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ค ำน ำ 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน
และการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดซึ่งการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด เล็งเห็นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเรื่องที่ส าคัญ
และควรน าหลักการของการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการวางแผน ควบคู่กับการบริหารงาน บริหาร
โครงการ หรือบริหารองค์กร ได้อย่างเหมาะสมและบรรลุผล ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์
ขององค์กร และนโยบายที่ผู้บริหารวางไว้ ซึ่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้
หน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานและปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ต่อไป 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่ งกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2562  

  องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด จึงแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกะเปียด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้กระบวนการด าเนินงานขององค์กรเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพ่ือช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายทั้งจากการก าหนด
นโยบาย การปฏิบัติงานและการทุจริต ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิด ขึ้นใน
อนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นส าคัญ 

  ดังนั้นคณะท างานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกะเปียด จึงได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น 
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

  1. เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

  2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง 

  3. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

  4. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกะเปียด 

  5. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง
กับกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

  6. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร 

1.3 เป้ำหมำย 

  1. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือ
น าไปใช้ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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  2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

  3. สามารถน าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 

  4. เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 

  5. เพ่ือให้ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่าง
เหมาะสมทั่วทั้งองค์กร 

  6. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

1.4 ประโยชน์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

  การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และ
ท าให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจ
ท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย 

  ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 

  1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้
คณะท างานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ และสามารถท าหน้าที่
ในการก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

  2. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหาร
จัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ 
  3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจะท าให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนัก
ถึงความเสี่ยงส าคัญท่ีส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วนซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 

  4. เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ การ
ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  

  5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงท าให้
รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดย
ที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

  6. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และ
การเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ า 
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และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร
แตกต่างกัน เป็นต้น 

1.5 นิยำมควำมเสี่ยง 

  1. ความเสี่ยง (Risk) 

   ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญ
เปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร หรือเกิดการทุจริตภายใน
องค์กรได ้

   การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการด าเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพ่ือช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายทั้งจากการก าหนดนโยบาย การ
ปฏิบัติงานและการทุจริต ให้ระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ใน
ระดับที่องค์กรประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายและภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นส าคัญ 

   ความเสี่ยงจ าแนกได้เป็น 5 ลักษณะ ดังนี้ 
   1) ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
   2) ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk) 
   3) ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
   4) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk) 
   5) ความเสี่ยงทางการทุจริต (Corruption Risk) 
  2. ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) 
   ปัจจัยความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้องค์กรไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน กระบวนงานใด เมื่อใดและจะ
เกิดขึ้นได้อย่างไรและท าไมถึงเกิด ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์
และก าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

  3. ปัจจัยความเสี่ยงพิจารณาได้จาก 

   1) ปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ 

   2) ปัจจัยภายใน เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร ประสบการณ์ของ
เจ้าหน้าที่ ระบบการท างาน ความโลภและจริยธรรมของแต่ละบุคคล ฯลฯ 

  4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
   การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ และระดับของความเสี่ยงนั้นๆ 

   1) โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง 

   2) ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด 
เหตุการณ์ความเสี่ยง 
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   3) ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 

  5. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
   การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรืออยู่ใน
ระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้ 
   1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากไม่คุ้มค่า ในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 

   2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการ
ท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได ้

   3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจาย
หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 

   4) หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น 
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บทท่ี 2 

นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงและโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ง 
 

นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง 

  ตามท่ีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562  
  องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด ได้ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน ทั้งด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะ
ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  จึงก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
  1. ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการทุกส านัก/
กอง ต้องด าเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การด าเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ปกติ 
  2. ก าหนดให้ทุกส านัก/กอง มีหน้าที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง
แนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น 
  3. ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานในการก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
  4. ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวน
ปรับปรุงความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
  5. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กรจะต้องรายงานความ
เสี่ยงนั้นให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบทันที และให้มีการพิจารณาน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามสถานการณ์เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียดได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอด
จนถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
ไว้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ                                 หมายถึง เส้นทางการให้ค าแนะน า/ปรึกษา 
                                                    หมายถึง เส้นทางการสั่งการ 
 
