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คํานํา 

แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้น ามาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพ่ือใช้เป็น เครื่องมือการ
บริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความ
ไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้ความเสียหายในด้านต่างๆ ต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน
ส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งใกล้และไกล  

องค์กรที่จัดท าระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผลจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในด้านกลยุทธ์ 
(Strategic) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่ง สอดคล้องและสนับสนุน
พันธกิจหลักขององค์กร ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) คือ การบริหารความ เสี่ยงจะช่วยให้องค์กรพิจารณา
ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานด้วย ด้านการรายงาน (Reporting) คือการบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิผลจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ของ องค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial 
Report) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ได้มอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงก ากับดูแล เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ได้ปฏิบัติเป็น
แนวทางในการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ซึ่งคณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดท าขอนอมรับไว้ และจะด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขในโอกาสต่อไป 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว 

 (Enterprise Risk Management Policy) 

 

1.บทนํา 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว สามารถ
น าไปใช้ใน การตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานใน  “งานบริหารหลักที่มี
ความส าคัญ” ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

 

2.วัตถุประสงค ์

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 

2.1 วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic) 
- การบริหารความเสี่ยงเพ่ือช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลัก  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
2.2 วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations)  
- การบริหารความเสี่ยงเพ่ือช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึง

ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
2.3 วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting)  
- การบริหารความเสี่ยง เพ่ือช่วยให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภท

ต่างๆ ขององค์กร โดยเฉพาะ รายงานทางการเงิน (Financial Report) 
2.4 วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)  
- การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

มากขึ้น 
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3.นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกต าแหน่งทุกระดับชั้นที่ต้อง
ตระหนักถึง ความเสี่ยง ที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความส าคัญในการบริหารความ
เสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม   

ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทาง
เดียวกันโดย น าระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการ
ด าเนินงานของ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
รวมถึงการมุ่งเนินให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 

มีการก าหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง อย่างสม่ าเสมอ มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ  

4. กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้ขั้นตอนและวิธีการในการ 

บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบและด าเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีขั้นตอนส าคัญของ 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย 8 ขั้นตอนดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  
3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)  
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Response)  
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
7. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication)  
8. การติดตาม (Monitoring) 
 

4.1 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็น
พ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการ ก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร 
การก าหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่างๆ 
เช่น จริยธรรม วิธีการท างานของผู้บริหารและบุคลากร รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหารและวิธีการมอบหมาย
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหารต้องมีการก าหนดร่วมกันกับพนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้าง
จิตส านึก การตระหนักและรับรู้เรื่องความเสี่ยง และการ ควบคุมแก่พนักงานทุกคนในองค์กร 

2        นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว (Enterprise Risk Management)  



4.2 การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Setting) องค์กรควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานที่ ชัดเจน เพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่ก าหนดนั้นมี ความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความ
เสี่ยงที่องค์กร ยอมรับได้ โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของ Risk Appetite และ Risk Tolerance 

4.3 การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event identification) ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ ควรต้องพิจารณา
ปัจจัยความเสี่ยง ทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย 
ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ท่ี อาจเกิดข้ึน แหล่งความเสี่ยงทั้งจาก 

4.3.1 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ ภายนอกองค์กรซึ่งมี 
อิทธิพลต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตัวขับเคลื่อน หลักและ
แนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ขององค์กร การยอมรับและคุณค่าของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร 

4.3.2 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อ 
เป้าหมาย ขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น ขีดความสามารถขององค์กร ในแง่ของทรัพยากรและความรู้ เช่น เงินทุน 
เวลา บุคลากร กระบวนการ ระบบและเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ การ Flow ของข้อมูล และกระบวนการ
ตัดสินใจทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น ทางการ ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์
องค์กร การรับรู้คุณค่า และวัฒนธรรมองค์กร มาตรฐานและแบบจ าลองที่พัฒนาโดยองค์กร โครงสร้าง เช่น ระบบ
การจัดการบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

