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คำนำ 
 

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  มาตรา 79  ให้หน่วยงานของรัฐ 
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือ
สำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ มีกระบวนการที่ใช้ใน
การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลว ลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงาน
โดยรวมขององค์กร ช่วยให้หน่วยงานสามารถบรรลุจุดมุ ่งหมายตามวิสัยทัศน์   พันธกิจ ขององค์กรและ
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79  
ดังกล่าวข้างต้น  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก จึงได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕   โดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Commission) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่สำคัญ  
ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลด้วย 

ทั้งนี ้สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารความ 
เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นำไปเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรต่อไป 

 
 

                                    สำนักปลัด  
      องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 

                                    มีนาคม  ๒๕๖๕ 
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ส่วนที่ 1  
บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 
ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารความเสี่ยง”  

ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็น
องค์การที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้น
ความสำคัญหรือชี ้ให้เห็นความเสี ่ยงที ่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์การต้องด ำเนินการให้บรรลุตาม
เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์การได้มีส่วนร่วมในการ 
วิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผน
ป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสร้าง
ความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปี 2558
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดว่าส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/
โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำ
ให้องค์การเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
สามารถรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับได้มีข้อกำหนดพระราชบัญญัติการเงินการคลัง พ.ศ. 2562 ในมาตรา 
79 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดย
ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ี พ.ร.บ. การเงินการคลังฯ กำหนด 

ทั้งนี้ในปัจจุบันการบริหารความเสี่ยงจำเป็นจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบ ด้วย 10 หลักคือ 
หล ักการตอบสนอง (Responsiveness) หล ักประส ิทธ ิผล  (Effectiveness) หล ักประส ิทธ ิภาพ /ค ุ ้มค่า 
(Efficiency/Value formoney) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หลักการ
กระจายอำนาจ(Decentralization) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นหลัก
ที่นำมาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง
ศรัทธาและความเชื่อม่ันองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก จึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปี งบประมาณ 256๕  ขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย
จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม 
และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการ
สูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการ และภารกิจ
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในยังมีส่วนช่วย
ให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือในการดำเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการ
แผ่นดินต่อไป  
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1.2 นิยามศัพท ์
 ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) 
หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือ ต้นเหตุ/สาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุ 
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และ
ทำไม ทั้งนี ้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความ
เสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย 
เสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์
ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยง
แบบองค์รวมดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและ  ผู้ปฏิบัติการ
จากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
และเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

การบริหารความเสี่ยงท่ัวทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่ 
เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของ
โอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็น
ระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียง
ขององค์กรเป็นสำคัญโดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับ
ทั่วทั้งองค์กร 

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการ 
ดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้ กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่
งานและท่ัวทั้งองค์กรประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การอนุมัต ิการมอบหมายอำนาจหน้าที่ การยืนยัน
ความถูกต้อง การแบ่งหน้าที่ และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน แบ่งประเภทการควบคุมไว้ 4 ประเภท คือ 

1) การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีกำหนดขึ้นเพ่ือ 
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์การ การแบ่งแยก
หน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 

2) การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธกีารควบคุมที่กำหนดขึ้นเพ่ือ 
ค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ข้อบกพร่อง ฯลฯ 

3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้น 
ให้เกิดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น 

4) การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีกำหนดขึ้นเพื่อ 
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีแก้ไขให้เกิดข้อผิดพลาดซ้าอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียม 
เครื่องมือดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น 
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1.3 คุณค่าของการบริหารความเสี่ยง 
1. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเรื่องความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
2. ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Outcome) 
3. ยกระดับระบบและกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันหรือมาตรการเพ่ือตอบโต้ต่อสถานการณ์ท่ี 

ไม่พึงประสงค์ให้เข้มแข็งขึ้น 
4. เกิดกระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ให้กับองค์กรจากมุมมองด้านความเสี่ยง 
5. ชื่อเสียงและการยอมรับจาก Stakeholder และสังคมภายนอก 

