ให ้แก ้ไขโดยด่วน 

            กองแผนฯ  

- ก าหนดเงื่อนไขในส ัญญา 
จ้างไว้ก ากับควบคุม 

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
ก ากับดูแลผ ู้รับจ้างให้ 
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม 
ส ัญญาจ้าง 

            กองแผนฯ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