4.3.3 การระบุเหตุการณ์ อาจด าเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจัดการที่ 
รับผิดชอบในแผนงาน หรือการด าเนินนั้น และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงส าคัญที่ได้รับความสนใจหรือเป็น
ประเด็นที่กังวล เพ่ือน ามา จัดท า ภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risk Profile) ทั้งนี้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ไดจ้ าแนกประเภทของความเสี่ยง ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการก าหนด 
แผนกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน และการน าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านกล
ยุทธ์ยังรวมถึงการ เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อการก าหนดกลยุทธ์ หรือ
การด าเนินงาน เพ่ือให้ บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการด าเนินงานขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการ 
ปฏิบัติงานของแต่ละ กระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ข้อมูลด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการจะส่งผล กระทบต่อ ประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลัก
ขององค์กรในภาพรวม 

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) 
โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก ปัจจัยภายใน เช่น การบริหารจัดการด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามเทศ
บัญญัติ หรือจากปัจจัยภายนอก เช่น การจัดสรรงบประมาณ หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันที่ตกลงไว้ อันส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 
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4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)  
ข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแล เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมทั้ง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ซึ่งเมื่อความ
เสี่ยงด้านนี้เกิดข้ึน จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและ ภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม 
 

4.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
ส าหรับการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่จะต้องด าเนินการต่อจากการระบุความเสี่ยง โดยการประเมิน

ความเสี่ยง ประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก ได้แก่ 
4.4.1 การวิเคราะห์โอกาส จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยผลกระทบ  

ที่ตามมาทั้งในทางบวก และทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของผลกระทบที่อาจจะตามมา โดยจะต้องมีการ
ระบุถึงปัจจัยที่มีผลกระทบและ โอกาสที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่งๆ อาจจะเกิดผลที่ตามมา
และกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมาย หลายด้าน นอกจากนั้นในการวิ เคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงที่ด าเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน รวมถึง ประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย 

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ใน  
อดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน เป็นระดับ
คะแนน  5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถีใน การเกิด สูง
มาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามล าดับ และก าหนดค าอธิบายในแต่ละระดับโอกาส ที่จะเกิด จากนั้นท า
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดว่าแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมี โอกาสเกิดขึ้นในระดับใด 
ดังตัวอย่างดังนี ้
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4.4.2 การวิเคราะห์ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหว่าง 
ระดับของความเสี่ยงที่ได้จากการ วิเคราะห์ความเสี่ยง เทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ใน
กรณีท่ีระดับของความเสี่ยงไม่อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ของเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกล่าวจะได้รับ
การจัดการทันที  

การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่า  
ความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งการก าหนดระดับของ ผลกระทบนั้น 
จะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจแบ่ง ผลกระทบออกเป็น
ผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การด าเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร 
ฯลฯ โดยอาจก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดง
ถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ น้อยมาก ตามล าดับ และก าหนดค าอธิบายในแต่ละ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้นท าการ วิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นว่ามี
ผลกระทบอยู่ในระดับใด ตัวอย่างเช่น 
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4.4.3 การประเมินระดับความเสี่ยง  การประเมินระดับความเสี่ยง (Degree of risk)  
หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้ จากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดและผลกระทบหรือความรุนแรง
หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ขึ้น หลังจากองค์กรวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงแล้ว 
องค์กรต้องน าผลการ วิเคราะห์มาประเมินระดับความเสี่ยงว่าแต่ละความเสี่ยงมี ระดับความเสี่ยงอยู่ระดับใดใน
ตารางการประเมิน ระดับความเสียง ซึ่งระดับความเสียงอาจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง 
น้อยและน้อย มาก แทนระดับความเสี่ยงข้างต้นด้วยเกณฑ์สีประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง สีน้ําเงิน สีเขียวและสี
ขาว ตามล าดับ โดยน าผลจากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถีที่จะเกิดขึ้นและผลจากการวิเคราะห์ผลกระทบมา 
ประเมินระดับความเสี่ยงดังตัวอย่างดังนี้ 
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4.5 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 