1.4 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
  วัตถุประสงค์หลักของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร คือ เพ่ือต้องการให้ธุรกิจ
หรือองค์กรมีกระบวนการหรือระบบในการค้นหา ประเมิน และจัดการกับความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดและส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในภาพรวมขององค์กร  โดยทำให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งก็คือ การสร้างผลกำไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูงสุด รวมถึงการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร เช่น 
ลูกค้า ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ถือหุ้น Supplier พนักงาน ฯลฯ 
  องค์กรที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน 4 
ด้าน คือ  
  1. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic) กล่าวคือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร  
  2. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กร
พิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธผิล
ของการดำเนินงานด้วย  
  3. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting) การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลจะช่วยให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง  ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทาง
การเงิน (Financial Report) 

  4. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) โดยเฉพาะการจัดทำระบบ
ควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยง ส่วนการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีอื่น ๆ องค์กรก็สามารถใช้กฎระเบียบต่าง ๆ 
เป็นเครื่องมือได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากข้ึน  
  อย่างไรก็ตาม ในการจัดทำระบบบริหารความเสี ่ยง องค์กรควรต้องคำนึงถึงต้นทุนและ
ประโยชน์ที่จะได้รับ เปรียบเทียบกันด้วย เพื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่า นอกจากนี้ องค์กรควรมีระบบในการ
ติดตามและประเมินผลการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเป็นระยะ  เพื่อให้ทราบประเด็นปัญหา
และอุปสรรคที่จะต้องนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ต่อไป  
1.5 ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 
  1. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงาน ของ
องค์กร  การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์  หรือเป้าหมายและภารกิจ
หลักขององค์กร  
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  2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี ่ยงได้ทั ้งหมด  การบริหารความเสี ่ยงจะทำให้
บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร  และตระหนักถึง
ความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มี
สาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  
  3. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญ
ของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ 
การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 

  4. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และการ
เลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ  
  5. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานขององค์กรโดยการเตรียมตัว ให้พร้อมที่จะเผชิญ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ และมี
เหตุมีผล 

1.6 ประเภทของความเสี่ยง 

  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ของ
องค์กร เช่น เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์/แผนดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้อง และการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือการวางแผนกลยุทธ์แล้วไม่สามารถนำไปปฏิบัติ
จริงได ้ 
  2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) คือ เหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากความ
ผิดพลาดของบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน หรือระบบงานต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ
องค์กร รวมไปถึงเหตุการณ์ทางลบที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรด้วย  เช่น ภัยธรรมชาติ หรือเหตุจลาจลทาง
การเมือง  
  3. ความเสี ่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk) คือ ความผิดพลาดของรายงานประเภท 
ต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร เช่น งบการเงิน รายงานยอดขาย รายงานต้นทุนการผลิตเป็นต้น ความเสี่ยงด้านการ
รายงานอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล รวมไปถึง
การรายงานไม่ทันเวลาด้วย  
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เก่ียวข้อง คือ การดำเนินงานของธุรกิจไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเป็นทั้งข้อกำหนดจากภายนอกองค์กร เช่น กฎหมาย
ต่าง ๆ หรือข้อกำหนดภายในองค์กร เช่น นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

