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ค าน า 

  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความส าคัญ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น ามาใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน อีกท้ังพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ 
และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดท าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง รวมถึงต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
และทบทวนแผนบริการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาจึงได้มีการจัดท าคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือเป็น
แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา
ให้หมดไปหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและพัฒนาความสามารถในการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

        
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 1 บทน า 

๑.1 หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖1 ประกอบกับหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2562 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเขาจึงได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา
บังเกิดผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้งในการเงิน การใช้ทรัพยากร การดูแลและรักษา
ทรัพย์สิน การลดและป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง และการทุจริต อันจะเป็น
การเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการด าเนินงาน นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงยังเป็น
องค์ประกอบส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุก
กระบวนการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
1.2 วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 3. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนราชการทุกระดับขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเขา 
 4. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาสามารถด าเนินงานได้ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
 5. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเขา 
1.3 เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือ
น าไปใช้ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 
และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 3. สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
 4. เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 5. ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมกับส่วน
ราชการทุกระดับภายในองค์กร 
 6. การบริหารความเสี่ยงถูกปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร 



 

1.4 ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
1. เป็นแนวทางประกอบการในการพิจารณาสั่งการในเรื่องต่างๆ ส าหรับผู้บริหาร เนื่องจากการบริหาร

ความเสี่ยงเป็นการด าเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร 
2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญ ซึ่งจะท าให้บุคลากรมีความเข้าใจใน

เป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมทั้งตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร      
ได้อย่างครบถ้วน 

3. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ 
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกุลยุทธ์     
การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

4. ช่วยให้รูปแบบของการปฏิบัติงานและการพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจ
โดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

5. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
และมีความเหมาะสม จากการพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการ
บริหารความเสี่ยง 
1.5 ความหมายและค าจ ากัดความการบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อ 
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

ปัจจัยเสี่ยง คือ ต้นเหตุ/สาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ ก าหนด
ไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้สาเหตุ  ของ
ความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลัง  ได้
อย่างถูกต้อง  

การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพ่ือให้
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยงแบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ จากทุกระดับร่วมกันพิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั้งองค์กรจึงจะสามารถควบคุมความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได ้ 

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์ เพ่ือจัดล าดับ
ความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์การโดยการประเมินจาก  

1) โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง  

2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิด 
เหตุการณ์ความเสี่ยง  



 

ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของ แต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปาน
กลาง ความเสี่ยงต่ า และ ความเสี่ยงน้อยมาก 

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง 
หรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทท่ี 2 แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง 
2.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสียงเป็นไปในแนวทางเดียวกันและ
เกิดวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงถูกปลูกฝังใน
องค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1.ให้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO : ERM (The 
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : Enterprise Risk 
Management) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร  

2.ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น  
3.ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดท ารายงานผลการบริหาร 

ความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ  
4.ให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง  
5.ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ 

ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง     
เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน  
วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการองคก์รที่ดีคือ การติดตาม ก ากับ ควบคุม และดูแล 

ให้มีการจัดกระบวนการเพ่ือใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพ่ือให้เกิด  
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย ๓ หลักการที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้  

๑. การบริหารความเสี่ยง  
๒. การควบคุมภายใน  
3. การตรวจสอบภายใน 

2.2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  
หมายถึง การก าหนดนโยบาย โครงสร้าง และกระบวนการเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร 

และบุคลากรขององค์กร น าไปปฏิบัติในการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดย
กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น  ประเมินผล 
กระทบต่อองค์กร และก าหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความ 
เชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดย
วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นไปเพ่ือให้ ผลการด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายที่วางไว้รวมถึงเพ่ือให้เกิดการรับรู้ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กร 
ก าหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งการสร้างกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรเพ่ือให้ สามารถบริหารจัดการกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการ ความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 



 

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)  
หมายถึง การบริหารความเสี่ยง โดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรมตาม

ภารกิจ และวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่  
1. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรโดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับ

ภารกิจและพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินงาน  
๒. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับโครงการ 

ระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์การ
ด าเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจท าให้เกิด ความเสียหาย ความไม่
แน่นอน รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ และส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้าง และหาก 
เกิดข้ึนจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง  

๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ 
ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง พ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ดี  
ขององค์กรควรมีองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน โดยจะเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และควรถูกปลูกฝังรวมกับกิจกรรมปกติขององค์กรเพ่ือให้องค์กร สามารถด าเนินการตามกลยุทธ์       
ที่ก าหนด และบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้  

๒.3 การควบคุมภายใน (Internal Control)  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 62 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษา  

วินัยการเงินการคลังเพ่ือให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน 
การคลังต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการด า เนินการคลัง งบประมาณ วินัย รายได้ รายจ่าย ทั้งเงิน 
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลั งและหนี้สาธารณะ ดังนั้นจึงได้ก าหนด 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ 
มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความ
เสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัดและช่วยป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง  ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สินหรือ        
การกระท าอันเป็นการทุจริตกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้ก าหนด “มาตรฐานการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ” (Internal Control Standard for Government Agency) ตามมาตรฐานสากล
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission : COSO ๒ ๐ ๑ ๓        
ซึ่งได้มีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนด
ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานและการ
บริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  

“การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐ ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า     
การด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการ
ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้  

 



 

๑. วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ  
ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน        
ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของ 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ในหน่วยงานของรัฐ  

๒. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการ 
รายงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือ
ได้ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อก าหนดอื่นของทางราชการ  

๓. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ( Compliance Objectives)  
เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอื่นของทางราชการ  

๒.4 แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ได้แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการบริหาร 

จัดการ ความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา โดยมีข้ันตอนการด าเนินการและหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 
ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน  COSO 
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) มาตรฐานที่จะน ามาใช้ใน
การก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร 
(Enterprise Risk Management : ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหาและความเสี่ยงออกเป็น
องค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน 

กรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework)  
ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลัก จ านวน 8 องค์ประกอบ เพ่ือเป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ดังนี้  

1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ได้แก่วัฒนธรรมขององค์กร  
นโยบายในการบริหารความเสี่ยงและมุมมองของผู้บริหาร เป็นต้น  

2) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นกระบวนการการก าหนด
วัตถุประสงค์  

ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร  
3) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะ  

เกิดข้ึนทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร โดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเสี่ยงนั้นๆ  
4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์ พิจารณาจากโอกาส       

ในการเกิดข้ึนของความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง  
5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการก าหนดมาตรการที่จะรองรับและ  

ตอบสนองต่อความเสี่ยง ได้แก่ การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง  การลดผลกระทบ    
ที่เกิดจากความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง เป็นต้น  

6) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เป็นการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อให้  
มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้  

7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ได้แก่การเก็บ 
รวบรวมการบันทึกข้อมูล รูปแบบของเอกสาร วิธีในการสื่อสาร เพ่ือให้บุคลากรต่างๆ ได้รับรู้ถึงข้อมูลต่างๆ       
ที่เก่ียวข้องในการบริหารความเสี่ยง  



 

 
8) การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลในการบริหารความเสี่ยงว่าเมื่อ 

ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการก าหนดแล้วได้ผลอย่างไรมีความเสี่ยงตกค้างหลงเหลืออยู่หรือไม่ 

2.5 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง  
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

1.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้าที่ในการก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน  
การบริหารความเสี่ยง  

2.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
บริหารจัดการความเสี่ยงและก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

3.คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีอ านาจหน้าที่ดังนี้  
1.) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  
2.) น าเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาต่อนายก 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 3.) ประสานและก ากับการด าเนินงาน รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

4.) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
4.หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ้านวยการกอง ท้าหน้าที่ศึกษาท าความความใจกับการบริหารความเสี่ยง  

ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงาน และจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน รวมทั้งติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

5.บุคลากรในหน่วยงาน ท าหน้าที่ท้าความเข้าใจและด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

2.6 ปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง  
ปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความส าเร็จ  