 
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด/   
คณะผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด/    
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
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บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด มีนโยบายก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
ดังนี้ 
 

ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
1. นายกองค์การบริหารส่ วนต าบลกะเปียด /     
คณะผู้บริหาร 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยง 
2. ก ากับนโยบายและให้ค าเสนอแนะการบริหาร
ความเสี่ยง 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1. จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพ่ือใช้ส าหรับ
หน่วยงาน 
2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและถ่ายทอดการ
บริหารความเสี่ยงลงสู่หน่วยงาน 
3. ควบคุม ติดตาม การด าเนินงานการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเพ่ือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ใน
สภาวะที่ควบคุมได้หรือหมดไป 
4. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
รายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

3. หน่วยตรวจสอบภายใน 1. ให้ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
2. สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและรายงานให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียดทราบ 
3. ติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้

4. ปลั ดองค์ การบริ หารส่ วนต าบลกะ เปี ยด /         
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

1. สนับสนุน ให้ มี การบริ หารความ เสี่ ย ง ของ
หน่วยงาน 
2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 
3. ควบคุม ติดตามการด าเนินงานการบริหารความ
เสี่ยง 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึง
ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงและการมีส่วน
ร่วมในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
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5. หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 1. ประเมินขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของส านัก/
กองตามนโยบายและคู่มือของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงลงสู่การปฏิบัติ 
2. ควบคุมและประสานงานการด าเนินงาน การ
บริหารความเสี่ยงของบุคลากรในหน่วยงานให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
3. ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยเพ่ือ
จัดท า แผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
และประสานงาน ด าเนินการตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การ
บริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยและระดับ
หน่ วยงานในส่ วนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  ร ายงาน เสนอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และหน่วยตรวจสอบภายใน มาวิเคราะห์ ปรับ
แผนและ แนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป 

6. พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 1. น านโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ ที่
เป็นรูปธรรม 
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ
จัดท าแผนความเสี่ยงระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ 
3. ด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
4. จัดท าแบบประเมินความเสี่ยงเสนอหัวหน้า
ส านัก/ผู้อ านวยการกองเพ่ือรวบรวมประเมินใน
ระดับหน่วยงานย่อยต่อไป 
5. น าข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการ
กอง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วย
ตรวจสอบภายในมาวิเคราะห์ ปรับแผนและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป 
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บทท่ี 3 

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด ได้ประยุกต์หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
(Enterprise Risk Management : ERM) ในการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมตามมาตรฐานที่ก าหนด ภายใต้กรอบนโยบายบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้เกิด Risk Awareness 
Culture ตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริม
การบริหารความเสี่ยงและเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล คือกรอบการบริหารความเสี่ยงส าหรับองค์กรของ
คณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 
โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
 