1.7 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

  ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญกับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่าง ๆ เช่น การเดินทางมาทำงานย่อมต้องพบกับความไม่แน่นอนที่จะทำ
ให้มาทำงานไม่ได้หรือไม่ทันเวลาโดยอาจมีสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนฝนตก  น้ำท่วม การประท้วง
ปิดถนน ฯลฯ จึงต้องหาวิธีที่จะบริหารจัดการเพื่อมาทำงานให้ได้หรือให้ทันเวลา  โดยปรับเปลี่ยนจากการใช้รถ
ส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง ไปใช้บริการรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง หรือเปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง ตัวอย่าง
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ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ทุกคนได้นำการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว  แต่อาจจะไม่ทราบว่า
วิธีการเหล่านั้นเป็นการบริหารความเสี่ยง  
  แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้นำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
การบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือ
ความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้ความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร เปรียบเสมือนการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy)  ในส่วนของ
การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้
และไกล รวมทั้งสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตท่ีว่า “อปฺปมาโท อมตํปท”ํ ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย  
  กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริม   
การบริหารความเสี ่ยงและเป็นหลักปฏิบัติที ่เป็นสากล  คือกรอบการบริหารความเสี ่ยงสำหรับองค์กรของ
คณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)  
  การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร The Committee of Sponsoring Organization of 
the Tread Commission (COSO)  เป ็นการบริหารความเส ี ่ยงทั ่วท ั ้งองค์กร ERM (Enterprise Risk 
Management)  คือ  กระบวนการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงในมุมของภาพรวมเป็นองค์รวมแบบบูรณาการ
และทั่วทั้งองค์กร  ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย  เช่น เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ 
(Strtegic)  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงาน(Operations)  การรายงาน (Reporting)  และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง(Compliance)   
  กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)  ตามหลักมาตรฐาน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organization of  the Tread way Commission)  จะประกอบด้วย
ขั้นตอนใหญ่ 4 ขั้นตอน 
  1. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนท่ีสำคัญมากในกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนท่ี
จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตาม
กฎหมาย และในด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร  
  2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นระบบภายใต้
ทรัพยากรอันจำกัดขององค์กร โดยการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี ่ยง(Degree of Risk) เพื ่อประโยชน์ในการ
ตอบสนองความเสี่ยง  
  3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้  (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) 
หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะดำเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้  
  4. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพ่ือให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการนำไปปฏิบัติจริง 
องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง ERM (Enterprise Risk Management)  ของการบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร The Committee of Sponsoring Organization of the Tread Commission (COSO) 
ดังกล่าว มีองค์ประกอบ 8 ประการดังนี้  
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  1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
 2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  
 3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)  
 4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
 5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  
 6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
 7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)  
 8. การติดตามผล (Monitoring)  
 

 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
  สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื ้นฐานที ่สำคัญสำหรับกรอบการบริหารความเส ี ่ยง  
สภาพแวดล้อมนี้ มีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร  การกำหนดกิจกรรม การบ่งชี้ 
ประเมิน และจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น จริยธรรม วิธีการ
ทำงานของผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง  
  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เป็นส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรและมีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ เพ่ือนำไปดำเนินการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทั้งด้านผลตอบแทนและการ
เติบโต กลยุทธ์แต่ละแบบนั้นมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงช่วยผู้บริหารใน
การกำหนดกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้  
 

 2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  
  การกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจน คือ ขั้นตอนแรกสำหรับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง องค์กรควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่
องค์กรยอมรับได้ โดยทั่วไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถ
พิจารณาได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
  - ด้านกลยุทธ์ เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมขององค์กร  
  - ด้านการปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถในการทำ
กำไร  
  - ด้านการรายงาน เกี่ยวข้องกับการรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
  - ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบยีบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ 
  3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)  
  การทำธุรกิจมักมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมาย องค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ผู้บริหารควร
ต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้  
  - ปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การ
ปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม 

  - แหล่งความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร  
  - ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน 

  ในบางกรณีควรมีการจัดกลุ่มเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยแบ่งตามประเภทของเหตุการณ์  และ
รวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดในองค์กรที่ เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน เพื่อช่วยให้ผู ้บริหาร
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สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ และมีข้อมูลที่เพียงพอเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินความ
เสี่ยง  
 