มี 8 ประการ  
1. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ 

องค์กร จะประสบความส าเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้น า
ของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความส าคัญและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ
ความส าคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อองค์กร มิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถจะ
เกิดข้ึนได ้ 

2. ความเข้าใจความหมายความเสี่ยงตรงกัน การใช้ค านิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการ 
บริหารความเสี่ยงแบบเดียวกัน จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการ
เพ่ือใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงและก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ท าให้ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง  

3. กระบวนการการบริหารความเสี่ยง การทีจ่ะประสบความส าเร็จในการปฏิบัติตาม 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้น จะต้องน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
และต้องกระท าอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

4. การบริหารการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการชี้แจงถึงการน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมา 



 

ปฏิบัติ องค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับขององค์กร และต้อง
ให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของผลที่องค์กรและบุคลากรจะได้รับจากการ
เปลี่ยนแปลง  

5. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารเกีย่วกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและ     
วิธีปฏิบัติมีความส าคัญอย่างมาก เพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยง
กับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงท าความเข้าใจกับบุคลากรถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง จะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและน ามาซึ่งความส าเร็จในการพัฒนาการบริหาร
ความเสี่ยง  

6. การวัดผลการบริหารความเสี่ยง การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่ 
อาจเกิดขึ้นจะท าให้ผู้บริหารสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและด าเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิด
ความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่
เกิดข้ึน  

7. การให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรควรต้อง 
ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจกรอบการบริหารความเสี่ยงและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ือบรรลุความส าเร็จขององค์กร  

8. การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยส าคัญความส าเร็จ 
ของการบริหารความเสี่ยง คือการก าหนดวิธีที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยงการติดตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้  

- การรายงานและสอบทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
- ความชัดเจนและสม่ าเสมอของการมีส่วนร่วม และความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง  
- บทบาทของผู้น าในการสนับสนุน และติดตามการบริหารความเสี่ยง 

  - การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  

2.7 กรอบการบริหารความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ด าเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยยึดกรอบการบริหาร  

ความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Commission ) โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ  

1.วัฒนธรรมองค์กร โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายการด าเนินงานและ 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

2.โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาในการ 
ก ากับการบริหารความเสี่ยง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา
ท าหน้าที่วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยผู้บริหารระดับส านัก/กอง ติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

3.กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์การค้นหา  
และระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดล าดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมที่มีอยู่ การ
จัดการความเสี่ยง การติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานตามแผนดังกล่าว  

4.ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างและระบบบริหารความเสี่ยง วิธีการด าเนินงาน เครื่องมือที ่
ใช้ในการระบุความเสี่ยง รวมถึงข้อมูลและการสื่อสารภายในองค์กร 

 



 

 
 

บทท่ี 3 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3.1 การระบุความเสี่ยง 
  การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือ
เหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
งาน กิจกรรม และกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจ าและงานตามนโยบาย        
ว่าตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงคาดคะเน
ผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานหรือกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใด โดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือ
กิจกรรมที่มีความส าคัญ ข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดม
ความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงาน ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง 
2 ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก  

1) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรม 
องค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร       
เป็นต้น  

2) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง 
สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ทั้งนี ้ในการระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม หน่วยงานต้องพิจารณา  
ถึงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้วย เพ่ือให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 

3.2 การประเมินความเสี่ยง  
การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง  

โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็น 
ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร  ด้านผู้รับบริการ           
ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความส าเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน    
เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง  

1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วย การประเมนิโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์และ 
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์และผลกระทบ ของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลัง
จากมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินงานผ่านมาแล้ว ดังตัวอย่างดังนี้  

• โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความเป็นไปได้หรือความถี่ท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
โดยโอกาสแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของ
โอกาส  
 
 
 



 

 
 

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด 
ความถี่ในการเกิด

เหตุการณ์ 
ความน่าจะเป็นในการ

เกิดเหตุการณ์ 

ความน่าจะเป็นในการ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

การให้หรือรับสินบน 

1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 
ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย 

(0 – 20%) 
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง 
มีโอกาสในการเกิดขึ้น

