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คํานํา 

การบริหารความเสี่ยงเป�นหน�าท่ีของทุกคนในองค�กรต้ังแต�ผู�บริหารจนถึงเจ�าหน�าท่ีทุกระดับ 
เพราะการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ ต�องเริ่มต้ังแต�การกําหนดกลยุทธ�ด�วยการมองภาพรวมท้ังหมด
ขององค�กร โดยคํานึงถึงเหตุการณ�หรือป/จจัยเสี่ยงท่ีสามารถส�งผลกระทบต�อการบริการสาธารณะขององค�กร 
แล�วกําหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพ่ือให�ความเสี่ยงองค�กรอยู�ในระดับท่ีสามารถยอมรับและจัดการได� เพ่ือ
การสร�างหลักประกันท่ีองค�กรจะสามารถบรรลุเป1าหมายท่ีตั้งไว�  

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านนา ได�จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจาป2งบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้ึน เพ่ือให�ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติการทุกสํานัก/กอง มีความเข�าใจถึง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีได�
กําหนดไว�ในแผน ซ่ึงเป�นการลดมูลเหตุและโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย ให�ระดับความเสี่ยงและขนาดของ
ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนอยู�ในระดับท่ีสามารถยอมรับได� ประเมินได� ควบคุมได� และตรวจสอบได�อย�างมีระบบ  

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค�ตามความคาดหวังได�ก็ต�อเม่ือได�มีการ
นําแผนไปสู�การปฏิบัติอย�างเป�นรูปธรรมของผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานทุกฝ>าย ทุกงาน ท่ีจะให�ความ
ร�วมมือในการนําไปดําเนินการต�อ และหวังเป�นอย�างยิ่งว�าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป�น
ประโยชน�แก�การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเก่ียวข�องทุกระดับ รวมท้ังเป�นประโยชน�ต�อการพัฒนางานของ
องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านนา ต�อไป  
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บทท่ี 1   
บทนํา 

1. หลักการและเหตุผล  
การบริหารความเสี่ยงเป�นเครื่องมือทางกลยุทธ�ท่ีสําคัญ ท่ีจะช�วยให�การบริหารงานและการ

ตัดสินใจด�านต�างๆ เช�น การวางแผน การกําหนดกลยุทธ� การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการใช�ทรัพยากรต�างๆ อย�างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากข้ึน และลดการสูญเสียและโอกาสท่ีทําให�
เกิดความเสียหายแก�องค�กร  

ภายใต�สภาวะการดําเนินงานของทุกๆ องค�กรล�วนแต�มีความเสี่ยง ซ่ึงเป�นความไม�แน�นอนท่ี
อาจจะส�งผลกระทบต�อการดําเนินงานหรือเป1าหมายขององค�กร จึงจําเป�นต�องมีการจัดการความเสี่ยงเหล�านั้น
อย�างเป�นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว�ามีป/จจัยเสี่ยงใดบ�างท่ีกระทบต�อการดําเนินงานหรือเป1าหมายของ
องค�กร วิเคราะห�ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง กําหนด
แนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต�องคํานึงถึงความคุ�มค�าในการจัดการความเสี่ยงอย�างเหมาะสม  

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให�
หน�วยงานของรัฐจัดให�มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ�ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และกระทรวงการคลังได�กําหนดหลักเกณฑ�
กระทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหน�วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช�ต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 โดยองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินถือเป�นหน�วยงานของรัฐ
ตามหลักเกณฑ�นี้ 

ดังนั้น คณะทํางานบริหารความเสี่ยงองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านนา จึงได�จัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงของ อบต.บ�านนา ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้ึน สําหรับใช�เป�นแนวทางในการบริหารป/จจัย
และควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินการต�างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต�ละโอกาสท่ีจะทาให�เกิดความ
เสียหาย ให�ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู�ในระดับท่ีสามารถยอมรับ ประเมิน 
ควบคุม และตรวจสอบได�อย�างมีระบบ  

2. วัตถุประสงค�ของแผนบริหารความเส่ียง  

1) เพ่ือให�ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงาน เข�าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
2) เพ่ือให�ผู�ปฏิบัติงานได�รับทราบข้ันตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง  
3) เพ่ือให�มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย�างเป�นระบบและต�อเนื่อง  
4) เพ่ือใช�เป�นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของ อบต.บ�านนา 
5) เพ่ือเป�นเครื่องมือในการสื่อสารและสร�างความเข�าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง

กับกลยุทธ�ของ อบต.บ�านนา 
6) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับองค�กร  
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3. เป%าหมาย  
1) ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงาน มีความรู�ความเข�าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือนําไปใช�ในการ

ดาเนินงานตามยุทธศาสตร� และแผนปฏิบัติงานประจําป2ให�บรรลุตามวัตถุประสงค�และเป1าหมายท่ีกําหนดไว�  
2) ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห�ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 

และจัดการความเสี่ยงให�อยู�ในระดับท่ียอมรับได�  
3) สามารถนําแผนบริหารความเสี่ยงไปใช�ในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบ  
4) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดําเนินงานภายในองค�กรอย�างต�อเนื่อง  
5) ความรับผิดชอบต�อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกําหนดข้ึนอย�างเหมาะสมท่ัวท้ังองค�กร  
6) การบริหารความเสี่ยงได�รับการปลูกฝ/งให�เป�นวัฒนธรรมขององค�กร  

4. ประโยชน�ของการบริหารความเส่ียง  
การดําเนินการบริหารความเสี่ยงจะช�วยให�ผู�บริหารมีข�อมูลท่ีใช�ในการตัดสินใจได�ดียิ่งข้ึนและทํา

ให�องค�กรสามารถจัดการกับป/ญหาอุปสรรคและอยู�รอดได�ในสถานการณ�ท่ีไม�คาดคิดหรือสถานการณ�ท่ีอาจทํา
ให�องค�กรเกิดความเสียหาย  

ประโยชน�ท่ีคาดหวังว�าจะได�รับจากการดาเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้  
1) เป*นส+วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ.านเมืองท่ีดี การบริหารความเสี่ยงจะช�วยคณะทา

งานบริหารความเสี่ยงและผู�บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักท่ีสําคัญ และสามารถทําหน�าท่ีในการ
กํากับดูแลองค�กรได�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

2) สร.างฐานข.อมูลท่ีมีประโยชน�ต+อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค�กร การบริหารความ
เสี่ยงจะเป�นแหล�งข�อมูลสาหรับผู�บริหารในการตัดสินใจด�านต�างๆ ซ่ึงรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงต้ังอยู�บน
สมมุติฐานในการตอบสนองต�อเป1าหมายและภารกิจหลักขององค�กรรวมถึงระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได�  

3) ช+วยสะท.อนให.เห็นภาพรวมของความเส่ียงต+างๆ ท่ีสําคัญได.ท้ังหมด การบริหารความเสี่ยง
จะทําให�บุคลากรภายในองค�กรมีความเข�าใจถึงเป1าหมายและภารกิจหลักขององค�กร และตระหนักถึงความ
เสี่ยงสําคัญท่ีส�งผลกระทบในเชิงลบต�อองค�กรได�อย�างครบถ�วน ซ่ึงครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล  

4) เป*นเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป�นเครื่องมือท่ีช�วยให�
ผู�บริหารสามารถม่ันใจได�ว�าความเสี่ยงได�รับการจัดการอย�างเหมาะสมและทันเวลา รวมท้ังเป�นเครื่องมือท่ี
สําคัญของผู�บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด�านต�างๆ เช�น การวางแผนการกําหนดกลยุทธ� การ
ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงส�งผลให�การดําเนินงานขององค�กรเป�นไปตามเป1าหมายท่ีกําหนด  

5) ช+วยให.การพัฒนาองค�กรเป*นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทําให�รูปแบบการ
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค�กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช�น การตัดสินใจโดยท่ีผู�บริหารมี
ความเข�าใจในกลยุทธ� วัตถุประสงค�ขององค�กร และระดับความเสี่ยงอย�างชัดเจน  
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6) ช+วยให.การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป*นไปอย+างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป�นไปอย�างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต�ละกิจกรรม 
และการเลือกใช�มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช�น การใช�ทรัพยากรสําหรับกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงตํ่าและ
กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูงย�อมแตกต�างกัน หรือการเลือกใช�มาตรการแต�ละประเภทย�อมใช�ทรัพยากรแตกต�างกัน 
เป�นต�น  