 4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
  ขั้นตอนนี้เน้นการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์  
ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต่ำ  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมี
ผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 มิต ิดังนี้  
  - โอกาสที่อาจเกิดข้ึน (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด  
  - ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น องค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด  
  การประเม ินความเส ี ่ยงสามารถทำได ้ท ั ้ งการประเม ินเช ิงค ุณภาพและเช ิงปร ิมาณ   
โดยพิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร  นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงควร
ดำเนินการทั้งก่อนการจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว (Residual 
Risk)  
 5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  
  เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความสำคัญแล้ว ผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการเหล่านั้น  การพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการ
จะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การ
บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายวิธี
รวมกัน เพ่ือลดระดับโอกาสที่อาจเกิดข้ึนและผลกระทบของเหตุการณ์นั้นให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ 
(Risk Tolerance) หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการ คือ  
  การหลีกเลี่ยง (Avoid) การดำเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง  
  การร่วมจัดการ (Share) การร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง  
  การลด (Reduce) การดำเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
  การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้
แล้ว โดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก  
  ผู้บริหารควรพิจารณาการจัดการความเสี่ยงตามประเภทของการตอบสนองข้างต้น  และควร
ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงแล้วในช่วงเวลาที่
เหมาะสม 
 

 6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
  กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการจัดการ
ความเสี่ยง เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกำหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการนำไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร  
ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน การควบคุมเป็นการสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร 

 7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)  
  สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่าง
เหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่าง

๗ 
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รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลภายนอกองค์กร 
เช่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ๆ ผู้จัดหาสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้กำกับดูแลและประชาชน  
 8. การติดตามผล (Monitoring)  
  ประเด็นสำคัญของการติดตามผล ได้แก่  
  - การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม  และ
การบริหารความเสี่ยงได้นำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กร  
  - ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการรายงาน
ต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ  
  การติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถทำได้ 2 ลักษณะ คือ การติดตามอย่างต่อเนื่องและ
การติดตามเป็นรายครั้ง การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ส่วนการติดตามรายครั้งเป็นการ
ดำเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว  หากองค์กรมีการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้องค์กรควรมีการจัดทำรายงานความเสี่ยงเพื่อให้การติดตามการบริหารความ
เสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.4 นโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.256๕ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบการบริหาร
ความเสี่ยงจากการควบคุมภายในและการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ให้สำเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์  ภารกิจ  ตามอำนาจหน้าที่  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปธรรมโดยยึดถือ
การบร ิหารความเสี่ ยงตามแนวทางของ (COSO)   และกรอบการดำเน ินงานของกระทรวงการคลัง 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร  ให้อยู่ในระดับ       
ที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงภารกิจ  ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  จึงกำหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง  ดังนี้ 
  1. ทุกสำนัก/กอง  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ต้องดำเนินการบริหารความ
เสี่ยง  โดยให้   การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ 
    2. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
  3. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่นนำการควบคุมภายในเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบ  และต่อเนื่องสอดคล้อง
กับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย  กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 
  4. ให้มีการติดตาม ประเมินผล  และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวน
ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป 
  5. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี  
  6. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

๘ 
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ส่วนที่ ๒ 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก 

1. แนวทางการดำเนินงาน 
  ในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  แบ่งเป็น 2 ระยะ   
  ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา 

1) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลขนาบนาก 
2) ระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินโอกาสผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
3) วิเคราะหแ์ละจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน 
4) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมากรวมทั้ง  

ปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลางที่มีนัยสำคัญ 
5) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การ 

บริหารส่วนตำบลขนาบนากรับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้ 
6) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
7) รายงานสรุปการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ     

ความเสี่ยง 
ระยะที่ 2  การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

1) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา 
2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่แต่ละประเภท 
3) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการความ 

เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 
ประเมินผลและการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 
(Committee of Sponsoring Organization of theTread Way Commission) ดังนี้ 

1) การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
2) การระบุความเสี่ยง ต่างๆ (Event Identification) 
3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
4) กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) 
5) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
6) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 
7) การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring) 

๙ 
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รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆโดยนำแนวคิด เรื่องธรรมาภิ
บาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วย ซึ่งความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจ
เกิดข้ึนจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
3) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
4) หลักความโปร่งใส (Transparency) 
5) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
6) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
7) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
8) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) 
9) หลักความเสมอภาค (Equity) 