น้อยมาก 
(มากกว่า 20 – 40%) 

มีโอกาสในการเกิดขึ้น 
น้อยครั้ง 

3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 
มีโอกาสในการเกิดขึ้น

ปานกลาง 
(มากกว่า 40 – 60%) 

มีโอกาสในการเกิดขึ้น 
บางครั้ง 

4 สูง 
1-6 เดือนต่อครั้งแต่ 

ไม่เกิน 5 ครั้ง 

มีโอกาสในการเกิดขึ้น
มาก 

(มากกว่า 60 – 80%) 

มีโอกาสในการเกิดขึ้น 
บ่อยครั้ง 

5 สูงมาก 
1 เดือนต่อครั้งหรือ

มากกว่า 

มีโอกาสในการเกิดขึ้น 
สูงมาก 

(มากกว่า 80 – 100%) 

มีโอกาสในการเกิดขึ้น
ประจ า 

 
• ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย 

ตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่า  จะได้รับ ซึ่ง
แบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจาก
ขอบเขตของผลกระทบ  
 

ระดับ ผลกระทบ มูลค่าความเสียหาย 
1 น้อยมาก ไม่เกิน 5 ล้านบาท 
2 น้อย > 5 ล้านบาท – 10 ล้านบาท 
3 ปานกลาง > 10 ล้านบาท – 50 ล้านบาท 
4 สูง > 50 ล้านบาท – 100 ล้านบาท 
5 สูงมาก > 100 ล้านบาท 

 

 

 



 

 

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ไม่เป็นตัวเงิน) 

ระดับ ผลกระทบ 
ผลกระทบต่อ ผลกระทบด้านผลประโยชน์ทับ

ซ้อนการให้หรือรับสินบน ทรัพย์สิน องค์กร 

1 น้อยมาก ไม่มีการสูญเสีย 
ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผล
กระทบระดับบุคคล 

สร้างความไม่สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

2 น้อย สูญเสียเล็กน้อย 
ส่งผลกระทบในระดับ

หน่วยงานภายใต้ กอง/
สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม 

สร้างความไม่สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง สูญเสียปานกลาง 
ส่งผลกระทบระดับ
หน่วยงาน (กอง/

สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม) 

สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่
เหมาะสม 

4 สูง 
สูญเสีย

ค่อนข้างมาก 
ส่งผลกระทบระดับกรม ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

5 สูงมาก สูญเสียมาก 
ส่งผลกระทบไปยัง

ภายนอกกรม 
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ 
ดังกล่าว  เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมิน
ระดับความเสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อท าการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความ
รุนแรงที่เกิดข้ึนแล้ว ให้ท าการค านวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 
 

 
2.) การจัดล าดับความส าคัญในการจัดการความเสี่ยง ให้พิจารณาจากผลการประเมิน

ความ 
เสี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและ
ไม่เป็นตัวเงิน) จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มาจัดล าดับความส าคัญในการจัดการ 
ความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว โดยพิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง          
ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน เขตสี (ZONE) 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก  ๒๐ – ๒๕  แดง  
2 ความเสี่ยงระดับสูง ๑๐ – ๑๖ ส้ม 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง ๔ – ๙ เหลือง 
4 ความเสี่ยงระดับน้อย ๒ – ๓ เขียว 
5 ความเสี่ยงระดับน้อยมาก ๑  ฟ้า 

 

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส X ระดับความรุนแรง 



 

 

             

แผนภูมิความเสี่ยง 

๕      
๔      
๓      
๒      
๑        
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

      กรอบการก าหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone) 

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลตาแกะได้มีการจัดระดับความ
เสี่ยงตามเขตสี (Zone)  ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้ งใน
ปัจจุบัน และท่ีจะได้ มีการก าหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง เขตสี (ZONE) มาตรการในปัจจุบัน มาตรการเพิ่มเติม 

ระดับน้อยมาก ฟ้า 

กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการ ใน
การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจ
เพียงพอแล้วให้ติดตาม การด าเนินการ
เป็นระยะๆ 