 
 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประกำร ดังนี้ 
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
2. การก าหนดวัตถุประสงค์(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) 
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  1. สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment) 
   สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง
สภาพแวดล้อมนี้มีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การก าหนดกิจกรรม การบ่งชี้
ประเมินและจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น จริยธรรม วิธีการ
ท างานของผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) เป็นส่วนที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์
เพ่ือน าไปด าเนินการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทั้งด้านผลตอบแทนและการเติบโต กลยุทธ์แต่ละแบบนั้นมีความ
เสี่ยงที่เก่ียวข้องแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงช่วยผู้บริหารในการก าหนดกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงที่
องค์กรสามารถยอมรับได้ ผู้บริหารควรพิจารณาในรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
   (๑.๑) การก าหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
(Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุ
วิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยมิควรก าหนดในระดับ ที่ต่ ากว่า
เป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ 
   (๑.๒) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) องค์กรควร
จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความสอดคล้องกัน เพ่ือให้ทุกคนใน
องค์กรน าไปปฏิบัติได้ และควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจอยู่ในรูปแบบคู่มือการบริหารความเสี่ยงก็
ได ้
   (๑.๓) วัฒนธรรมองค์กร และการก ากับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหารองค์กร
ควรให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยง ควรจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร กล่าวคือ ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความส าคัญของการบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการก าหนดเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ที่จะต้องด าเนินการรับผิดชอบในการ
จัดการความเสี่ยงนั้น ๆ นอกจากนี้ ควรมกีารก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ และติดตามการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กร 
  2. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
   การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน คือ ขั้นตอนแรกส าหรับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง องค์กรควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่
องค์กรยอมรับได้โดยทั่วไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถ
พิจารณาได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   - ด้านกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมขององค์กร 
   - ด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงาน  
   - ด้านการรายงานเกี่ยวข้องกับการรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
   - ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ 
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  3. กำรบ่งชี้เหตุกำรณ์ (Event Identification) 
   การท างานมักมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมาย องค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่า
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ในกระบวนการบ่งชี้
เหตุการณ์ผู้บริหารควรต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ 
   - ปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดข้ึน เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การเงิน บุคลากร 
การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม 
   - แหล่งความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 
   - ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน 
  ในบางกรณีควรมีการจัดกลุ่มเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยแบ่งตามประเภทของเหตุการณ์และ
รวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดในองค์กรที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน เพ่ือช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์และมีข้อมูลที่เพียงพอเพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการประเมินความ
เสี่ยง 
  กำรระบุปัจจัยเสี่ยง  
   เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
โดยค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและในระดับกิจกรรมโดยใน
การระบุปัจจัยเสี่ยงต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแล
ป้องกันรักษา โดยปัจจัยเสี่ยงที่พบจะถูกจ าแนกประเภทความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของ COSO – ERM 4 
ด้านได้แก ่
   1 ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
ก าหนด กลยุทธ์ นโยบาย แผนการด าเนินงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อทิศทาง ภารกิจหลัก รวมทั้งการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งอาจมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก (เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ความ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ผู้ใช้บริการ และอ่ืน ๆ) รวมทั้งปัจจัยภายใน (เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร การ
ปรับรูปแบบการท างาน) และรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจไปใช้อย่าง
ไม่เหมาะสม 
   2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรม ทั้งท่ีเกี่ยวกับอุปกรณ์และบุคลากร และรวมถึง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพและในการด าเนินงาน 
   3 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องการ
บริหารจัดการและการควบคุมทางการเงิน การตัดสินใจทางการเงิน รวมทั้งการบริหารงบประมาณ โดยอาจ
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน (เช่น การจัดสรรงบประมาณ การจัดการสภาพคล่องของเงินทุน) หรือ
จากปัจจัยภายนอก (เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล หรือการเกิดโรคโควิดที่
เราพบเจอในปัจจุบัน) ซึ่งส่งผลต่อสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพของกระบวนการท างานขององค์กร 
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   4 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็นความ
เสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนดต่าง ๆ และ
รวมไปถึงกฎระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมจนเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร 

  4. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
   ขั้นตอนนี้เน้นการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อ
วัตถุประสงค์ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต่ า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 มิติดังนี้ 
   - โอกาสที่อาจเกิดข้ึน (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด 
   - ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น องค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อย
เพียงใด 
  การประเมินความเสี่ยงสามารถท าได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดย
พิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้การประเมินความเสี่ยงควร
ด าเนินการทั้งก่อนการจัดการความเสี่ยง ( Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว 
(Residual Risk) 
   ระบบการให้คะแนน ก าหนดเป็นระบบคะแนน ๑ – ๕ 
 
 
   ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 
 น้อยมาก      สูงมาก 
    1            2            3            4           5 
 
 
 
   โอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีเกิดข้ึน (Likelihood) 
 น้อยมาก      สูงมาก 
    1            2            3            4           5 
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  การก าหนดนิยามของระดับคะแนน จ าเป็นต้องก าหนดให้มีความสอดคล้องกับ ระดับความ
เสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk appetite) ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาด้วย จึงควร
มีการทบทวนนิยามดังกล่าวในแต่ละปี ส าหรับในเบื้องต้นสามารถก าหนดนิยามเป็นแนวทางในการพิจารณาใช้
ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น 
จากนั้นจึงค านวณให้ระดับความเสี่ยงตามผลคูณของระดับคะแนนทั้ง ๒ ด้าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
ปัจจัยเสี่ยง   โอกาสหรือความ     ผลกระทบของ   ระดับความเสี่ยง 
            เป็นไปได้ที่เกิดขึ้น          ความเสี่ยง (Impact)             (Level of Risk) 
       (Likelihood) 
ปัจจัยเสี่ยง A    3    1    3 x 1 = 3 
ปัจจัยเสี่ยง B    3    3    3 x 3 = 9 
ปัจจัยเสี่ยง C    4    4    4 x 4 = 16 
ปัจจัยเสี่ยง D    4    5    4 x 5 = 20 
  
  เมื่อได้ระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแล้วก็สามารถจัดท าแผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk 
Profile) 
 
  โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood) 
  ๑ (น้อยมาก) 2 3 4 ๕ (สูงมาก) 
ผลกระทบ 
ของความ 

เสี่ยง 
(Impact) 

๕ (สูงมาก)    ความเสี่ยง 
D 

 

4    ความเสี่ยง C  
3   ความเสี่ยง B   
2      

๑ (น้อยมาก)   ความเสี่ยง A   
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  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยง ซึ่ง 
แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x 
ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความส าคัญเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
 
  ระดับ   ระดับคะแนน    ความหมาย 
        ความเสี่ยง  
  สูงมาก  17 – 25 ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความ 
      เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที (ตัวอย่างความเสี่ยง 
      D ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๒๐) 
  สูง  10 – 16 ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง
      เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง C 
      ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๑๖)   
  ปานกลาง 5 – 9  ระดับท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้
      ความเสี่ยง ไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง 
      B ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ 9)  
  น้อย  3 – 4  ระดับท่ียอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการ
      ปฏิบัติงานที่ ก าหนด (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับ 
      คะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๓)  
  น้อยมาก 1 – 2  ระดับท่ียอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยง
      ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน                               
 
  ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยงต้องเป็นกิจกรรมเพ่ิมเติมจากเดิมที่มีอยู่ โดยค านึงถึงค่าใช้จ่าย
และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากด าเนินการตามกิจกรรม/มาตรการควบคุมที่ก าหนดไว้ในแผนบริหาร
ความเสี่ยงแล้วเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลง 
  การประเมินความเสี่ยงจ าเป็นต้องมีการประเมินอย่างน้อย ๒ ครั้งในแต่ละรอบของการ
บริหารความเสี่ยง คือ ก่อนจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและหลังจากสิ้นสุดการด าเนินการกิจกรรมตาม
แผนบริหารความเสี่ยงองค์กรเพ่ือให้สามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการกิจกรรม การจัดการความ
เสี่ยงต่าง ๆ โดยอาจเพ่ิมความถี่การประเมินระหว่างรอบได้ ทั้งนี้เพ่ือใช้ผลการประเมินเปรียบเทียบ และ
ปรับปรุงกลยุทธ์/มาตรการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  5. กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response) 
   เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความส าคัญแล้ว ผู้บริหารต้องประเมิน
วิธีการจัดการความเสี่ยง ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการเหล่านั้น การพิจารณาทางเลือกในการ
ด าเนินการจะต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้และต้นทุนที่เกิดข้ึนเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพ่ือ
บริหารความเสี่ยง มีประสิทธิผล ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
วิธีรวมกัน เพ่ือลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์นั้นให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถ
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ยอมรับได ้(Risk Tolerance) โดยใช้วิธีจัดการที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ประเมินไว้และต้นทุนค่าใช้จ่าย
ที่เก่ียวข้องตามแผนการตัดสินใจทางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
   (๕.๑) ความเสี่ยงที่ต้องควบคุม 
    (๕.๑.๑) กลยุทธ์ M: Mitigate Risk (การควบคุมความเสี่ยง)  
    เป็นการด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของ
ผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ก าหนดซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ ประกอบด้วย 
    - กิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบจากความเสี่ยง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ เพ่ือ
ป้องกันอันตรายจากการท างานหรือการจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมจากเดิม การจัดท าแผนฉุกเฉิน เป็นต้น 
    - กิจกรรมเพื่อลดโอกาสการเกิดข้ึนของความเสี่ยง เช่น การปรับปรุง แก้ไข 
กระบวนงาน การจัดท ามาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น 
    (๕.๑.๒) กลยุทธ์ T: Transfer Risk (การถ่ายโอนความเสี่ยง)  
    เป็นวิธีการร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อ่ืนในการจัดการความเสี่ยง 
เช่น การจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความช านาญ ในเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นด า เนินการแทน 
(Outsource) เป็นต้น 
   (๕.๒) ความเสี่ยงที่ต้องยกเลิก  
    กลยุทธ์ A: Avoid Risk (ยกเลิกความเสี่ยง) กรณีที่ไม่สามารถยอมรับความ
เสี่ยงได้ อาจใช้วิธีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ ยกเลิก หรือไม่ด าเนินการกิจกรรมนั้น ๆ เลย เช่น การระงับ/การ
หยุดด าเนินกิจการ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ มีงบประมาณสูง อาจมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่ม
โครงการ ซึ่งหากมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาตามมา ทั้งด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ ก็จะไม่ด าเนินการ เป็น
ต้น 
   (๕.๓) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
    (๕.๓.๑) กลยุทธ์ R: Retain Risk (การยอมรับความเสี่ยง) 
    เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่
สามารถยอมรับได้โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือใช้วิธีควบคุมปกติ 
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนด ทั้งนี้การยอมรับความเสี่ยงอาจเนื่องมาจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ ามาก 
หรอืวิธีการที่จะน ามาใช้ควบคุมความเสี่ยงมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น
ไม่คุ้มค่าต่อการด าเนินการ 
    (๕.๓.๒) กลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง/และการถ่าย
โอนความเสี่ยง กรณีต้องการจัดการกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ลดลงไปอีก ทั้งนี้การ
เลือกกลยุทธ์ต้องค านึงถึงต้นทุนการบริหาร จัดการทั้งด้านบุคลากร เวลา งบประมาณที่ใช้หากสามารถ
ก าหนดการตอบสนองต่อความเสี่ยงหลายความเสี่ยงด้วยวิธีการจัดการความเสี่ยงแบบเดียวกันจะช่วยลดต้นทุน
ในการบริหารความเสี่ยงได้ 
  6. กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) 
   กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ามี
การจัดการความเสี่ยง เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการน าไปปฏิบัติเป็นของ
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เฉพาะองค์กรดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน การควบคุมเป็นการสะท้อนถึงสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรลักษณะธุรกิจ โครงสร้าง และวัฒนธรรมขององค์กร 
  7. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information & Communication) 
   สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กรในการบ่งชี้ประเมิน และจัดการความเสี่ยง 
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสาร
อย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพ่ือช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลภายนอก
องค์กร เช่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ๆ ผู้จัดหาสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้ก ากับดูแล และประชาชน 
  8. กำรติดตำมผล (Monitoring) 
  ประเด็นส าคัญของการติดตามผลได้แก่ 
   - การติดตามผลเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพ และมีความ
เหมาะสม และการบริหารความเสี่ยงได้น าไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กร 
   - ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้
รายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบการติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถท าได้ 2 ลักษณะ คือ การติดตาม
อย่างต่อเนื่อง และการติดตามเป็นรายครั้ง การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้
สามารถตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงทีและถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ส่วนการติดตาม
รายครั้งเป็นการด าเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว 
หากองค์กรมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้องค์กรควรมีการจัดท ารายงานความเสี่ยงเพ่ือให้การติดตาม
การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง 
   ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ประสบความส าเร็จมี 8 ประการ ดังนี้ 
   1. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กรจะประสบความส าเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความเป็น
ผู้น าของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความส าคัญและการสนับสนุนแก่ทุกคนในองค์กร
ให้เข้าใจความส าคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อองค์กร มิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่
สามารถเกิดข้ึนได ้
   2. ความเข้าใจความหมายของความเสี่ยงตรงกัน การใช้ค านิยามเกี่ยวกับความเสี่ยง
และการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบเดียวกันจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการก าหนดวัตถุประสงค์นโยบาย
กระบวนการเพ่ือใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงและก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมท าให้
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง 
   3. กระบวนการบริหารความเสี่ยงด าเนินการอย่างต่อเนื่อง องค์กรทั่วไปจะสบ
ความส าเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้น จะต้องน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมา
ปฏิบัติได้ อย่างทั่วถึงทั่วทั้งองค์กรและกระท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
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   4. การบริหารการเปลี่ยนแปลงต้องมีการชี้แจง การน ากระบวนการการบริหารความ
เสี่ยงมาปฏิบัติองค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับขององค์กร 
ต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง 
   5. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
และวิธีปฏิบัติมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงท าความเข้าใจต่อพนักงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อ
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง จะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและน ามาซึ่งความส าเร็จในการ 
พัฒนาการบริหารความเสี่ยง 
   6. การวัดผลการบริหารความเสี่ยง การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและ
โอกาสที่จะเกิดข้ึน จะท าให้ผู้บริหารสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและด าเนินกระบวนการทั้งหมดให้เกิด
ความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และด าเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดข้ึน 
   7. การให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร
ควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
ในการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อบรรลุความส าเร็จขององค์กรและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง 
   8. การติดตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยส าคัญ
ต่อความส าเร็จ ของการบริหารความเสี่ยงคือการก าหนดวิธีที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยงการ
ติดตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยงควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 
   - การรายงานและตรวจทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความ
ชัดเจนและสม่ าเสมอ 
   - การมีส่วนร่วมและความมุ่งม่ันของผู้บริหารระดับสูง 
   - บทบาทของผู้น าในการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสี่ยง 
   - การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 4 

แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 
4.1 แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของส ำนักปลัด 
 

แผนกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน ๒. งำน/โครงกำร/กระบวนกำร ๓. กำรประเมินระดับควำมเสี่ยง 

เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการจัดท า 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน และสามารถน าแผนพัฒนา
ไปสู่ ก า รปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง ค ร อบ ค ลุ ม 
ครบถ้วนทุกด้าน และตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้ 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.กะเปียด 
โอกาส 

ผลกระทบ 
ระดับความเสี่ยง 

C S 

1 

ระดับ 
ตัวเลข 

2 

2 O F 
ระดับ 
ตัวเลข 

ระดับ 
ตัวเลข 

๔.งวดเวลำที่พบควำมเสี่ยง 
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

๕.ควำมเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยงที่มีอยู่/มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ตัวชี้วัดควำมเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19  

ท าให้ไม่สามารถประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนได ้
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) ข้อมูลที่น ามาจัดท าแผนอาจไม่ครอบคลุม 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมประชาคมเป็นการจัดส่งหนังสือเพ่ือขอข้อมูล 

จากตัวแทนชุมชนหรือหมู่บ้าน 
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ) ข้อมูลที่ได้จากตัวแทนชุมชนเป็นข้อมูลความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพ่ือสามารถจัดท าแผนพัฒนาได้

อย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
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แผนกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน ๒. งำน/โครงกำร/กระบวนกำร ๓. กำรประเมินระดับควำมเสี่ยง 

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับโครงสร้างของ 
อบต. และเกิดประสิทธิผลในการให้บริการ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น 

งานการเจ้าหน้าที่ 
โอกาส 

ผลกระทบ 
ระดับความเสี่ยง 

C S 

2 

ระดับ 
ตัวเลข 

ระดับ 
ตัวเลข 

2 O F 
1 ระดับ 

ตัวเลข 
๔.งวดเวลำที่พบควำมเสี่ยง 

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
๕.ควำมเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยงที่มีอยู่/มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ตัวชี้วัดควำมเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) การสรรหาบุคลากรมีความล่าช้า เนื่องจากปัจจุบันกรมส่งเสริมฯ เป็นฝ่ายด าเนินการ 