2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management Organization ) 
เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก บรรลุ 

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  
ได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วน
ตำบลขนาบนาก  ที ่๐๘๓/256๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขนาบนาก ลงวันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ.256๕ ดังนี้ 

1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก   ประธานคณะกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก   คณะกรรมการ 

3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก    คณะกรรมการ 

4. ผู้อำนวยการกองช่าง       คณะกรรมการ 

5. หัวหน้าสำนักปลัด       คณะกรรมการ 

6. ผู้อำนวยการกองคลัง        คณะกรรมการ 

7.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน     เลขานุการ 

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. นำนโยบาย  ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วน 

ตำบลขนาบนากมาแปลงเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ  มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน  
โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ 

2. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมายและผลสำเร็จ   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  เพ่ือพิจารณาและให้นโยบาย 

3. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ  การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล  ให้การปฏิบัติงาน 

บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด  และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพ่ือกำหนดวิธีการ
ควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในการ
ดำเนินงาน  ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน  หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๑๐ 
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4. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร  โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายใน 
แผนงานได้ครบถ้วน  มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง  กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับ
ความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส  มีการกำหนด Risk 
Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง  รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ 

5. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง   เสนอคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง   จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี  ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขนาบนาก เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก เป็นรายไตรมาส 

6. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง  และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  และ 
สนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร  ในการเผยแพร่นโยบาย  กฎระเบียบ  
คำสั่ง  และคู่มือการปฏิบัติงาน  รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 

7. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม 
8. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๓ คณะ โดยแต่งตั้งจากกองต่างๆ  ๓  กอง  ดังนี้ 
 

 สำนักปลัด 
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ที่ ๐๘๔ /256๕ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการ

ความเสี่ยงของสำนักปลัด  ลงวันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ.256๕ ประกอบด้วย 
1. หัวหน้าสำนักปลัด   ประธานคณะทำงาน 
2. นิติกร    คณะทำงาน 

3. นักพัฒนาชุมชน   คณะทำงาน 
4. นักทรัพยากรบุคคล   คณะทำงาน 

5. นักจัดการงานทั่วไป   คณะทำงาน 

6. นักวิชาการศึกษา   คณะทำงานและ     

7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. คณะทำงาน/เลขานุการ 
ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑.  ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในสำนักปลัด วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์
ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา 
  ๒.  ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนัก ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กรในกรณีท่ีสำนักปลัดเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กรเสนอคณะกรรมการฯ 
  ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

กองคลัง 
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ที่ ๐๘๕ /256๕ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการ

ความเสี่ยงของกองคลัง  ลงวันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ.256๕ ประกอบด้วย 
1. ผู้อำนวยการกองคลัง   ประธานคณะทำงาน 
2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้  คณะทำงาน 

3. เจ้าพนักงานพัสดุ   คณะทำงาน 
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4. นักวิชาการคลัง   คณะทำงาน/เลขานุการ 
ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑.  ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองคลัง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์
ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา 
  ๒.  ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนัก ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กรในกรณีท่ีกองคลังเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กรเสนอคณะกรรมการฯ 
  ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    
 กองช่าง 

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ที่ ๐๘๖/256๕ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของกองช่าง  ลงวันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ.256๕ ประกอบด้วย 

1. ผู้อำนวยการกองช่าง   ประธานคณะทำงาน 
2. นายช่างโยธา  คณะทำงาน/เลขานุการ 
๓. ผู้ชว่ยนายช่างไฟฟ้า  คณะทำงาน 

๔.  ผู้ชว่ยนายช่างโยธา  คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะทำงาน  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในกองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ 

ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร  พร้อมสรุปปัญหา/
อุปสรรค  และแนวทางแก้ไข  สรุปสาระสำคัญ  ก่อนเสนอคณะกรรมการ ฯ  ประกอบการพิจารณา 

2. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกอง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ระดับองค์กรในกรณีทีก่องช่างเป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการฯ  