ไม่จ าเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/ 
มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก  
หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม  
หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว 

ระดับน้อย เขียว 

กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการ ใน
การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจ
เพียงพอแล้วให้ติดตาม การด าเนินการ
เป็นระยะๆ  

ไม่จ าเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/ 
มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก  
หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม 
หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว 

ระดับปานกลาง เหลือง 

ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  และอาจ
เพิ่มเตมิความเข้มข้นในการด าเนินการ
ตามกิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการ
ในปัจจุบัน 

ไม่จ าเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/ 
มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเตมิอีก  
หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม 
หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว  

ระดับสูง ส้ม 

ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  และอาจ
เพิ่มเติมความเข้มข้นในการ ด าเนินการ
ตามกิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการ
ในปัจจุบัน 

จ าเป็นต้องมีการเพิ่มเติมกิจกรรมควบคุม 
ภายใน/มาตรการโดยหากมีข้อจ ากัด ใน
ด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้
มีความส าคัญในระดับรอง  

ระดับสูงมาก แดง 

ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจ
เพิ่มเติมความเข้มข้นในการ ด าเนินการ
ตามกิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการ
ในปัจจุบัน 

จ าเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหาก
มีข้อจ ากัดในด้านทรัพยากรในการจัดการ
ความเสี่ยงให้มีความส าคัญในระดับที่สูง
กว่าและผู้บริหารควรให้ความส าคญัในการ
ติดตามการด า เนินการของกิจกรรม 
ควบคุมภายใน/มาตรการดังกล่าวอย่าง

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
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โอกาสจะเกิดเหตุการณ์ 



 

ต่อเนื่อง    

 
3.3 การตอบสนองความเสี่ยง  

1) การประเมินผลการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ เป็นการด าเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับ 
ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว ให้น าความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่า มี
ประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ต้องปรับปรุง ดังนี้  

1.1) กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้  
1.2) กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได ้ 

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท าเพ่ือลดความ
เสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้  

1.) การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อ 
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยก
หน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น  

2.) การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อ  
ค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงาน
ข้อบกพร่อง เป็นต้น  

3.) การควบคุมโดยการชี้แนะ ( Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้น 
ให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น  

4.) การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อ 
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้ เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 

ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้  
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์  

เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย  
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร  

1) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับประเด็น 
ปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติท่ีองค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์    
ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มี  
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารและ 
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่เกิดจาก
ปัจจัย ภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง 
ส านักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม  

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยง  
ที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้ รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ เสีย                   
การป้องกัน ข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ 

 



 

2) การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการด าเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะท า
ให้เกิดความเสียหาย เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  อยู่ในระดับที่
สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง 
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกท่ีจะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน 4 วิธี ดังนี้ 

2.1) กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะ 
ต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น  หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจาก
ปัจจัยภายนอกทีอ่ยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอ่ืนได้  

2.2) กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กร 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนงานอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอ่ืน โดยอาจควบคุมได้ 
ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม  

2.3) กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องด าเนินการถ่ายโอน 
ความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงดังต่อไปนี้  

- ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเก่ียวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย  
- ความเสี่ยงที่ต้องด าเนินการในเรื่องที่ไม่มีความช านาญ  
- ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจ ากัด เป็นต้น  
2.4) กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง    

การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ต้องหา
แนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยภายนอกและมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ 

ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้  
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์  

เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย  
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร  

3) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับประเด็น 
ปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์    
ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มี  
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

4) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารและ 
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่เกิดจาก
ปัจจัย ภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  กรมบัญชีกลาง 
ส านักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม  

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยง  
ที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้ รับบริการหรือผู้ มีส่วนได้ เสีย                   
การป้องกัน ข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ 

 



 

3.4 การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการด าเนินการ       

ตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยติดตามเป็นรอบ 6 เดือน และ       
12 เดือน และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบปีละ ๑ ครั้ง 
3.5 การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

เป็นการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่ได้มีการด าเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผล
หรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม 
วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป 
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