5. นิยามความเส่ียง  
5.1 ความเส่ียง (Risk)  

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ�หรือการกระทําใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายในสถานการณ�ท่ีไม�
แน�นอน และจะส�งผลกระทบหรือสร�างความเสียหาย (ท้ังท่ีเป�นตัวเงินและไม�เป�นตัวเงิน) หรือก�อให�เกิดความ
ล�มเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค�และเป1าหมายขององค�กร ท้ังในด�านยุทธศาสตร� การปฏิบัติงาน 
การเงิน และการบริหาร ซ่ึงอาจเป�นผลกระทบทางบวกด�วยก็ได� โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ท่ีได�รับ และ
โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ�  

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ�งออกได�เป�น 3 ส�วน ดังนี้  
1) ป/จจัยเสี่ยง คือ สาเหตุท่ีจะทําให�เกิดความเสี่ยง  
2) เหตุการณ�เสี่ยง คือ เหตุการณ�ท่ีส�งผลกระทบต�อการดําเนินงาน หรือ นโยบาย  
3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายท่ีน�าจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ�เสี่ยง 

5.2 การบริหารความเส่ียง (Risk Management)  
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการท่ีใช�ในการบริหารจัดการป/จจัย และควบคุมกิจกรรม 

รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานต�างๆ เพ่ือให�โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ�ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความ
เสียหายจากเหตุการณ�ความเสี่ยงลดลงอยู�ในระดับท่ีองค�กรยอมรับได�  

5.3 ระบบบริหารความเส่ียง (Risk Management System)  
ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารป/จจัย และควบคุมกิจกรรม รวมท้ัง

กระบวนการดําเนินงานต�างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต�ละโอกาสท่ีองค�กรจะเกิดความเสียหาย ให�ระดับของความเสี่ยง
และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู�ในระดับท่ีองค�กรยอมรับได� ประเมินได� ควบคุมได� และตรวจสอบได�อย�างมี
ระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป1าหมาย ท้ังในด�านกลยุทธ� การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงของ
องค�กรเป�นสําคัญ โดยได�รับการสนับสนุนและการมีส�วนร�วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน�วยงานทุกระดับท่ัวท้ัง
องค�กร 
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บทท่ี 2   
การบริหารความเสี่ยง 

 
1. ความเส่ียง (Risk) 

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ/ท่ีมีความไม�แน�นอน ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
และมีผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ หากเป�นทางลบจะก�อให�เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 
ความสูญเปล�า หรือเหตุการณ/ท่ีไม�พึงประสงค�ทําให�การดําเนินงานขององค�กรไม�ประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว� จึงจําเป�นต�องพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ/และผลกระทบ 
(Impact) ท่ีจะได�รับ 

ความเสี่ยงตามแนว COSO จําแนกได�เป�น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
- ด�านกลยุทธ� (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ� แผน

ดําเนินงานท่ีนําไปปฏิบัติไม�เหมาะสมหรือไม�สอดคล�องกับป/จจัยภายในและสภาพแวดล�อมภายนอก อันส�งผล
กระทบต�อการบรรลุวิสัยทัศน� พันธกิจ หรือสถานะขององค�กร 

- ความเสี่ยงด�านการดําเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน
ทุก ๆ ข้ันตอนโดยครอบคลุมถึงป/จจัยท่ีเก่ียวข�องกับ กระบวนการ อุปกรณ� เทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน เป�นต�น 

- ความเสี่ยงด�านการเงินและการรายงาน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ
เบิกจ�ายงบประมาณ ไม�เป�นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณท่ีได�รับไม�สอดคล�องกับสถานการณ�ของ
ภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไปทําให�การจัดสรรไม�เพียงพอ 

- ความเสี่ยงด�านกฎระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง (Compliance Risk) หรือ (Event Risk) 
คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไม�สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายท่ีเก่ียวข�องได� หรือกฎหมายท่ีมีอยู�
ไม�เหมาะสม หรือเป�นอุปสรรคต�อการปฏิบัติงาน 

2. ปNจจัยเส่ียง (Risk Factor)  
ป/จจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต�นเหตุหรือสาเหตุของความเสี่ยง ท่ีจะทําให�ไม�บรรลุ

วัตถุประสงค�ตามข้ันตอนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว� ท้ังป/จจัยภายในและภายนอก ซ่ึงองค�กรควรระบุสาเหตุท่ี
แท�จริง เพ่ือจะได�วิเคราะห�และกําหนดกลยุทธ�/มาตรการ/แนวทางในการลดความเสี่ยงได�อย�างถูกต�อง 
เหมาะสมกับสถานการณ� และบริบทขององค�กร 

ปNจจัยภายนอก หมายถึง ป/จจัยภายนอกองค�กรท่ีมีอิทธิพลต�อความสําเร็จของวัตถุประสงค� 
เป�นป/จจัยท่ีผู�บริหารควบคุมโอกาสท่ีจะเกิดไม�ได� แต�อาจลดผลกระทบ เช�น การติดตามศึกษาเพ่ือหาแนวโน�มท่ี
จะเกิดและวิธีท่ีควรปฏิบัติไว�ล�วงหน�า เพ่ือเปลี่ยนวิกฤตเป�นโอกาส หรือเพ่ือลดผลเสียหาย ท่ีจะเกิดข้ึน ตัวอย�าง
ป/จจัยภายนอก เช�น 

1. ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (Natural Environment) การเกิดน้ําท�วม ไฟไหม� แผ�นดินไหว 
คลื่นยักษ�สินามิ โรคระบาด ท่ีทําความเสียหายต�ออาคาร ทรัพย�สิน แหล�งวัตถุดิบ แรงงาน 
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2. ภาวะเศรษฐกิจ (Economic) ภาวะเงินเฟ1อ เงินฝlด อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 
และเหตุการณ�ท่ีเก่ียวข�องกับการเคลื่อนไหวของราคา แหล�งเงินทุน ภาวการณ�แข�งขัน 

3. ภาวะการเมือง (Political) เหตุการณ�ท่ีเก่ียวกับการประกาศใช�กฎหมาย ระเบียบและ
เหตุการณ�ท่ีเปnดหรือจํากัดโอกาสเข�าสู�ตลาดต�างประเทศ การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี 

4. สังคม (Social) เหตุการณ/ท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของประชากร การย�ายแหล�งท่ีอยู�
โครงสร�างครอบครัว มาตรฐานและรสนิยมของสังคม การก�อการร�าย 

5. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technological) เหตุการณ�ท่ีเก่ียวกับแนวโน�มการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร� เช�น อีคอมเมิร�ช ซ่ึงมีผลต�อการใช�สารสนเทศในการบริหาร การลดโครงสร�างต�นทุน 
หรือความต�องการด�านเทคโนโลยี 

ปNจจัยภายใน หมายถึง ป/จจัยภายในองค�กรท่ีมีอิทธิพลต�อความสําเร็จของวัตถุประสงค�เป�น
ป/จจัยท่ีผู�บริหารสามารถจัดการควบคุมได� ตัวอย�าง เช�น 

1. โครงสร�างพ้ืนฐาน (Infrastructure) เหตุการณ�ท่ีเก่ียวกับความต�องการเงินทุนเพ่ือขยายหรือ
รักษาโครงสร�างพ้ืนฐาน การลดเวลาท่ีเครื่องจักรเสีย และการเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค�า 

2. พนักงาน (Personnel) เหตุการณ�ท่ีเก่ียวกับอุบัติเหตุ การทุจริต การหมดอายุสัญญาจ�าง 
การสูญเสียพนักงานสําคัญ ท่ีส�งผลต�อความเสียหายทางการเงินและชื่อเสียงและการหยุดผลิต 

3. กระบวนการ (Process) เหตุการณ�ท่ีเก่ียวกับข้ันตอนการปฏิบัติงานสําคัญ การเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ� ความผิดพลาดในกระบวนการ การส�งมอบสินค�า การควบคุมท่ีไม�เพียงพอ ท่ีส�งผลต�อความไม�มี
ประสิทธิภาพ ความไม�พอใจของลูกค�า การเสียส�วนแบ�งการตลาด และการเสียชื่อเสียง 

4. เทคโนโลยี (Technology) เหตุการณ�ท่ีเก่ียวกับระบบไอทีและสารสนเทศภายในองค�กร 
ความถูกต�องครบถ�วนของสารสนเทศ ความม่ันคงปลอดภัย การทุจริต การเลือกระบบท่ีจะใช�การพัฒนาและ
บํารุงรักษาระบบ การหยุดชะงักของระบบ และความไม.สามารถปฏิบัติงานต�อเนื่อง 

3. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และ
การวิเคราะห�เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยงท่ีจะมีผลกระทบต�อการบรรลุวัตถุประสงค�ขององค�กร โดยการประเมิน
จากโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ� (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ�ความเสี่ยง 

- โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ� (Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ� 
ความเสี่ยง 

- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ปริมาณของความรุนแรงความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากเกิด
เหตุการณ�หรือความเสี่ยง 

- ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงท่ีได�จากการประเมิน
โอกาส และผลกระทบของแต�ละป/จจัยเสี่ยง แบ�งออกเป�น 5 ระดับคือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความ
เสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงน�อย และความเสี่ยงน�อยมาก 
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4. การจัดการความเส่ียงหรือการบริหารความเส่ียง (Risk Management) คือ การกําหนด
แนวทางและกระบวนการในการระบุ ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยงท่ีเก่ียวข�องกับกิจกรรมหน�วยงาน 
หรือการดําเนินงานขององค�กร รวมท้ังการกําหนดวิธีการในการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงให�อยู�ในระดับ
ท่ีผู�บริหารระดับสูงยอมรับได� ซ่ึงสามารถมองได�เป�น 2 มุมมอง คือ 

4.1 การกําจัดหรือลดป/จจัยต�าง ๆ ท่ีจะขัดขวางไม�ให�องค�กรบรรลุวัตถุประสงค� นั่นคือการ
ปกป1องมูลค�าท่ีองค�กรมีอยู�ไม�ให�ถูกทําลายไป 

4.2 มองหาโอกาสท่ีจะสร�างความได�เปรียบในการดําเนินธุรกิจ คือ การสร�างมูลค�าให�กับองค�กร 
โดยการบริหารความเสี่ยง จะอาศัยการจัดลําดับความสําคัญหรือความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น เพ่ือท่ีจะได�ใช�
ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดในการบริหารจัดการกับสิ่งท่ีมีความสําคัญมากก�อน และมีการคํานึงถึงต�นทุนท่ีต�อง
เสียไปกับผลประโยชน�ท่ีจะได�รับกลับมาด�วย (Trade-off between Cost and Benefit) 

วิธีการจัดการตอบสนองความเส่ียงจําแนกเป*น 4 ประเภท (4T of Risk Responses) คือ 
Take การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) คือ การวิเคราะห�แล�วเห็นว�าไม�มีวิธีการ

จัดการความเสี่ยงใดเลยท่ีเหมาะสมเนื่องจากต�องติดตามอย�างใกล�ชิดเพ่ือรองรับผลท่ีจะเกิดข้ึน 
Treat การลด/ควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction) 
- พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้ันตอนบางส�วนของกิจกรรมหรือ

โครงการท่ีนําไปสู�เหตุการณ�ท่ีเป�นความเสี่ยง 
- ลดความน�าจะเป�นท่ีเหตุการณ�ท่ีเป�นความเสี่ยงจะเกิดข้ึน เช�น การฝvกอบรมบุคลากรให�มี

ความรู�เพียงพอ การกําหนดผู�จัดจ�างและผู�รับมอบงานให�แยกจากกัน 
- ลดระดับความรุนแรงของผลกระทบเม่ือเหตุการณ�/ท่ีเป�นความเสี่ยงเกิดข้ึน เช�น การติดต้ัง

เครื่องดับเพลิง การ back up ข�อมูลเป�นระยะๆ การมี server สํารอง 
Terminate การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) 
- ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมหรือโครงการท่ีจะนําไปสู�เหตุการณ�ท่ีเป�นความเสี่ยง เช�น การเปลี่ยนแผนการสร�างรถไฟฟ1าเป�นรถ BRT 
ในเส�นทางท่ีไม�คุ�มทุน การยกเลิกโครงการท่ีสร�างผลกระทบทางสิ่งแวดล�อมให�ชุมชน 

- ข�อเสีย คือ อาจส�งผลกระทบให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในแผนงานขององค�กรมากเกินไปจนไม�
สามารถมุ�งไปสู�เป1าหมายท่ีวางไว�ได� 

Transfer การกระจาย/โอนความเส่ียง (Risk Sharing) ยกภาระในการเผชิญหน�ากับ
เหตุการณ�ท่ีเป�นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให�ผู�อ่ืน มิได�เป�นการลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน แต�เป�น
การรับประกันว�าเม่ือเกิดความเสียหายแล�วองค�กรจะได�รับการชดใช�จากผู�อ่ืน 

- การทําประกัน (Insurance) คือการจ�ายเงินเพ่ือป1องกันตนเองและสินทรัพย�จากเหตุการณ�ท่ี
ไม�คาดคิด เช�น การทําประกันภัย ประกันชีวิต ประกันอัตราแลกเปลี่ยน 
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- การทําสัญญา (Contracts) คือการทําข�อตกลงต�างๆ ท้ังในป/จจุบันและอนาคต เช�น การทํา
สัญญาซ้ือขายล�วงหน�า การจัดจ�างหน�วยงานอ่ืนให�ดําเนินการแทน 

- การรับประกัน (Warranties) ผู�ขายให�สัญญากับผู�ซ้ือว�าสินค�าจะสามารถใช�งานได�ตาม
คุณสมบัติท่ีระบุไว�ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากไม�เป�นไปตามสัญญาผู�ขายพร�อมท่ีจะรับผิดชอบตามท่ีตกลง
กัน จึงเป�นลักษณะของการแบ�งป/นความเสี่ยงจากผู�ซ้ือไปยังผู�ขาย 

5. การบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค�กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง
กระบวนการท่ีปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู�บริหารและบุคลากรทุกคนในองค�กรเพ่ือช�วยในการกําหนดกลยุทธ�
และดําเนินงาน ซ่ึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงได�รับการออกแบบไว�ให�สามารถบ�งชี้เหตุการณ�ท่ีอาจเกิดข้ึน
และมีผลกระทบต�อองค�กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให�อยู�ในระดับท่ีองค�กรยอมรับ เพ่ือให�ได�รับความ
ม่ันใจอย�างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีองค�กรกําหนดไว� 

6. การควบคุม (Control) คือ นโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีจะช�วยให�ม่ันใจว�า ได�มีการดําเนินการ
ตามแนวทางการตอบสนองต�อความเสี่ยงท่ีวางไว� กิจกรรมการควบคุมเกิดข้ึนในทุกระดับ ทุกหน�าท่ีงานและท่ัว
ท้ังองค�กร ประกอบด�วยกิจกรรมท่ีแตกต�างกัน เช�น การอนุมัติ การมอบหมายอํานาจหน�าท่ี การยืนยันความ
ถูกต�อง การกระทบยอด การแบ�งแยกหน�าท่ี และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน แบ�งได� 4 ประเภท คือ 

6.1 การควบคุมแบบป%องกัน (Preventive Control) เป�นการควบคุมเพ่ือป1องกันหรือลด
ความเสี่ยง จากความผิดพลาด ความเสียหาย เช�น การแบ�งแยกหน�าท่ีการงาน การควบคุมการเข�าถึงทรัพย�สิน 
เป�นต�น 

6.2 การควบคุมแบบค.นพบ (Detective Control) เป�นการควบคุมเพ่ือค�นพบความ
เสียหายหรือความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแล�ว เช�น การสอบทาน การสอบยันยอด การตรวจนับพัสดุ เป�นต�น 

6.3 การควบคุมแบบส+งเสริม (Directive Control) เป�นวิธีการควบคุมท่ีส�งเสริมหรือ
กระตุ�น ให�เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ท่ีต�องการ เช�น การให�รางวัลแก�ผู�มีผลงานดี 

6.4 การควบคุมแบบแก.ไข (Corrective Control) เป�นวิธีการควบคุมเพ่ือค�นพบความ
เสียหายหรือความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนให�ถูกต�อง หรือเพ่ือหาวิธีแก�ไขไม�ให�เกิดข�อผิดพลาดซํ้าอีกในอนาคต 

หลักการสําคัญในการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได�ดําเนินการบริหารความเสี่ยง โดยยึดหลักการบริหาร