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก มีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหาร
ปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ จะเกิดความ
เสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้   โดยคำนึงถึง
การบรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อวางระบบการ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1) ให้มีระบบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีเอกสารแสดงแนวทางและระบุปัจจัย 
ความเสี่ยงให้ทราบทุกหน่วยงานใน เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ 

2) การบริหารความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมทุกระดับ และทุกหน่วยในองค์การบริหารส่วน 
ตำบลขนาบนาก ทั้งท่ีมีสาเหตุจากปัจจัยภายในและภายนอก  เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับ เขา้ใจ 
และให้ความสำคัญกับการบงชี้และการควบคุมความเสี่ยง มีวิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกัน
ในการระบ ุประเมินและจัดการความเสี่ยง 

4) ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
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5) ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี 
6) ให้นำระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

และเปน็ส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ 
7) ให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง มีการทบทวนและปรับปรุงอย่าง 

สม่ำเสมอ 

4. บทบาทหน้าที่ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 
1. ผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยง 

และกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
2. คณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่จัดเตรียมข้อมูล/เอกสารเพื่อทบทวน 

แผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ คัดเลือกโครงการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง
ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการและรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของ 
ผู้บริหาร  

3. ผู้บริหารระดับสำนัก/ กอง / งาน ทำหน้าที่ศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร 
ความเสี่ยงให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงาน และจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

4. บุคลากรในหน่วยงาน ทำหน้าที่ทำความเข้าใจและดำเนินการตามแผนการบริหารความ 
เสี่ยง 
การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง  เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ 
ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้ง
การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก มีข้ันหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  ๖ 
ขั้นตอน ดังนี้  

1. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งท่ีมีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร  

2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัย
เกณฑ ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม  

3. การจัดการความเสี่ยงหรือการตอบสนองความเสี่ยง ( Risk Response ) เป็นการ 
พิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้อง
พิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดข้ึน โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ซึ่งอาจจะใช้วิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หรือการ
ลดความเสี่ยง การแบ่งความเสี่ยง หรือการยอมรับความเสี่ยง  

๔. รายงานและติดตามผล การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการ 
ทั้งหมดตามลำดับให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก รับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง  

4. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยง 
เป็นไปอย่างเหมาะสม  เพียงพอ  ถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพ  มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง  
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ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง  และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา
มาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ  อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  

  ๖. การทบทวนความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุก
ขั้นตอนเพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น  

องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก กิจกรรม โดยนำความ 
เสี่ยงที่ตามรายงานผลการควบคุมภายใน พ.ศ.256๔ นำมาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ได้วิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO และเป็นไปตามกระบวนการ แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
และพิจารณากำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพ่ือลด/ควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถยอมรับ
ได ้(ระดับสูง และระดับสูงมาก) ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๕  ดังนี้  

แผนภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยง
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1.  กำหนดความเสี่ยง  
1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) ครอบคลุมความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก การ 

ดำเนินนโยบาย การกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และการนำไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือไม่
สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก  

1.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (Operation Risk: O) ครอบคลุมความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก 
การกำกับดูแลกิจการหรือการควบคุม  

1.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) ครอบคลุมความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก การ 
ขาดสภาพคล่อง ความเพียงพอ และความพร้อมของเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุน  

1.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk: C)ครอบคลุมความ  
เสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก  

2. การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน พิจารณา ค้นหา
ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก 
ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่
จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเข้าใจความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัย
เสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสียงได้อย่างเหมาะสม  

2.1 ความเสี่ยง (Risk) หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้ 
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือ
ก่อให้เกิดความล้มเหลว ลดโอกาสและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  

2.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายความว่า ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะ 
ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้
อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะวิเคราะห์และกำหนด
มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยง แบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้  

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร 
เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ เป็นต้น  

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎ  
ระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของ
บุคลากร ขั้นตอนทำงาน ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นต้น 
  

