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องค์การบริหารส่วนตําบลขนงพระ 

อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 



คํานํา 

การบริหารความเสี่ยงมีความจําเป็นและสําคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร จัดการ
องค์กร และเป็นเรื ่องที่ทุกคนในองค์กร ควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการ กําหนด
นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร 

องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีจะดําเนินงานบนพื้นฐานของ ๓ องค์กประกอบที่สําคัญ คือ การตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
ซึ่งสอดคล้องกบหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตําบลขนงพระอําเภอปากช่องจังหวัด
นครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสียง ภายในองค์กรจึงได้ทําแผน บริหารจัดการความ
เสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเพ่ิม ประสิทธิภาพการบริหารงานของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ทั้งนี้ การดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตําบลขนงพระจะถือเป็นแนว 
ทางการปฏิบัติงานเพื ่อให้งาน/ภารกิจนั ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที ่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมี 
ประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลขนงพระในการ ปฏิบัติงาน
ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลทั่วทั้งองค์กร ลดความเสี่ยงอันเกิดจากการทุจริต และเป็นการป้องกันการทุจริต ต่อไป 
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บทที่ ๑ บทนํา 

๑.๑ ความหมายของความเสี่ยงและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทําใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และ 
ส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/ 
โครงการที่สําคัญของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้ 

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย 
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินการต่างๆในการวิเคราะห์ การประเมิน การจัดการ การติดตาม การ 
ประเมินผล และการสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือกระบวนการดําเนินงานขององค์กร 
ตลอดจนการประกอบกันอย่างลงตัวของวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการและโครงสร้างองค์กรซึ่งมีผลโดยตรงต่อ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารองค์กร 

ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management System) หมายถึง ระบบบริหารปัจจัยและควบคุม 
กิจกรรม ทั้งกระบวนการดําเนินงานต่างๆโดยลดโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายหรือความล้มเหลว เพ่ือให้ระดับ 
ของความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ 
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ 
ส่วนราชการเป็นสําคัญ 

๑.๒ หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จัด ให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

อีกทั้ง การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ได้กําหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเป็น
หนึ่งในหลักการสําคัญ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความ ต้องการ
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการ
วางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการ
ความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการ ปฏิบัติงาน
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้การ บริหาร
ราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจ ใน
การบริหารงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตําบลขนงพระจึงได้จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหาร 



ส่วนตําบลเขาแก้ว อําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้นเพื่อคาดการณ์
เหตุการณ์และ ปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัว
เงิน และไม่เป็นตัว เงิน) ให้แก่หน่วยงานเพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นได้ต่อไป 

๑.๓ วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้หน่วยงานสามารถป้องกันความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้ หรือ

หมดไป 
๒. เพื่อลดผลกระทบต่อความสําเร็จของการดําเนินงาน และทําให้ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล เขา

แก้ว สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ 
 
๑.๔ แนวคิดและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนตําบลขนงพระได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง และ
เสริมสร้าง ความโปร่งใสของหน่วยงาน เพ่ือดําเนินงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยพิจารณา 
และจัดวางแนว ทางการบริหารงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ที่เก่ียวข้องให้มีความชัดเจน 
สามารถตรวจสอบ ได้ และเปิดเผยข้อมูลได้อย่างเหมาะสมให้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน จัดทํานโยบาย แนวทาง 
คู่มือการปฏิบัติงานที่ เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่
ในกรอบวินัย จริยธรรม และจรรยาบรรณ กํากับ ดูแลและเสนอแนวทางสังการ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้แก่
นายกเทศมนตรี เพื่อให้การ ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลขนงพระเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

องค์การบริหารส่วนตําบลขนงพระได้ดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Process) ตามแนวทาง COSO ERM Framework ดังนี้ 
๑. สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment) 

- สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สําคัญสําหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการ 
กําหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร การกําหนดกิจกรรม การบ่งชี้ การประเมิน และการจัดการความเสี่ยง 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยต่างๆ เช่นจริยธรรม วิธีการทํางานของผู้บริหารและบุคลากร 
รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหารละวิธีการมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งผู้บริหารต้องมีการก
ไหนด ร่วมกันกับพนักงานในองค์กร ส่งผลให้มีการสร้างจิตสํานึก การตระหนักและรับรู้เรื่องความเสี่ยง และการ
ควบคุมแก่ พนักงานทุกคนในองค์กร 
 ๒. การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 

องค์กรควรมีการกําหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ท่ีกําหนนั้นมี 
ความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของ 
Risk Appetite และ Risk Tolerance  
๓. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) 

ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ควรต้องพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ด้านกลยุทธ์ 
ด้านการเงิน ด้านบุคลากร ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย ด้านภาษีอากร ด้านระบบงาน ด้านสิ่งแวดล้อม 



ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยอาจจะมีแหล่งความเสี่ยงจากทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

 
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเป็นองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ภายนอกองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อวัตถุประสงค์/ 

เป้าหมายขององค์กร เช่น วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ตัวขับเคลื่อนและ 
แนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร การยอมรับและคุณค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร 
เป็นต้น 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อเป้าหมายองค์กร เช่น ขีด
ความสามารถขององค์กรในแง่ทรัพยากรและความรู ้ ได้แก่ เงินทุน  เวลา บุคลากร กระบวนการ ระบบและ 
เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ นโยบาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร การรับรู้คุณค่าและวัฒนธรรมขององค์กร 
มาตรฐานและแบบจําลองที่พัฒนาโดยองค์กร โครงสร้างขององค์กร 

การระบุเหตุการณ์อาจดําเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายจั ดการที่รับผิดชอบใน
แผนงาน หรือการดําเนินนั้น และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงสําคัญที่ได้รับความสนใจหรือประเด็นที่เป็นที่กังวลเพ่ือ
นํามาจัดทํา ภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risk Profile) ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลขนงพระได้
จําแนกประเภท ของความเสี่ยงออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดแผนกลยุทธ์ แผนการ 
ดําเนินงาน และการนําแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ยังรวมถึงการ 
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อการกําหนดกลยุทธ์ หรือการดําเนินงาน 
เพ่ือให้ บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการดําเนินงานขององค์กร 

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละ 
กระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กําหนดซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะ
ส่งผล กระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม 

๓) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) โดยอาจจะเป็นความเสี่ยงที่
เกิด จากปัจจัยภายใน เช่น การบริหารจัดการด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามเทศบัญญัติ หรือปัจจัยภายนอก 
เช่น การ จัดสรรงบประมาณ หรือความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ อันส่งผลกระทบ
ต่อชื่อเสียง แลละภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม 

๔) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ข้อบังคับของหน่วยงานกํากับ 
ดูแล เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมทั้งความเสียงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆ
ที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตําบลขนงพระซึ่งหากความเสี่ยงด้านนี้เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อ 
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กร ๔. การประเมินความเสียง (Risk Assessment) 

สําหรับการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่จะต้องดําเนินการต่อจากการระบุความเสี่ยง โดยการประเมิน 
ความเสี่ยง ประกอบด้วย ๒ กระบวนการหลัก ได้แก่ 



๑) การวิเคราะห์ความเสี่ยง จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบที่ตามมาทั้งใน 
ทางบวกและทางลบ รวมทั้งโอกาสที่อาจเกิดขึ ้นของผลกระทบที่อาจจะตามมา โดยจะต้องระบุถึงปัจจัยที่มี
ผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เหตุการณ์หรือสถาณการณ์หนึ่งๆอาจจะเกิดผลที่ตามมาและกระทบต่อ
วัตถุประสงค์/ เป้าหมายหลายด้าน นอกจากนั้นในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึงมาตรการจัดการความเสี่ยงที่
ดําเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย 

๒) การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหว่างระดับของความเสี่ยงที่ได้จากการ 
วิเคราะห์ความเสี่ยง เทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในกรณีที่ระดับของความเสี่ยงไม่อยู่ใน 
ระดับท่ียอมรับได้ของเกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง และความเสี่ยงดังกล่าวจะได้รับการจัดการทันที 

การกําหนดเกณฑ์ความเสี่ยง 
เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินความเสี่ยงควรสะท้อนถึงคุณค่า วัตถุประสงค์และทรัพยากรขององค์กร โดยเกณฑ์ 

บางประเภทอาจพัฒนนาได้จากข้อกําหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแล ซึ่ งเกณฑ์ที่กําหนด
ต้อง สอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงขององค์กรและการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยที่นํามาพิจารณาเพื่อประกอบการกําหนดเกณฑ์ความเสี่ยง ได้แก่ ลักษณะและประเภทของผลกระทบ
ที่ สามารถเกิดและแนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดขึ้นกรอบเวลาของโอกาส และผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทาง
ใน การกําหนดระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ระดับของความเสี่ยงที่ต้องจัดการ โอกาสที่จะ
เกิด เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ ยง ระดับของความเสียหาย แบ่งเป็น ๕ ระดับ 
ดังนี้  ๕ ค่อนข้างแน่นอน  