ความเสี่ยงตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission - Enterprise risk management ( COSO-ERM ) ซ่ึงการบริหารความเสี่ยงตามแนว ทางนี้
ประกอบด�วยองค�ประกอบ 8 ประการซ่ึงสัมพันธ�กับการดําเนินการธุรกิจและกระบวนการบริหารงาน มีดังนี้  
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จากภาพลูกเตaาข.างต.น สามารถอธิบายแต+ละหัวข.อได.ดังนี้ 

  สภาพแวดล.อมภายในองค�กร (Internal Environment) 
เป�นพ้ืนฐานท่ีสําคัญสําหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง สภาพแวดล�อมนี้มีอิทธิพลต�อการ

กําหนดกลยุทธ�และเป1าหมายขององค�กรการกําหนดกิจกรรม การบ�งชี้ประเมินและการจัดการความเสี่ยง 
สภาพแวดล�อมภายในองค�กรประกอบด�วยหลายป/จจัยเช�น จริยธรรมวิธีการทํางานของผู�บริหารและบุคลากร 
รวมถึงปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง 

ความเส่ียงท่ียอมรับได. (Risk Appetite) เป�นส�วนท่ีสําคัญอย�างหนึ่งของสภาพแวดล�อม
ภายในองค�กร และมีผลต�อการกําหนดกลยุทธ�เพ่ือนําไปดําเนินการให�องค�กรบรรลุเป1าหมายท้ังด�านผลตอบแทน
และการเติบโต กลยุทธ�แต�ละแบบนั้นมีความเสี่ยงท่ีเก่ียวข�องแตกต�างกัน  

ดังนั้นการบริหารความเส่ียงจึงช+วยผู.บริหารกําหนดกลยุทธ�ท่ีมีความเส่ียงท่ีองค�กรยอมรับได. 
กระบวนการบริหารความเส่ียง (Risk Management Process)  

องค�กรท่ีนํากรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติได�อย�างประสบผลสําเร็จมีข้ันตอนท่ีสําคัญของ
การบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

1. การกําหนดวัตถุประสงค� (Objective Setting) การกําหนดวัตถุประสงค�ท่ีชัดเจนคือ 
ข้ันตอนแรกสําหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยง องค�กรควรม่ันใจว�าวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดข้ึนมีความ
สอดคล�องกับเป1าหมายเชิงกลยุทธ�และความเสี่ยงท่ีองค�กรยอมรับได� โดยท่ัวไปวัตถุประสงค�และกลยุทธ�ควร
ได�รับการบันทึกเป�นลายลักษณ�อักษรและสามารถพิจารณาได�ในด�านต�างๆดังนี้  

 ด�านกลยุทธ� เก่ียวข�องกับเป1าหมายและพันธกิจในภาพรวมขององค�กร 

 ด�านปฏิบัติงาน เก่ียวข�องกับประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานและความสามารถในการทํากําไร 

 ด�านการเงินและการรายงาน เก่ียวข�องกับการรายงานท้ังภายในและภายนอกองค�กร 

 ด�านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เก่ียวข�องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต�างๆ 
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2. การบ+งช้ีเหตุการณ� (Event Identification) การทํางานมักมีความไม�แน�นอนเกิดข้ึน
ตามมา องค�กรไม�สามารถม่ันใจได�ว�าเหตุการณ�ใดเหตุการณ�หนึ่งจะเกิดข้ึนหรือไม�หรือผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนจะเป�น
อย�างไร ในกระบวนการบ�งชี้เหตุการณ�ผู�บริหารควรต�องพิจารณาสิ่งต�อไปนี้ 

ป/จจัยความเสี่ยงทุกด�านท่ีอาจเกิดข้ึน เช�น ความเสี่ยงด�านกลยุทธ� การเงิน บุคลากร การ
ปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงานและสิ่งแวดล�อม แหล�งความเสี่ยงท้ังจากภายในและภายนอกองค�กร 
ความสัมพันธ�ระหว�างเหตุการณ�ทีเกิดข้ึน 

ในบางกรณีควรมีการจัดกลุ�มเหตุการณ�ท่ีอาจเกิดข้ึนโดยแบ�งตามประเภทของเหตุการณ� และ
รวบรวมเหตุการณ�ท้ังหมดในองค�กรท่ีเกิดข้ึนระหว�างหน�วยงาน เพ่ือช�วยให�ผู�บริหารสามารถเข�าใจความสัมพันธ�
ระหว�างเหตุการณ�และมีข�อมูลท่ีเพียงพอเพ่ือเป�นพ้ืนฐานสําหรับการประเมินความเสี่ยง 

3. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) ข้ันตอนนี้เน�นการประเมินโอกาสเกิดและ
ผลกระทบของเหตุการณ�ท่ีอาจเกิดข้ึนต�อวัตถุประสงค�ขณะท่ีเกิดเหตุการณ�ใดเหตุการณ�หนึ่งอาจส�งผลกระทบ
ในระดับตํ่า เหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนอย�างต�อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต�อวัตถุประสงค� โดยท่ัวไปการประเมิน
ความเสี่ยงประกอบด�วย 2 มิติ ดังนี้ 

โอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน (Likelihood) เหตุการณ�มีโอกาสเกิดข้ึนมาก น�อยเพียงใด 
ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ�เกิดข้ึนองค�กรจะได�รับผละกระทบมากน�อยเพียงใด 
การประเมินความเสี่ยงสามารถทําได�ท้ังการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณา

ท้ังเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนจากภายนอกและภายในองค�กร นอกจากนี้การประเมินความเสี่ยงควรดําเนินการท้ังก�อน
การจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากท่ีมีการจัดการความเสี่ยงแล�ว เช�น การปฏิบัติงานของ
ผู�บริหารและพนักงาน กระบวนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการควบคุมภายใน โครงสร�างและกระบวนการรายงาน การวัดผลการปฏิบัติงานและ
การติดตามผล วิธีการติดต�อสื่อสาร ทัศนคติและแนวทางของผู�บริหารเก่ียวกับความเสี่ยงพฤติกรรมขององค�กร
ท่ีคาดว�าจะมีและท่ีมีอยู�ในป/จจุบัน สัญญาและพันธมิตรในป/จจุบัน 

4. การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) หรือการจัดการความเสี่ยง เม่ือความเสี่ยง
ได�รับการบ�งชี้และประเมินความสําคัญแล�ว ผู�บริหารต�องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงท่ีสามารถนําไปปฏิบัติ
ได�และผลของการจัดการความเสี่ยงเหล�านั้น การพิจารณาทางเลือกในการดําเนินการจะต�องคํานึงถึงความเสี่ยง
ท่ียอมรับได�และต�นทุนท่ีเกิดข้ึนเปรียบเทียบกับผลประโยชน�ท่ีจะได�รับ เพ่ือให�การบริหารความเสี่ยงมี
ประสิทธิผล ผู�บริหารอาจต�องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย�างใดอย�างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพ่ือลด
ระดับโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนและผลกระทบของเหตุการณ�ให�อยู�ในช�วงท่ีองค�กรสามารถยอมรับได� 

หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการคือ 
1. การหลีกเลี่ยง (Avoid) การดําเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ�ท่ีก�อให�เกิดความเสี่ยง 
2. การร�วมจัดการ (Share) การร�วมหรือแบ�งความรับผิดชอบกับผู�อ่ืนในการจัดการความเสี่ยง 
3. การลด (Reduce) การดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนหรือผลกระทบของ

ความเสี่ยงให�อยู�ในระดับท่ี ยอมรับได� 
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4. การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงท่ีเหลือในป/จจุบันอยู�ภายในระดับท่ีต�องการและยอมรับได�
แล�ว โดยไม�มีการดําเนิน การเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอีก 

ผู�บริหารควรพิจารณาจัดการความเสี่ยงตามประเภทของการตอบสนองข�างต�นและควร
ดําเนินการประเมินความเสี่ยงท่ีเหลืออยู�อีกครั้งหนึ่งหลังจากท่ีได�มีการจัดการความเสี่ยงแล�วในช�วงเวลาท่ี
เหมาะสม 

5. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) กิจกรรมการควบคุมคือนโยบายและ
กระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให�ม่ันใจว�าได�มีการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากแต�ละองค�กรมีการกําหนด
วัตถุประสงค�และเทคนิคการนําไปปฏิบัติเป�นเฉพาะขององค�กร 

ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต�างกัน การควบคุมเป�นการสะท�อนถึงสภาพแวดล�อม
ภายในองค�กร ลักษณะธุรกิจโครงสร�างและวัฒนธรรมขององค�กร 

กิจกรรมการควบคุมสําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจัดกลุ�มได�เป�น 2 ประเภท 
ได�แก� การควบคุมท่ัวไปและการควบคุมเฉพาะระบบงาน ซ่ึงการควบคุมท่ัวไปครอบคลุมถึงโครงสร�างพ้ืนฐาน
และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความปลอดภัย การจัดซ้ือโปรแกรมสําเร็จรูป การพัฒนา
โปรแกรม และการบํารุงรักษา ส�วนการควบคุมเฉพาะระบบงานได�รับการออกแบบเพ่ือให�ม่ันใจได�ว�าข�อมูลท่ี
ได�รับการบันทึกและประมวลผลมีความครบถ�วน ถูกต�อง มีอยู�จริง 

สิ่งท่ีสําคัญประการหนึ่งต�อกิจกรรมการควบคุมคือการกําหนดบุคลากรภายในองค�กรเพ่ือ
รับผิดชอบการควบคุมนั้น บุคลากรแต�ละคนท่ีได�รับมอบหมายกิจกรรมการควบคุมควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงท่ีได�ดําเนินการอยู�ในป/จจุบัน 
พิจารณาการปฏิบัติเพ่ิมเติมท่ีจําเป�น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง 
นอกจากนี้การปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงขององค�กรควรจะต�องมีการกําหนดวันแล�วเสร็จให�ชัดเจน 
6. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 
องค�กรจะต�องมีระบบสารสนเทศและการติดต�อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเป�นพ้ืนฐานสําคัญ

ท่ีจะนําไปพิจารณาดําเนินการบริหารความเสี่ยงให�เป�นไปตามกรอบ และข้ันตอนการปฏิบัติท่ีองค�กรกําหนด 
7. การติดตามผล (Monitoring) ประเด็นท่ีสําคัญของการติดตามผลได�แก� การติดตามผล 

เพ่ือให�ม่ันใจได�ว�าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและความเหมาะสมและการบริหารความเสี่ยงได�นําไป
ประยุกต�ใช�ในทุกระดับขององค�กร ความเสี่ยงท้ังหมดท่ีมีผลกระทบสําคัญต�อการบรรลุวัตถุประสงค�ขององค�กร
ได�รับการรายงานต�อผู�บริหารท่ีรับผิดชอบการติดตาม 

การบริหารความเสี่ยงสามารถติดตามได� 2 ลักษณะคือ การติดตามอย�างต�อเนื่องหรือการ
ติดตามเป�นรายครั้ง การติดตามอย�างต�อเนื่องเป�นการดําเนินการอย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือให�สามารถตอบสนองต�อ
การเปลี่ยนแปลงอย�างทันท�วงทีและถือเป�นส�วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ส�วนการติดตามรายครั้งเป�นการ
ดําเนินงานภายหลังจากเกิดเหตุการณ� 
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ดังนั้นป/ญหาท่ีเกิดข้ึนจะได�รับการแก�ไขอย�างรวดเร็ว หากองค�กรมีการติดตามอย�างต�อเนื่อง  
นอกจากนี้องค�กรควรมีการจัดทํารายงานความเสี่ยงเพ่ือให�การติดตามการบริหารความเสี่ยงเป�นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงรายงานความเสี่ยงสามารถจัดทําได�หลายรูปแบบ  

สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) สารสนเทศเป�นสิ่งจําเป�น
สําหรับองค�กรในการบ�งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข�อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข�องกับองค�กร ท้ังจากแหล�ง
ภายนอกและภายในควรต�องได�รับการบันทึกและสื่อสารอย�างเหมาะสมท้ังในรูปแบบ และเวลาเพ่ือช�วยให�
บุคลากรท่ีเก่ียวข�องสามารถตอบสนองต�อเหตุการณ�ได�อย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

การบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผลควรใช�ข�อมูลท้ังในอดีตและป/จจุบัน ข�อมูลในอดีตเป�นการ
แสดงผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกับเป1าหมาย แสดงแนวโน�มของเหตุการณ�และช�วยคาดการณ�
การปฏิบัติงานในอนาคต ข�อมูลในอดีตสามารถให�สัญญาณเตือนล�วงหน�าเก่ียวกับเหตุการณ�ความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดข้ึน ส�วนข�อมูลในป/จจุบันมีประโยชน�ต�อผู�บริหารในการพิจารณาความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการสายงาน 
หรือหน�วยงานซ่ึงช�วยให�องค�กรสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการควบคุมตามความจําเป�นเพ่ือให�ความเสี่ยงอยู�ใน
ระดับท่ียอมรับได� 

การบริหารความเสี่ยงขององค�กรเป�นกระบวนการท่ีต�องสอบทานตลอดเวลา เพ่ือให�การนําไป
ปฏิบัติมีประสิทธิผล องค�กรควรมีองค�ประกอบ 8 ประการและนําไปปฏิบัติ อย�างไรก็ตามข�อจํากัดของการ
บริหารความเสี่ยงคือการไม�สามารถรับประกันผลลัพธ�ท่ีจะเกิดข้ึนได� หากแต�กรอบการบริหารความเสี่ยงท่ีมี
ประสิทธิผลจะช�วยเพ่ิมความเชื่อม่ันให�กับคณะกรรมการและผู�บริหารต�อการบรรลุวัตถุประสงค�ขององค�กร 

2. การประเมินความเสีย่ง  
การประเมินความเสี่ยงเป�นกระบวนการท่ีประกอบด�วย การวิเคราะห� การประเมิน และการจัด

ระดับความเสี่ยง ท่ีมีผลกระทบต�อการบรรลุวัตถุประสงค�ของกระบวนการทางานของหน�วยงานหรือขององค�กร 
ซ่ึงประกอบด�วย 4 ข้ันตอน ดังนี้  

2.1 การกําหนดเกณฑ�การประเมินมาตรฐาน  
เป�นการกําหนดเกณฑ�ท่ีจะใช�ในการประเมินความเสี่ยง ได�แก� ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย
คณะทางานบริหารความเสี่ยงได�กําหนดหลักเกณฑ�ในการให�คะแนน ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว� 5 ระดับ คือ น�อยมาก น�อย ปานกลาง สูง 
และสูงมาก ดังนี้  
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หลักเกณฑ�การให.คะแนนโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและความรุนแรงของผลกระทบ 
 

ประเด็นท่ีพิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 = น.อยมาก 2 = น.อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง      

ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ�หรอื
ข�อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
(เฉลี่ย : ป2 ครั้ง)  

5 ป2/ครั้ง 2-3 ป2/ครั้ง 1 ป2/ครั้ง 1-6 เดือน/ครั้ง 
ไม�เกิน  5 ครั้ง/

ป2 

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว�า 

ความรุนแรงของผลกระทบ น�อยท่ีสุด น�อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

มูลค�าความเสียหาย < 1 หมื่นบาท 1-5 หมื่นบาท 5 หมื่นบาท – 
2 แสนบาท 

2 แสนบาท – 
1 ล�านบาท 

> 1 ล�านบาท 

อันตรายต�อชีวิต เดือดร�อน
รําคาญ 

บาดเจ็บ
เล็กน�อย 

บาดเจ็บต�อง
รักษา 

บาดเจ็บสาหัส อันตรายถึงชีวิต 

ผลกระทบต�อภาพลักษณ�/ 
การดําเนินงานของหน�วยงาน 

น�อยมาก น�อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 

ส�วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ�ระหว�าง โอกาสท่ีจะ
เกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต�อองค�กร ว�าจะก�อให�เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได�กําหนด
เกณฑ�ไว� 4 ระดับ ได�แก� สูงมาก สูง ปานกลาง และตํ่า 
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2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง  
เป�นการนําความเสี่ยงและป/จจัยเสี่ยงแต�ละป/จจัยท่ีระบุไว�มาประเมินโอกาส (Likelihood) ท่ีจะ

เกิดเหตุการณ�ความเสี่ยงต�างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค�าความเสียหาย 
(Impact) จากความเสี่ยง เพ่ือให�เห็นถึงระดับของความเสี่ยงท่ีแตกต�างกัน ทําให�สามารถกําหนดการควบคุม
ความเสี่ยงได�อย�างเหมาะสม ซ่ึงจะช�วยให�สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได�อย�างถูกต�องภายใต�
งบประมาณ กําลังคน หรือเวลาท่ีมีจํากัด โดยอาศัยเกณฑ�มาตรฐานท่ีกําหนดไว�ข�างต�น ซ่ึงมีข้ันตอนดําเนินการ 
ดังนี้  