มีความล่าช้า จึงขาดบุคลากรที่จะมาปฏิบัติงานตามกรอบอัตราก าลังที่มีอยู่ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) มอบหมายหรือแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ในต าแหน่งอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน 

ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่ จึงเกิดความล่าช้า และอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ด าเนินการสรรหาให้ครบกรอบอัตราก าลัง 
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ) การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น บุคลากรมีความช านาญ มีความรู้ในงานที่ท า 
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แผนกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน ๒. งำน/โครงกำร/กระบวนกำร ๓. กำรประเมินระดับควำมเสี่ยง 

เพ่ือป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก
ภัยโรคติดต่อ และเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ให้กับประชาชนในต าบลกะเปียด 

งานบริหารงานสาธารณสุข 
โอกาส 

ผลกระทบ 
ระดับความเสี่ยง 

C S 

1 

ระดับ 
ตัวเลข 

ระดับ 
ตัวเลข 

2 O F 
2 ระดับ 

ตัวเลข 
๔.งวดเวลำที่พบควำมเสี่ยง 

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
๕.ควำมเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยงที่มีอยู่/มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ตัวชี้วัดควำมเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) ปัจจุบัน อบต.ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อโดยตรง  

จึงท าให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้าและอาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้เฉพาะทางในการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ 

อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการท างาน 
มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ก าหนดกรอบอตัราก าลังเพ่ือสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านนี้โดยตรงมาปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ) เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในงานที่ต้องรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

และมีประสิทธิภาพ 
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แผนกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน ๒. งำน/โครงกำร/กระบวนกำร ๓. กำรประเมินระดับควำมเสี่ยง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและอุบัติภัยต่างๆ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โอกาส 

ผลกระทบ 
ระดับความเสี่ยง 

C S 

1 

ระดับ 
ตัวเลข 

ระดับ 
ตัวเลข 

1 O F 
1 ระดับ 

ตัวเลข 
๔.งวดเวลำที่พบควำมเสี่ยง 

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
๕.ควำมเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยงที่มีอยู่/มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ตัวชี้วัดควำมเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) การเกิดภัยพิบัติหรือสาธารณภัยต่างๆ ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 

หากวัสดุ/อุปกรณ์ไม่เพียงพอหรือบุคลากรไม่มีความพร้อมอาจเกิดความสูญเสียได้ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) บุคลากรและประชาชนยังชาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 
มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ก าหนดกรอบอัตราก าลังเพื่อสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านนี้โดยตรงมาปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ) จัดสรรงบประมาณในการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่ๆปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
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4.2 แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกองคลัง 
 

แผนกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน ๒. งำน/โครงกำร/กระบวนกำร ๓. กำรประเมินระดับควำมเสี่ยง 

เพ่ือให้การจัดท างบการเงินให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผน 

งานการเงินและบัญชี 
โอกาส 

ผลกระทบ 
ระดับความเสี่ยง 

C S 

2 

ระดับ 
ตัวเลข 

ระดับ 
ตัวเลข 

4 O F 
ระดับ 
ตัวเลข 

2 

๔.งวดเวลำที่พบควำมเสี่ยง 
1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

๕.ควำมเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยงที่มีอยู่/มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ตัวชี้วัดควำมเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) ไม่สามารถจัดท างบการเงิน ณ วันสิ้นเดือนได้ตามก าหนด ได้แก่ บัญชีงบการเงินของหน่วยงานภายในสังกัด (ศพด.) 