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่โดยเฉลี่ย 
สูงมาก ทุกเดือน 

สูง 3 เดือน/ครั้ง 
ปานกลาง 6 เดือน/ครั้ง 

น้อย 1 ปี/ครั้ง 
น้อยมาก เกินกว่า 1 ปี/ครั้ง 

   เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก ได้รับการ
พิจารณาแก้ไข ป้องกัน หรือควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เกิดความเสียหายน้อยที่สุด จะต้องนำปัจจัยเสี่ยงที่
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ได้มาเรียงลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihoods) ปัจจัยเสี่ยงนั้นระดับ
มากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบ(Impact) ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก มาก
น้อยเพียงใดการประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยพิจารณาเหตุการณ์
ที่จะเกิดขึ้นจากทั้งภายนอกและภายในองค์กรปัจจัยที่ควรใช้ในการพิจารณาการจัดการความเสี่ยง เช่น การ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กระบวนการปฏิบัติงาน โครงสร้างองค์กรวิธีการติดต่อสื่อสาร ทัศนคติและ
แนวทางของผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยง ฯลฯ โดยเห็นควรกำหนดให้มีการวัดและจัดลำดับความเสี่ยงไว้ 5 
ระดับ ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (I) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L) ดัง
ตารางที ่1 และตารางที ่2 

 
ตารางที่ 1 เกณฑ์ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับองค์กร 

โอกาสจะเกิดความเสี่ยง ความถี่โดยเฉลี่ย เปอร์เซ็นโอกาสที่จะ
เกิดขึ้น 

คะแนน 

น่าจะเกิดขึ้นได้มากที่สุดหรือเกิด
ประจำ 

1 ครั้งต่อเดือน หรือมากกว่า มากกว่า 80 % 5 

น่าจะเกิดขึ้นได้หรือบ่อยครั้ง 1 ปี  ไม่เกิน 3 ครั้ง 70%-79% 4 
เป็นไปได้หรือเกิดขึ้นได้น้อย 1 ปี ต่อครั้ง 60%-69% 3 
ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้หรือเกิดขึ้นได้น้อย 1-2  ปี ต่อครั้ง 50%-59% 2 
ยากท่ีจะเกิดขึ้น 3 ปี  ต่อครั้ง น้อยกว่า 50 % 1 

 
ตารางที่ 2 เกณพ์ประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ระดับองค์กร 

การจัดระดับ
ความรุนแรง 

ด้านกล
ยุทธ์ 

ด้านการ
ดำเนินงาน 

ด้านการเงิน 
(มูลค่าความ
เสียหาย) 

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

คะแนน 

สูงมาก  สำเร็จตามแผนได้
น้อยกว่า 75% 

มากกว่า 
1,000,000 บาท 

มีการฟ้องร้อง
ดำเนินคดี 

5 

สูง  สำเร็จตามแผนได้ 
80% 

500,000-
1,000,000  
บาท 

ถูกตรวจสอบ 4 

ปานกลาง  สำเร็จตามแผนได้ 
85% 

100,000-
500,000  บาท 

ถูกลงบันทึกการไม่
ปฏิบัติตามระเบียบ 

3 

น้อย  สำเร็จตามแผนได้ 
90% 

10,000-
100,000  บาท 

ถูกว่ากล่าวตักเตือน 2 

น้อยมาก  สำเร็จตามแผนได้ 
95% 

น้อยกว่า 10,000 
บาท 

มีการแนะนำ 1 

 
 
 
 
 

1๖ 



 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจำปี 256๕  องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก    

3.  การจัดการความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมิน
ความสำคัญแล้ว ต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถนำไปปฏิบัติได ้และผลของการจัดการเหล่านั้น 
การพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้และต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในการ
จัดการความเสี่ยงเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกันเพื่อลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่
องค์กรสามารถยอมรับได้ หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการ ดังนี้  

3.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) หมายถึง การดำเนินการใดๆ เพ่ือ หลีกเลี่ยง 
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือยกเลิกกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ซึ่งอาจต้องทำการพิจารณา
วัตถุประสงค์ว่าจะสามารถบรรลุได้หรือไม่  