1) พิจารณาโอกาส ความถ่ี ในการเกิดเหตุการณ�ต�างๆ (Likelihood) ว�ามีโอกาส ความถ่ีท่ีจะ
เกิดนั้นมากน�อยเพียงใด ตามเกณฑ�มาตรฐานท่ีกําหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ท่ีมีผลต�อหน�วยงานว�ามีระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ�มาตรฐานท่ีกําหนด 

2.3 การวิเคราะห�ความเส่ียง  
เม่ือพิจารณาโอกาส ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ�ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ของแต�ละป/จจัยเสี่ยงแล�ว ให�นําผลท่ีได�มาพิจารณาความสัมพันธ�ระหว�างโอกาสท่ีจะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว�าก�อให�เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด  

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ�ต�างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ�ต�างๆ 
(Likelihood x Impact) ซ่ึงจัดแบ�งเป�น 4 ระดับ สามารถแสดงเป�นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ�ง
พ้ืนท่ีเป�น 4 ส�วน ซ่ึงใช�เกณฑ�ในการจัดแบ�ง ดังนี้  

1) ระดับความเสี่ยงตํ่า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน โดยท่ัวไปความเสี่ยงใน
ระดับนี้ให�ถือว�าเป�นความเสี่ยงท่ีไม�มีนัยสําคัญต�อการดําเนินงาน ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนนั้นสามารถยอมรับได�
ภายใต�การควบคุมท่ีมีอยู�ในป/จจุบัน ซ่ึงไม�ต�องดําเนินการใดๆ เพ่ิมเติม  

2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 – 10 คะแนน ยอมรับ
ความเสี่ยงได� แต�ต�องมีแผนควบคุมความเสี่ยง  

3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 – 16 คะแนน ต�องมีแผนลดความ
เสี่ยง เพ่ือให�ความเสี่ยงนั้นลดลงให�อยู�ในระดับท่ียอมรับได�  

4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน ต�องมีแผน
ลดความเสี่ยงและประเมินซํ้า หรืออาจต�องถ�ายโอนความเสี่ยง  
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3. การจัดการความเส่ียง  
เป�นการกําหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซ่ึงมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให�

เหมาะสมกับสถานการณ� ข้ึนอยู�กับดุลยพินิจของผู�รับผิดชอบ แต�ท้ังนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต�องคุ�มค�ากับการ
ลดระดับผลกระทบท่ีเกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด�วย 4 
แนวทางหลัก คือ  

1) การยอมรับ (Take) หมายถึง การท่ีความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได�ภายใต�การควบคุมท่ีมี
อยู� ซ่ึงไม�ต�องดําเนินการใดๆ อาทิ กรณีท่ีมีความเสี่ยงในระดับไม�รุนแรงและไม�คุ�มค�าท่ีจะดําเนินการใดๆ ให�ขอ
อนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว�และไม�ดําเนินการใดๆ แต�ควรมีมาตรการติดตามอย�างใกล�ชิดเพ่ือรองรับผลท่ีจะ
เกิดข้ึน  

2) การลดหรือควบคุมความเส่ียง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน หรือลดความ
เสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงข้ันตอนบางส�วนของกิจกรรมหรือโครงการท่ีนําไปสู�
เหตุการณ�ท่ีเป�นความเสี่ยง เพ่ือให�มีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม อาทิ การปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการทํางานให�กับพนักงาน และการจัดทําคู�มือการปฏิบัติงาน  

3) การหยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีไม�สามารถยอมรับ
และต�องจัดการให�ความเสี่ยงนั้นไปอยู�นอกเง่ือนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ�มนี้ อาทิ 
การหยุดหรือยกเลิกการดําเนินงานหรือกิจกรรมท่ีก�อให�เกิดความเสี่ยงนั้น  

4) การถ+ายโอนความเส่ียง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีสามารถโอนไปให�ผู�อ่ืนได� อาทิ 
การทําประกันภัย ประกันทรัพย�สิน กับบริษัทประกัน การจ�างบุคคลภายนอกหรือการจ�างบริษัทภายนอกมา
จัดการในงานบางอย�างแทน เช�น งานรักษาความปลอดภัย  
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เม่ือเลือกวิธีการหรือมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะใช�จัดการความเสี่ยงแล�ว ต�องมีการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงท่ีสูง (High) 
และสูงมาก (Extreme) นั้นให�ลดลง ให�อยู�ในระดับท่ียอมรับได� สามารถปฏิบัติได�จริง และให�สามารถติดตาม
และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได� รวมท้ังต�องพิจารณาถึงความคุ�มค�าในด�านค�าใช�จ�ายและต�นทุนท่ี
ต�องใช�ลงทุนในการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน�ท่ีจะได�รับด�วย 

4. การรายงานและติดตามผล  
หลังจากจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดําเนินงานตามแผนแล�ว จะต�องมีการรายงาน

และติดตามผลเป�นระยะ เพ่ือให�เกิดความม่ันใจว�าได�มีการดําเนินงานไปอย�างถูกต�องและเหมาะสม โดยมี
เป1าหมายในการติดตามผล คือ เป�นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง 
รวมท้ังติดตามผลการจัดการความเสี่ยงท่ีได�มีการดําเนินการไปแล�วว�าบรรลุผลตามวัตถุประสงค�ของการบริหาร
ความเสี่ยงหรือไม� โดยหน�วยงานต�องสอบทานดูว�า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให�
ดําเนินการต�อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนําผลการติดตามไปรายงานให�
ฝ>ายบริหารทราบตามแบบรายงานท่ีได�กล�าวไว�ข�างต�น ท้ังนี้กระบวนการสอบทานอาจกําหนดข�อมูลท่ีต�อง
ติดตาม หรืออาจทํา Check List การติดตาม พร�อมท้ังกําหนดความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถติดตาม
ผลได�ใน 2 ลักษณะ คือ  

1) การติดตามผลเป�นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป�นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาท่ี
กําหนด เช�น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นป2 เป�นต�น  

2) การติดตามผลในระหว�างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป�นการติดตามท่ีรวมอยู�
ในการดําเนินงานต�างๆ ตามปกติของหน�วยงาน  

5. การประเมินผลการบริหารความเสีย่ง  
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง จะต�องทําสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ประจําป2ต�อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�ม่ันใจว�า องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านนา มีการบริหารความเสี่ยงเป�นไป
อย�างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต�อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงท่ีดําเนินการ 
สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนได�จริงและอยู�ในระดับท่ียอมรับได� หรือต�องจัดหามาตรการหรือตัว
ควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให�ความเสี่ยงท่ียังเหลืออยู�หลังมีการจัดการ อยู�ในระดับท่ียอมรับได� และให�องค�กรมีการ
บริหารความเสี่ยงอย�างต�อเนื่องจนเป�นวัฒนธรรมในการดําเนินงาน 

6. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง  
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป�นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยง

ในทุกข้ันตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให�ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเป�นประจําทุกป2 
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บทท่ี 3  แผนบริหารความเสี่ยง 

ในป2งบประมาณ 2564 องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านนา ได�ดําเนินการวิเคราะห�และจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน โดยคัดเลือกความเสี่ยงในระดับ
ปานกลางข้ึนไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพ่ือกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยงท่ีสูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให�ลดลงมาอยู�ในระดับท่ียอมรับได� สําหรับความ
เสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม เพ่ือป1องกันไม�ให�เกิดผลกระทบต�อเป1าหมาย ซ่ึงการ
ดําเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได�พิจารณาถึงความคุ�มค�าในด�านค�าใช�จ�ายและต�นทุนท่ีต�องใช� กับ
ประโยชน�ท่ีจะได�รับด�วย โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจําป2งบประมาณ 2564 ขององค�การบริหารส�วนตําบล
บ�านนา มีองค�ประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้  

1) วิธีการดําเนินงาน (กิจกรรมการควบคุม จัดการความเสี่ยง)  
2) ผู�รับผิดชอบ (สํานัก/กอง/ฝ>าย/งาน) ในแต�ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง  
3) งบประมาณท่ีใช�ดําเนินการ  
4) กําหนดระยะเวลาดําเนินการของแผนงานนั้น  

๗. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
กิจกรรมการควบคุม เป�นนโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติเพ่ือให�ม่ันใจว�าแผนการจัดการความ