3 ศูนย์ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถจัดท างบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสดพร้อมงบประกอบอื่นๆ 

เสนอผู้เกี่ยวข้องได้ทันตามก าหนด 
มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) จัดให้มีการสอนงานหรือวิธีบันทึกบัญชีให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกบัญชี 

ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท างบการเงินและสามารถท างานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
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แผนกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน ๒. งำน/โครงกำร/กระบวนกำร ๓. กำรประเมินระดับควำมเสี่ยง 

เพ่ือเร่งรัดการบันทึกบัญชีในระบบ e-laas 
ให้ครบถ้วน และถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายและเป็นไปตามหนังสือสั่งการ 

การบันทึกบัญชี 
โอกาส 

ผลกระทบ 
ระดับความเสี่ยง 

C S 

2 

ระดับ 
ตัวเลข 

ระดับ 
ตัวเลข 

6 O F 
3 ระดับ 

ตัวเลข 
๔.งวดเวลำที่พบควำมเสี่ยง 

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
๕.ควำมเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยงที่มีอยู่/มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ตัวชี้วัดควำมเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) จัดท าการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องและพบข้อผิดพลาด มีการยกเลิกฎีกาการเบิกเงิน 

ของส านักปลัดบ่อยครั้ง 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่เข้าใจระบบบัญชี e-laas เจ้าหน้าที่ยังจัดท าฎีกาผิดหมวด/ประเภท ยังขาดความ

รอบคอบและการตรวจเช็ค จึงท าให้เกิดความผิดพลาด 
มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปอบรม ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 

และก าชับเจ้าหน้าที่ให้รายงานการท างานเป็นรายสัปดาห์ 
ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ) การบันทึกบัญชีให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง 
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4.3 แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกองช่ำง 
 

แผนกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกะเปียด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
๑. วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน ๒. งำน/โครงกำร/กระบวนกำร ๓. กำรประเมินระดับควำมเสี่ยง 

เพ่ือให้งานกิจการประปาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

งานกิจการประปา 
โอกาส 

ผลกระทบ 
ระดับความเสี่ยง 

C S 

2 

ระดับ 
ตัวเลข 

ระดับ 
ตัวเลข 

6 O F 
3 ระดับ 

ตัวเลข 
๔.งวดเวลำที่พบควำมเสี่ยง 

1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
๕.ควำมเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจำกควำมเสี่ยงที่มีอยู่/มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง/ตัวชี้วัดควำมเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) ระบบประปาหมู่บ้านเสียบ่อยครั้ง 

แหล่งน้ าดิบใต้ดินมีไม่มากพอ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ (ระบุ) ประชาชนได้รับน้ าประปาในการอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอ 

 
มาตรการจัดการความเสี่ยง (ระบุ) จัดให้มีการบ ารุงรักษาระบบประปาเป็นประจ า  

ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
มีการส ารวจแหล่งน้ าใต้ดินก่อนการก่อสร้างระบบประปา 

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (ระบุ) ระบบประปาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีน้ าส าหรับอุปโภค 
และบริโภคอย่างเพียงพอ 

 
 
 
 27 



 

ควำมเสี่ยงตำมผลคูณของระดับคะแนนทั้ง ๒ ด้ำน 
 

ปัจจัยเสี่ยง      โอกำสหรือควำม   ผลกระทบของ    ระดับควำมเสี่ยง 
      เป็นไปได้ที่เกิดขึ้น         ควำมเสี่ยง (Impact)   (Level of Risk) 
        (Likelihood) 
 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.กะเปียด  1     2       1 x 2 = 2 

งานการเจ้าหน้าที่     2     1       2 x 1 = 2 

งานบริหารงานสาธารณสุข     1     2       1 x 2 = 2 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    1     1       1 x 1 = 1 

งานการเงินและบัญชี      2     2       2 x 2 = 4 

การบันทึกบัญชี       2     3       2 x 3 = 6 

งานกิจการประปา      2     3       2 x 3 = 6 
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แผนผังควำมเสี่ยงองค์กร (Risk Profile) 

 
  โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood) 

  ๑ (น้อยมาก) 2 3 4 ๕ (สูงมาก) 

ผลกระทบ 
ของความ 

เสี่ยง 
(Impact) 

๕ (สูงมาก)      

4      

3  - การบันทึกบัญชี 
- งานกิจการประปา 

   

2 - การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ของ อบต.กะเปียด 
- งานบริหารงานสาธารณสุข 

งานการเงินและบัญชี    

๑ (น้อยมาก) งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

งานการเจ้าหน้าที่    
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