๔ น่าจะเกิด  
๓ เป็นไปได้ที่จะเกิด  
๒ ไม่น่าจะเกิด 
๑ ยากท่ีจะเกิด  

ระดับของความเสียหาย (Impact) ระดับของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ด้าน ดังนี้ 

๑ ผลกระทบด้านการเงิน  
๒ ผลกระทบด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร  
๓ ผลกระทบต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
๔ ผลกระทบต่อบุคลากรสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบลขนงพระ 
๕ ผลกระทบต่อความล่าช้าในการดําเนินงานโครงการสําคัญ  
แต่ละด้านแบ่งเป็น ๕ ระดับ โดยกําหนดนิยามในแต่ละระดับ ดังนี้ 
๕ วิกฤต ๔ มีนัยสําคัญ ๓ ปานกลาง ๒ น้อย ๑ ไม่มีนัยสําคัญ  

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 



การกําหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการนําเสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่จะดําเนินการต่อที่ประชุมคณะ 
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ดําเนินการ (ถ้ามี) โดยในการคัดเลือก
แนวทาง ในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดจะคํานึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) กับต้นทุนที่
เกิดขึ้น เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงข้อกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ความรับผิดชอบที่มี
ต่อสังคม ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตําบลขนงพระยอมรับได้ โดยยังคง
ให้องค์กร สามารถดําเนินงานและบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

ทั้งนี้ ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจต้องคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มี 
การจัดการซึ่งอาจไม่สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ เช่น ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระสําคัญ 
แต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมาก แนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจพิจารณาดําเนินการเป็นกรณีๆไป หรืออาจ 
ดําเนินการไปพร้อมๆกับความเสี่ยงอ่ืนๆ 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
- การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มักใช้ในกรณีที่ 

ความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

- การลด (Reduce) เป็นการจัดหามาตรการจัดการ เช่น การเตรียมแพทย์ฉุกเฉิน (Contingency plan) 

- การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องดําเนินการใดๆ 
เพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเสี่ยงที่ต้นทุนของมาตรการจัดการสูงไม่คุ้มกับประโยชน์
ที่ ได้รับ  

6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

กิจกรรมควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่
สามารถยอมรับได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการกําหนด วัตุ
ประสงค์ และเทคนิคการนําไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่ง อาจ
แบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ 

๑) การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด 
ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 

๒) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้ค้นพบข้อผิดพลาดที่ได้ 
เกิดข้ึนแล้ว 

๓) การควบคุมโดยการชี ้แนะ (directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที ่ส่งเสริมหรือกระตุ ้นให้เกิด 
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

๔) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
ที่ เกิดข้ึน และป้องกันไม่ให้เกิดซำ้าอีกในอนาคต 



ทั้งนี้ ในการดําเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุน กับ ผลประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

๑) วิธีการดําเนินงาน (ขั้นตอน,กระบวนการ) 
๒) การกําหนดบุลากรภายในองค์กรเพ่ือรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(๑) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
(๒) พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่จําเป็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง  

๓) กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  
๗. ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication) 
สารสนเทศเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่ 

เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึกและสื่อสารไปยังบุคลากรใน 
องค์กรอย่างเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้ 
รวมถึง เป็นการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และ
ผลของการ บริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังคลอบคลุมถึงการสื่อสารจากระดับบน
ลงล่าง ระดับ ล่างไปสู่บน และการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน 

การบริหารความเสี่ยงควรใช้ทั้งข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตและแสดงแนวโน้มของเหตุการณ์
และ ช่วยคาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพิจารณาความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น ในกระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุมตามความ
จําเป็น เพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

8. การติดตาม (Monitoring) 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดําเนินการภายในองค์การบริหารส่วนตําบลขนงพระมีความจําเป็นต้อง
ได้รับ การสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง การดูแลติดตาม
แนวโน้ม ของความเสี่ยงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่า 

๑) เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงที่
อยู่ ภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ําเสมอและเหมาะสม 

๒) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสําคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รบรายงานถึงความคืบหน้าใน
การ บริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

๓) ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการนํามาปฏิบัติใช้จริง 
เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้อง



กับ สถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะความเสี่ยง รวมถึง 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงให้หัวหน้าได้ทราบ และนําความเสี่ยงเข้าเสนอในที่ประชุมผู้บริการเพื่อทราบ/
พิจารณา ต่อไป 