เสี่ยงของ อบต.บ�านนา ได�มีการดําเนินการอย�างเหมาะสมและทันเวลา โดยกิจกรรมการควบคุม เช�น การอนุมัติ 
การแบ�งแยกหน�าท่ี การกําหนดข้ันตอนการตรวจสอบเพ่ิมเติม เป�นต�น ท้ังนี้ แต�ละกิจกรรมแผนงานเพ่ือ
ตอบสนอง ความเสี่ยง อาจมีการกําหนดกิจกรรมการควบคุมท่ีแตกต�างกัน ซ่ึง อบต.บ�านนา จะต�องมีการ
กําหนดกิจกรรมการ ควบคุมท่ีเหมาะสม ในการดําเนินการเพ่ือให�แผนบริหารความเสี่ยงนําไปสู�การปฏิบัติ อนึ่ง 
กิจกรรมการควบคุมเป�นป/จจัยสําคัญประการหนึ่ง แม�การกําหนดแผนบริหารความเสี่ยงจะ สามารถตอบสนอง
หรือจัดการความเสี่ยงได�อย�างเหมาะสม แต�หากขาดกิจกรรมการควบคุมท่ีดีและเหมาะสม ก็อาจทําให�การ
บริหารความเสี่ยงล�มเหลวไม�เป�นไปตามวัตถุประสงค�ท่ีวางไว� การกําหนดกิจกรรมการควบคุมของ อบต.บ�านนา 
ได�มีการแต�งต้ังคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในข้ึน เพ่ือติดตามและควบคุมความ
เสี่ยงตามท่ีผู�บริหารกําหนด โดยมุ�งเน�นการแก�ไขป/ญหาและป1องกันความเสี่ยงและเพ่ือให�การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน ท้ังนี้ หากนําโครงการและกิจกรรมการควบคุมไปสู�การปฏิบัติแล�ว และมี
การสื่อสารให�พนักงานในองค�กรได�ทราบเพ่ือให�ทุกคนได�เข�าใจ ตระหนักถึงความจําเป�นและยอมรับการบริหาร
ความเสี่ยง เป�นส�วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน สําหรับอํานาจหน�าท่ีและวงเงินอนุมัติเป�นอํานาจของผู�บริหาร
ท�องถ่ิน ซ่ึง อบต.บ�านนา มีมาตรการป1องกันและดูแลรักษาทรัพย�สิน โดยมีการแบ�งแยกหน�าท่ีการปฏิบัติงานท่ี
สําคัญหรืองานท่ีเสี่ยงต�อความเสียหาย นอกจากนั้น เพ่ือแสดงถึงนโยบาย ด�านการบริหารจัดการอย�างโปร�งใส 
 

 
 



17 
 

๘.สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  
สารสนเทศและการสื่อสารเป�นเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีจะทําให�การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดย อบต.บ�านนา ต�องมีการตระหนักและดําเนินการโดยการกําหนดไว�ในนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง ซ่ึงมีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้  

มีการจัดเก็บข�อมูลสารสนเทศด�านความเสี่ยง  
1) การจัดเก็บข�อมูลความเสียหายท่ีเกิดจริง เพ่ือเป�นหลักฐานและใช�อ�างอิงในการประเมินและ 

กําหนดระดับของความเสี่ยง ซ่ึงจะทําให�การประเมินความเสี่ยงมีความถูกต�องแม�นยํามากข้ึนกว�าการใช�ดุลย 
พินิจในการกําหนดระดับความเสี่ยง  

2) มีการปรับปรุงข�อมูลความเสี่ยงจากการประเมินสิ่งท่ีเคยเกิดข้ึนแล�ว มาเป�นการประมาณการ 
การต้ังสมมติฐาน หรือการพยากรณ�ข�อมูลความเสี่ยงท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนในอนาคตมากข้ึน เพ่ือให�ข�อมูลความ 
เสี่ยงมีลักษณะเป�นแนวทางในการสร�างสัญญาณเตือนล�วงหน�า เพ่ือใช�ป1องกันการเพ่ิมข้ึนของสถานะความเสี่ยง 
เกินกว�าระดับท่ียอมรับได� 

3) ให�ความสําคัญกับข�อมูลความเสี่ยงท่ีครบถ�วนท้ังป/จจัยภายในและภายนอก และเป�นข�อมูล
ท้ัง ด�านลบและด�านบวก (Upside / Downside) โดยไม�ควรพิจารณาหรือให�ความสําคัญเฉพาะข�อมูลป/ญหา
หรือ อุปสรรคท่ีเป�นด�านลบอย�างเดียว แต�ควรให�ความสําคัญกับโอกาส หรือจุดแข็งขององค�กรท่ีเป�นด�านบวก 
เพ่ือให�ทราบว�าหากไม�หยิบฉวยก็จะมีความเสี่ยงให�พลาดโอกาสไป  

การส่ือสารไปยังบุคลากรทุกระดับอย+างท่ัวถึง  
การสื่อสารเพ่ือให�การบริหารความเสี่ยงภายในองค�กรมีประสิทธิภาพจะช�วยป1องกันความเสี่ยง

ต�างๆ ไม�ให�เกิดข้ึน หรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงต�างๆ ลงได� โดยผู�บริหารมีส�วนสําคัญในการกําหนด
นโยบาย และผลักดันให�เกิดการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค�กร รวมท้ังเจ�าหน�าท่ีทุกคนได�เข�ามามีส�วนร�วมใน
การนําแผนบริหารความเสี่ยงไปเป�นกรอบแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของหน�วยงาน โดย อบต.บ�านนา 
ดําเนินการ ดังนี้  

1) ผู�บริหารประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงให�บุคลากรในองค�กรได�ทราบ  
2) ถ�ายทอดความรู�หลักการและแนวทางปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงผ�านทางสารสนเทศต�างๆ 

ได�แก� e-mail, video clip, line etc.  
3) ถ�ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงขององค�กร สู�การปฏิบัติ มีวิธีการดําเนินงานดังนี้  

 กําหนดผู�รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค�กร เพ่ือให�เกิดการดําเนินงานอย�าง 
ต�อเนื่องและเป�นไปในทิศทางเดียวกัน  
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 ดําเนินการส�งแผนบริหารความเสี่ยงขององค�กรไปยังหน�วยงานทุกหน�วยใน อบต.บ�านนา 
เพ่ือให� หน�วยงานจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงให�สอดคล�องกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค�กร โดยอาจใช�
ช�องทาง หรือแนวทางการสื่อสารตามความเหมาะสมของสถาบัน เช�น การแจ�งเวียนเป�นหนังสือ ลายลักษณ�
อักษร การประชาสัมพันธ�ลงในเวบไซต� การประชุมภายใน เป�นต�น  

นอกจากนั้น การสร�างความเข�าใจให�บุคลากรได�ทราบ เห็นความเชื่อมโยง และทําให�ข�อมูลความ 
เสี่ยงมีความสอดคล�องกัน จะทําให�การวิเคราะห�จัดการความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงเดียวกันท่ีเกิดข้ึน 
ภายในองค�กรมีการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังต�องมีความร�วมมือในการป1องกันและจัดการความ 
เสี่ยง จะทําให�การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
 

๙. การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง ติดตาม ประสานงาน รวบรวบความเสี่ยง ผลการดําเนินการ

บริหารความเสี่ยง และรายงานท่ีเก่ียวข�อง เช�น รายงานสถานะความเสี่ยงขององค�กร เพ่ือให�ม่ันใจว�ากรอบการ 
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงสามารถยึดถือปฏิบัติและสอดคล�องกับยุทธศาสตร� และสภาพแวดล�อมภายในและ 
ภายนอกองค�กร และนําเสนอต�อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป�นประจํา พิจารณาผลการดําเนินการตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน โดยระบุประเด็นความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน และแผนการดําเนินงานตามแผน เพ่ือให�ได�ข�อเสนอแนะในการดําเนินการต�อไป 
 

๑๐. ปรับปรุง ทบทวนการบริหารความเสี่ยง  
ปรับปรุง ทบทวนการบริหารความเสี่ยง จากข�อเสนอแนะของผู�บริหาร เพ่ือนําผลและ 

ข�อเสนอแนะไปสู�การตัดสินความเหมาะสม ความพอเพียง และประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในและ 
แผนบริหารความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว� รวมถึงทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการ 
บริหารความเสี่ยง โดยจะมีการทบทวนความเสี่ยงท่ียังเหลืออยู�/ความเสี่ยงท่ีพบใหม� ป2งบประมาณ 2564 เพ่ือ
หาแนวทางจัดการความเสี่ยงต�อไปโดยผ�านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
การประเมินความเสี่ยง ประจําป2 พ.ศ.2564 

องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านนา อําเภอกะเปอร� จังหวัดระนอง 
 

ความเสีย่ง 
ผลกระทบ/ 

ความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้น 
ป/จจัยเสี่ยง/สาเหต ุ ประเภทความเสี่ยง โอกาส/ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนนความ
เสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

1. การเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ 
 
 
 

เกิดความเสียหายแก�ชีวิต 
ทรัพย�สินของทางราชการ 
ทรัพย�สินของประชาชน 

เป�นพื้นที่เสี่ยงภยั มีฝนตกชุก อยู�
ในพื้นที่เชิงเขา พื้นที่ป>า และริม
คลอง  ห�วย 

O สูง สูง 16 สูง 

2. การเกิดภยัแล�ง 
 
 
 
 

ทรัพย�สินของประชาชน (สวน 
ไร�) และความเดือดร�อนจาก
การขาดแคลนน้ําสําหรับ
อุปโภค บริโภค 

เป�นภัยธรรมชาติที่ไม�อาจควบคุม
ได� น้ําในธรรมชาติอาจไม�เพียงพอ 

O ปานกลาง ปานกลาง 9 ปานกลาง 

3. การดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง 
 
 

ไม�สามารถดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ�างได� 

การดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างไม�
เป�นไปตามแผนการดําเนินการ 

F ปานกลาง ปานกลาง 9 ปานกลาง 

4. การดําเนินโครงการด�าน
โครงสร�างพื้นฐาน 

ไม�สามารถดําเนินการได� เป�นพื้นที่ป>าไม� และเขตอนุรักษ�
พันธ�สัตว�ป>า 

C สูง สูง 16 สูง 

5. การให�บริการเครื่องจักรกล ประชาชนได�รับความ
เดือดร�อน เช�น ถนน สะพาน 
ชํารุด ไม�สามารถสญัจรได� 

พื้นที่ในความรับผิดชอบมีจาํนวน
มาก ขาดแคลนเครื่องจักร ภัย
ธรรมชาต ิ

O ปานกลาง ปานกลาง 9 ปานกลาง 

 

 



20 
การจัดการความเสี่ยง ปoงบประมาณ 2564 

องค�การบริหารส+วนตําบลบ.านนา 
 

ความเสีย่ง วิธีจัดการความเสีย่ง รายละเอียดการจัดการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู�รับผิดชอบ 

1. การเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ การลดหรือการควบคุมความเสีย่ง 
 

- จัดทําแผนป1องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- จัดเตรยีมเครื่องมือเครื่องใช�สําหรับป1องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 สํานักปลดั 

2. การเกิดภยัแล�ง 
 

การลดหรือการควบคุมความเสีย่ง 
 

- จัดเตรยีมรถบรรทุกน้ําให�พร�อมสําหรับใช�งาน 
- จัดเตรยีมแหล�งน้ําสําหรับใช�แจกจ�ายให�แก�ประชาชน 
 

ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 สํานักปลดั 

3. การดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง 
 

การลดหรือการควบคุมความเสีย่ง 
 

- ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน 
- ติดตาม กํากับ ดูแล การปฏิบัติงาน 

ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 กองคลัง 

4. การดําเนินโครงการด�านโครงสร�าง
พื้นฐาน 

การหลีกเลี่ยงความเสีย่ง 
 

- งดการดําเนินการ หากยังไม�ได�รบัการอนุญาตให�ใช�พื้นที่
จากผู�มีอํานาจอนุญาต 
- ติดตามการขออนุญาตใช�พื้นที่จากผู�มีอํานาจอนุญาต 

ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 กองช�าง 

5. การให�บริการเครื่องจักรกล การลดหรือการควบคุมความเสีย่ง 
 

- จัดเตรยีมความพร�อมของเครื่องจักรกล 
- การขอใช�เครื่องจักรกลจาก อบจ.ระนอง 

ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 กองช�าง 

 
 

 
 
 
 
 



21 
แผนบริหารความเสี่ยง ปoงบประมาณ 2564 

องค�การบริหารส+วนตําบลบ.านนา 
 

ความเสีย่ง 
ระดับ

ความเสีย่ง 
กิจกรรมการควบคุม/

จัดการความเสีย่ง 
วัตถุประสงค� 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู�รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลงั
ดําเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนนรวม 

ความเสีย่งด�านการปฏิบัติงาน 

1. การเกิดสาธารณ
ภัยในพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 

สูง - จัดทําแผนป1องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
- จัดเตรยีมเครื่องมือ
เครื่องใช�สําหรับ
ป1องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เพื่อให�การ
ช�วยเหลือ
ประชาชนใน
พื้นที่เป�นไปอย�าง
รวดเร็ว 

10 เดือน - มีแผนป1องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
- มีเครื่องมือเครื่องใช�
สําหรับป1องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

- 
 

100,000 

งานป1องกันฯ สูง สูง 16 

2. การเกิดภยัแล�ง 
 

ปานกลาง - จัดเตรยีมรถบรรทุก
น้ําให�พร�อมสําหรับใช�
งาน 
- จัดเตรยีมแหล�งน้ํา
สําหรับใช�แจกจ�าย
ให�แก�ประชาชน 
 

เพื่อให�การ
ช�วยเหลือ
ประชาชนใน
พื้นที่เป�นไปอย�าง
รวดเร็ว 

10 เดือน - รถบรรทุกน้ําให�พร�อม
สําหรับใช�งาน 
- มีแหล�งน้ําสําหรับใช�
แจกจ�ายให�แก�ประชาชน 

20,000 งานป1องกัน ปานกลาง ปานกลาง 9 

 



22 
แผนบริหารความเสี่ยง ปoงบประมาณ 2564 

องค�การบริหารส+วนตําบลบ.านนา 
 

ความเสีย่ง 
ระดับ

ความเสีย่ง 
กิจกรรมการควบคุม/

จัดการความเสีย่ง 
วัตถุประสงค� 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู�รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลงั
ดําเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนนรวม 

ความเสีย่งด�านการปฏิบัติงาน 

3. การดําเนิน
โครงการด�าน
โครงสร�างพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 

สูง - งดการดําเนินการ 
หากยังไม�ได�รับการ
อนุญาตให�ใช�พื้นที่
จากผู�มีอํานาจ
อนุญาต 
- ติดตามการขอ
อนุญาตใช�พื้นที่จากผู�
มีอํานาจอนุญาต 

เพื่อให�การ
ดําเนินการ
เป�นไปตาม
กฎหมาย 

10 เดือน - ได�รับการอนุญาตใช�พื้นที่
จากผู�มีอํานาจอนุญาต 

- กองช�าง สูง สูง 16 

4. การให�บริการ
เครื่องจักรกล 

ปานกลาง - จัดเตรยีมความ
พร�อมของ
เครื่องจักรกล 
- การขอใช�
เครื่องจักรกลจาก 
อบจ.ระนอง 

เพื่อให�การ
บริการประชาชน
ที่ได�รับความ
เดือดร�อน 

10 เดือน - เครื่องจักรกลพร�อมใช�
งาน 
- ได�รับการอนุเคราะห�
เครื่องจักรกลจาก อบจ.
ระนอง 

- กองช�าง ปานกลาง ปานกลาง 9 

 



23 
แผนบริหารความเสี่ยง ปoงบประมาณ 2564 

องค�การบริหารส+วนตําบลบ.านนา 
 

ความเสีย่ง 
ระดับ

ความเสีย่ง 
กิจกรรมการควบคุม/

จัดการความเสีย่ง 
วัตถุประสงค� 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลสําเร็จที่คาดหวัง 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู�รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลงั
ดําเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความรุนแรง 

คะแนนรวม 

ความเสีย่งด�านการเงิน 

1. การดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ�าง 
 
 
 
 
 
 

ปานกลาง - ดําเนินการตาม
แผนการดาํเนินงาน 
- ติดตาม กํากับ ดูแล 
การปฏิบัติงาน 

เพื่อให�การ
ดําเนินการ
เป�นไปตาม
แผนการ
ดําเนินงาน 

10 เดือน สามารถดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ�างและเบิกจ�ายได�ครบ
ทุกโครงการ 

- กองคลัง ปานกลาง ปานกลาง 9 

 
 
 

 

 
 