3.2 การโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Risk Transfer) หมายถึง การร่วมหรือแบ่งความ  
รับผิดชอบให้บุคคลอ่ืนหรือองค์กรอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงนั้น  

3.3 การลดความเสี่ยง (Risk Treatment) หมายถึง การดำเนินการเพิ่มเติมหรือลด โอกาส 
ที่อาจเกิดข้ึนหรือผลกระทบของความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

1.4  การยอมรับเสี่ยง (Risk Acceptance) หมายถึง ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปัจจุบันอยู่ใน  
ระดับท่ีต้องการและยอมรับได้แล้วโดยไม่ต้องมีการดำเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสหรือลดผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนอีก  

การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง  
จากการที่ได้พิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ 

(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ได้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(L)และผลกระทบของความเสี่ยง (I) ต่อองค์กรว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณ ์(L) x ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง (I) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความ
เสี่ยง (Risk Profile) โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้ 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 

5 5 
 

10 15 20 25   สูงมาก 

4 4 
 

8 12 16 20  สูง 

3 3 
 

6 9 12 15  ปาน
กลาง 

2 2 
 

4 6 8 10  น้อย 

1 1 
 

2 3 4 5  น้อย
ที่สุด 

 1 
 

2 3 4 5   

 
 
1. ระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด หมายถึง ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่  

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
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ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม คะแนนระดับความเสี่ยง 1 - 3 คะแนน  
2. ระดับความเสี่ยงน้อย หมายถึงระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงแต่ต้องมี  

การจัดการเพ่ิมเติม คะแนนระดับความเสี่ยง 4 – 6 คะแนน  
3. ระดับความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือ  

ป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้ คะแนนระดับความเสี่ยง 7 – 9 คะแนน  
4. ระดับความเสี่ยงสูง หมายถึง ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง  

เพ่ือให้อยู่ในระดับที่รับได้ คะแนนระดับความเสี่ยง 10 – 16 คะแนน  
5. ระดับความเสี่ยงสูงมาก หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการ  

ความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน  
4.  การรายงานและติดตามผล หลังจากท่ีได้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วและได้มีการ

ดำเนินการตามแผน จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจได้ว่ามีการดำเนินงาน
อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสม
ของวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่า 
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดเมื่อใช้
แล้วไม่ได้ผลควรปรับเปลี่ยนและนาผลการติดตามรายงานต่อผู้บริหารทราบ ทั้งนี ้กระบวนการสอบทานอาจ
กำหนดข้อมูลที่ต้องติดตามหรืออาจทำเป็น Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล 
โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ ดังนี้  

๑. การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน  
๖ เดือน ๙ เดือนหรือทุกสิ้นปี เป็นต้น  

๒. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานเป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ  
ตามปกติของหน่วยงาน มติที่ประชุมให้การติดตามปีละ 1  ครั้ง 

5.  การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขนาบนาก ดำเนินการสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก  มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่าง
เหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลด
และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

เพ่ือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ และให้องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็น
วัฒนธรรมในการดำเนินงาน  

6.  การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการ
ทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกข้ันตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี 
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5. ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององค์กร 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสยัทศัน/์พนัธกิจ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

ตวัชีว้ดั 

โครงการ 

ความเส่ียงที่ก าหนด

ยทุธศาสตรผิ์ดพลาด 

ความเส่ียงที่การ

ด าเนินงานจะไม่บรรลุ

เป้าหมายยทุธศาสตร์

ผิดพลาด 

ความเส่ียงที่โครงการจะ

ไม่ประสบความส าเรจ็  

 

 

การประเมิน

โอกาสที่จะ

เกิดและ

ระดบัความ

รุนแรงของ

ความเส่ียง 

 

แนวทางในการ

ตอบสนองต่อ

ความเส่ียง 

การควบคมุ 

และ 

การตรวจสอบ 

๑๙ 
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