 

บทที่ ๒ รูปแบบการประเมินความเสี่ยง 

คณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน กําหนดแบบรายงานเพ่ือให้ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากสํานัก/กองในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลขนงพระดําเนินการค้นหาและระบุความ
เสี่ยง จากภารกิจงาน โดยแบ่งเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการ
ด ําเน ินงาน (Operational Risk) ความเส ี ่ยงด ้านการเง ิน (Financial Risk) และความส ี ่ยงด ้านกฎหมาย 
(Compliance Risk) ซึ่ง พิจารณาจากเป้าหมายของภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 

เพ่ือให้การประเมินความเสี่ยงมีทิศทางการปฏิบัติงานที่ตรงกัน คณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสี่ยงและ เสริมสร้าง
ความโปร่งใสของหน่วยงาน จึงได้กําหนดรูปแบบ การรายงาน การประเมินความเสี่ยงเพื่อให้สํานัก/กองได้ นําไป 
ประเมิน/พิจารณาความเสียงของภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปี 
ทั้งนี้การค้นหาและระบุความเสี่ยง จะต้องดําเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการ
พิจารณาผลการดําเนินงานการแผนบริหารความเสียงประจําปี ที่ดําเนินอยู่ในปัจจุบันด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง 
.........................................(1)......................................... 
.........................................(2)......................................... 

(3) 
คำถาม 

(4) (5) 
คำอธิบาย/คำตอบ 

มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ 



 

 

 

 

 

    

 

สรุป : …………………………………………….(6)……………………………………… 
ผลสรุป ...................................................................................................................................... 

…………………………………………….(7)………………………………………...................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................... 

  



 

 

 

 

คําอธิบายแบบสอบถามกประเมินความเสี่ยง  
(๑) ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดําเนินงานท่ีสําคัญของ 

หน่วยงาน  

(๒) ระบุสํานัก/กองของหน่วยงานท่ีทําการประเมินความเสี่ยง  

(๓) ระบุคําถามเพื่อประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงสร้าง (๑)  

(๔) ให้ผู้ประเมินเป็นผู้ตอบแบบสอบถามถ้ามีการปฏิบัติตามคําถามให้กรอกช่อง มี/ใช่ ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามที่ 

ถามให้กรอกช่อง ไม่มี/ไม่ใช่  

(๕) เป็นการอธิบายถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในเพื่อพิจารณาประเมินความเพียงพอของ 

ระบบการควบคุมภายในของแต่ละด้านของคําถามที่ตั้งไว้  

(๖) ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดําเนินงานท่ีสําคัญของ 

หน่วยงาน  

(๗) สรุปผลการวิเคราะห์/การประเมินและการควบคุมตนเองของภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตาม 

แผนการดําเนินงานที่สําคัญของหน่วยงาน เพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่ วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในและใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อการ 

ปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

(๘) ลายมือช่ือหัวหน้าหน่วยงาน  

(9) ระบุตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน  

(๑๐) ระบุวันเดือนปีท่ีรายงาน 

 

  

ลายมือชื่อ.....................(8)...................... 
ตำแหน่ง.....................(9)........................ 
วันที่ .....................(10)........................... 
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บทที่ ๓ การจัดลําดับความเสี่ยง 

เมื่อดําเนินการประเมินความเสี่ยงแล้วเสร็จ จึงนํามาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) หรือ 
จัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/ 
กิจกรรม และพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจาก 
ระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของ 
ความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ โดยจัดทําเรียงลําดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำต่ำมาก ในรูปแบบของ 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile) ทั้งนี้ ได้กําหนดค่าเป้าหมายที่ยอมรับได้ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แสดงได้ดังนี้ 

 

 

 



การค้นหาและระบุความเสี่ยงใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีถัดไป 

คณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน นําข้อมูลที่ได้จากการ 
ติดตามผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อทําการประเมินผลความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และ 
วางแผนบริหารความเสี่ยง และวางแผนการควบคุมภายใน สําหรับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ให้ถือ เป็น
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยพิจารณาจากภารกิจ กิจกรรม ที่จะดําเนินการในปี ๒๕๖4 และนําความเสี่ยงที่ยัง 
เหลืออยู่หลังจากการควบคุมด้วยกระบวนการควบคุมภายใน มาพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่จะ 
ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินภารกิจและกิจกรรม และระบุปัจจัยเสี่ยง จําแนกเป็น ๔ ด้าน 
ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความ 
เสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) ต่อไป 

 

 

 

 

 

 