การก าหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการน าเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่จะด าเนินการต่อที่ประชุมคณะ
ผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ด าเนินการ (ถ้ามี) โดยในการคัดเลือก
แนวทาง ในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดจะค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) กับต้นทุนที่
เกิดข้ึน เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงข้อกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบที่
มีต่อสังคม ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนต าบล ดอยงาม ยอมรับได้ โดย
ยังคงให้องค์กร สามารถด าเนินงาน และบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้    ทั้งนี้ ในการตัดสินใจเลือก
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มี การจัดการ ซึ่งอาจไม่
สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ เช่น ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระส าคัญ แต่โอกาสที่จะ
เกิดขึ้นน้อยมาก แนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจพิจารณาด าเนินการเป็นกรณีๆไป หรืออาจด าเนินการไป
พร้อมๆกับความเสี่ยงอ่ืนๆ 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

- การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง  
มักใช้ในกรณีที่ ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/ จัดการให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ 

- การลด (Reduce) เป็นการจัดหามาตรการจัดการ เพ่ือลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  
หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การเตรียมแพทย์ฉุกเฉิน (Contingency plan) 

- การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องด าเนิน  
การใดๆ เพ่ือลด โอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้ม
กับประโยชน์ที่ได้รับ 
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4.6 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้

อยู่ ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร เนื่องจากแต่ละองค์กรมี
การ ก าหนด วัตถุประสงค์และเทคนิคการน าไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งอาจ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 

1. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้ 
เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 

2. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพ่ือให้ค้นพบข้อผิดพลาดที่ได้ 
เกิดข้ึนแล้ว 

3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความ  
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

4. การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข 
ข้อผิดพลาดที่ เกิดข้ึน และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าอีกในอนาคต 

ทั้งนี้ ในการด าเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนกับ 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. วิธีการด าเนินงาน (ขั้นตอน,กระบวนการ)  
2. การก าหนดบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
(2) พิจารณาการปฏิบัติเพ่ิมเติมที่จ าเป็นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง  

3. ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
 

4.7 ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication) 
สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่  

เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึกและสื่อสารไปยังบุคลากรใน
องค์กรอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้ 
รวมถึง เป็นการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และ
ผลของการ บริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังคลอบคลุมถึงการสื่อสารจากระดับบน
ลงล่าง ระดับล่าง ไปสู่บน และการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน 

การบริหารความเสี่ยงควรใช้ทั้งข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้มของเหตุการณ์  
และช่วยคาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพิจารณาความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนใน กระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุมตามความ
จ าเป็นเพื่อให้ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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4.8 การติดตาม (Monitoring) 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ด าเนินการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว มีความจ าเป็นต้อง 

ได้รับ การสื่อสารถึง การประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง การดูแล
ติดตามแนวโน้ม ของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่า 

1. เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และบริหารความ 
เสี่ยงที่อยู่ ภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ าเสมอและเหมาะสม 

2. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับรายงานถึงความคืบหน้าใน 
การบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการน ามาปฏิบัติ 
ใช้จริง เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่ เสมอเพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะความเสี่ยง 
รวมถึงกระบวนการ บริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าได้ทราบ และน าความเสี่ยงเข้าเสนอในที่ประชุมผู้บริการ เพ่ือ
ทราบ/พิจารณาต่อไป  
 

5. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างม ี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจึงก าหนดให้มี “คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กร” ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ประกอบด้วย 

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว    เป็น หัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยง  
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว    เป็น รองหัวหน้าคณะบริหารความเสี่ยง  
3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
4. หัวหน้าส านักปลัดเอบต.    เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
5. ผู้อ านวยการกองคลัง     เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
6. ผู้อ านวยการกองช่าง     เป็น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
7. นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ      เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
หน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน และทีมงาน ประกอบด้วย 4 

หน่วยงาน ดังนี้ 
(1) ส านักปลัดอบต. 

- หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
- นักทรัพยากรบุคคล 
- นักวิชาการศึกษา  
- นักพัฒนาชุมชน  
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- นักจัดการงานทั่วไป 
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
- พนักงานขับรถ 
- ตกแต่งสวน 

9        นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว (Enterprise Risk Management)  



(2)   กองคลัง 
- ผู้อ านวยการกองคลัง 

 - นักวิชาการเงินและบัญชี 
- นักวิชาการคลัง 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
- นักวิชาการพัสดุ 
- นักวิชาการพัสดุ 
- ผู้ช่วยเจ้านักงานการเงินและบัญชี 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

(3)  กองช่าง 
- ผู้อ านวยการกองช่าง 
- นายช่างโยธา  
- นักจัดการงานทั่วไป 
- ช่างไม้ 
- ช่างก่อสร้าง 

  
 (4)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  - ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  - เจ้าพนักงานธุรการ 

- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกขยะ)  
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โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวม ในการก ากับดูแลการบริหาร 

ความเสี่ยงภายในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
2. ผู้ประสานงานคณะบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ตรวจสอบและช่วยสนับสนุนคณะกรรมการพิจารณา 

ความเสี่ยง ระดับองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยสอบทานให้มั่นใจว่า ระบบการบริหาร
ความเสี่ยงมีความ เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3. คณะกรรมการความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหารความ  
จัดการเสี่ยงและระบบความคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

4. หัวหน้างาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว และก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงซึ่ง ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานหลักของแต่ละส านัก/กอง โดยมีหัวหน้าส านัก/กอง เป็นประธาน 
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ระดับหน่วยงานย่อย 
 

 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

หน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยง 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กองช่าง ส านักปลัด อบต. 

หัวหน้าและทีมงาน 

(พนักงานและเจา้หน้าที่) 

หัวหน้าและทีมงาน 

(พนักงานและเจา้หน้าที่) 
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กองคลัง กองช่าง 

หัวหน้าและทีมงาน 

(พนักงานและเจา้หน้าที่) 

หัวหน้าและทีมงาน 

(พนักงานและเจา้หน้าที่) 



5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อย (หัวหน้างาน) มีหน้าที่ท าให้เชื่อมั่นได้ว่าความ 
เสี่ยงภายในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ที่ส าคัญ ได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งได้มีการ
ก าหนด มาตรการจัดการ ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

- จัดท านโยบายบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเสนอให้ องค์การ 
บริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว พิจารณาและอนุมัต ิ

- พิจารณาและสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทุ่งกว๋าวตามท่ี หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงได้ประเมินไว้ รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

- ก ากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
โดยการติดตาม และสอบทานอย่างต่อเนื่อง 

- รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ทุ่งกว๋าว หัวหน้าส านัก/กอง และนักวิชาการตรวจสอบภายใน รับทราบ 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายใน  
ผ่านการตรวจสอบภายในประจ าปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญตามปัจจัยเสี่ยงรวมทั้ง
ติดตามการ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 

7. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับ 
ความเสี่ยง ของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง 
 

6.วิธีการบริหารความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ได้น าหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 ซึ่งก าหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของ
การบริหารจัดการความเสี่ยง มาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว 
 

7. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 

การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง ให้น าความเสี่ยงที่ประเมินได้ น าไปประเมินในแบบรายงาน ดังนี้ 
1. แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกว๋าว 

- หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย ด าเนินการพิจารณาความเสี่ยง และสอบทาน 
ความเสี่ยงตามแบบสอบทานประเมินความเสี่ยง และส่งแบบรายงานให้เลขาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กร  

- เลขาฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร น าแบบรายงานการสอบทานความเสี่ยง 
ตามแบบประเมินทีไ่ด้รับมา ด าเนินการจัดท า รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
- เสนอรายงานประเมินผลความเสี่ยง เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร  

ประชุมพิจารณาเพ่ือจัดท าแผนประเมินความเสี่ยงประจ าปี 
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3.  จัดทําแผนประเมินความเสี่ยง 
     -    น าความเสี่ยงที่ได้รับจากการสอบทาน มาจัดท าแผนประเมินความเสี่ยง ก าหนดความเสี่ยงการ 

ประเมินความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล ของแต่ละหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ระดับ
ส่วนงานย่อย 

4. บันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย ด าเนินการก าหนดความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและติดตามประเมินผล 
 5. รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  

    -  หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย รายงานผลการติดตามประเมินผลความเสี่ยงที่ได ้
ด าเนินการจัดการความเสี่ยงไปแล้ว พร้อมทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปี และเสนอให้ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ  

6. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่ 1  ตุลาคม  2564 
 

 

(ลงชื่อ)       ณัฐ    อุทธิยัง 
          (นายณัฐ    อุทธิยัง) 
                                                                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ปฏิบัติหน้าที่ 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
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