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บทนำ 

 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management Policy) ขององคการบริหาร

สวนตำบลหัวหวา ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใหขาราชการ พนักงาน ลูกจาง องคการบริหารสวนตำบลหัวหวาสามารถ
นำไปใชในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณฉุกเฉินตางๆ ซึ่งสงผลให องคการบริหาร
สวนตำบลหัวหวาไมสามารถปฏิบัติงานไดอยาง ตอเนื่องใหสามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการ หลักที่มีความสำคัญ” 
ไดอยางตอเนื่อง เปนระบบ และมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค นโยบายการบริหารความ เสี่ยงองคกร ( Enterprise 
Risk Management Policy) ขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวาจัดทำข้ึนโดยมี  
วัตถุประสงคส ำคัญ ดังนี้  

1. เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงตอเนื่องขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
2. เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลหัวหวาไดมีการเตรียมพรอมในการปฏิบัติงาน  
3. เพื่อลดผลกระทบจากการปฏิบัติงานหรือการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตำบล 

หัวหวา 
4. เพื่อบรรเทาความเสียหายใหอยูในสภาพที่ยอมรับได และลดระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ ท่ี

เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
5. เพื่อใหประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวามีความเชื่อม่ัน 

ศักยภาพขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวาแมตองเผชิญกับเหตุการณรายแรงและสงผลกระทบจนทำใหการ
ดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวาตองหยุดชะงัก  
แนวคิดพ้ืนฐานในการบริหารความเส่ียง  

จากการสภาวการณในปจจุบันขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวาที่เผชิญกับการ เปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ไมวาจะเปน จากปจจัยภายนอก เชน การเปลี ่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือปจจัยภายใน เชน การกำหนดแผนยุทธศาสตร การกำหนดแผนการปฏิบัติ ราชการ โครงสรางองคกร 
การบริหารจัดการขอมูล เปนตน ประกอบกับคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ที่ตระหนักถึง
ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองคกร ซึ่งถือเปน องคประกอบที่สำคัญของ การกาวไปสูระบบการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวาพรอมท้ังเปนการสราง มูลคาเพ่ิมใหกับผูท่ีเก่ียวของ โดยเชื่อม่ันวาการ
บริหารความเสี่ยงองคกรเปนกระบวนการที่ชวยใหองคการบริหารสวนตำบลหัวหวาสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไมคาดหวังที่อาจจะ เกิดขึ้นทั้งในดานผลการ ปฏิบัติงานและความเชื่อถือจาก
ประชาชนตอองคกร ปองกันความเสียหายตอทรัพยากร ขององคกร ตอบสนองตอการ เปลี ่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมภายนอกและภายในอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบ จัดการและควบคุมที่ดี นำไปสูการบริหารจัดการที่ดี
ตอไปในอนาคต  
นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 1. กำหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นท่ีตอง ตระหนัก
ถึงความเสี่ยง ที่มีในการปฏิบัติงานในหนวยงานของตนและองคกร โดยใหความสำคัญในการบริหาร ความเสี่ยงดาน
ตางๆ ใหอยูในระดับท่ีเพียงพอและเหมาะสม นโยบายการบริหารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management 
Policy)  
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2. ใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกรที่เปนไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให

เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบกับการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวาอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดการ พัฒนาและมีการปฏิบัติงานดานการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรในทิศทาง เดียวกัน โดยนำ
ระบบการบริหารความเสี่ยงมาเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ แผนงาน และ การดำเนินงานของ
ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน และลูกจางองคการบริหารสวนตำบลหัวหวารวมถึงการ มุงเนนใหบรรลุวัตถุประสงค 
เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ ท่ีกำหนดไวเพื่อสรางความเปนเลิศในการ ปฏิบัติงานและสรางความเชื่อมั่นของ
ผูเก่ียวของ  

3. มีการกำหนดแนวทางปองกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวาเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและ ประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงอยาง สม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกระบวนการ บริหารความเสี่ยงของ
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวาและ สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับสามารถเขาถึง แหลงขอมูลขาวสาร การบริหาร
ความเสี่ยงอยางทั่วถึง ตลอดจนการ จัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยง ใหผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวน
ตำบลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
นิยำมความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงองคกร  

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณที่มีความไมแนนอน หรือสิ่งท่ีทำใหแผนงานหรือ การ
ดำเนินการอยู ณ ปจจุบันไมบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายท่ีกำหนดไว โดยกอใหเกิดผลกระทบหรือความ / เสียหายตอ
องคกรในที่สุด ทั้งในแงของผลกระทบที่เปนตัวเงิน หรือผลกระทบที่มีตอภาพลักษณและชื่อเสียง องคกร การบริหาร
ความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการ ที่ปฏิบัติโดย คณะกรรมการ ผูบริหารและ
บุคลากรทุกคนในองคกร เพ่ือชวยในการกำหนดกลยุทธและดำเนินงาน โดย กระบวนการบริหารความเสี่ยง ไดรับการ
ออกแบบเพื่อใหสามารถบงชี้เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบตอ องคกร และสามารถจัดการความเสี่ยง ใหอยู
ในระดับท่ีองคกรยอมรับ เพ่ือใหไดรับความม่ันใจอยางสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงคท่ีองคกรกำหนดไว  
กระบวนการบริหารความเส่ียงองคกร  

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวากำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหขั้นตอนและ วิธีการ 
ในการบริหารความเสี่ยง เปนไปอยางมีระบบและดำเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองคกร โดยมีขั้นตอนสำคัญ ของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกร ประกอบดวย 8 ข้ันตอน ดังนี้  

1. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment)  
2. การกำหนดวัตถุประสงค(Objective Setting)  
3. การบงชี้เหตุการณ (Event Identification)  
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
7. ขอมูลและการติดตอสื่อสาร (Information and Communication)  
8. การติดตาม (Monitoring)  
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สภาพแวดลอมภายในองคกร(Internal Environment)  
สภาพแวดลอมภายในองคกรเปนพื้นฐานที่สำคัญของกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมี อิทธิพลตอ 

การกำหนดกุลยุทธและเปาหมายขององคกร การกำหนดกิจกรรม การบงชี ้ ประเมิน และจัดการ ความเสี ่ยง 
สภาพแวดลอมภายในองคกร หมายถึง ปจจัยตางๆ เชน จริยธรรม วิธีการทำงานของผูบริหาร และ บุคลากร รูปแบบ
การจัดการของฝายบริหารและวิธีการมอบอ านาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ ซ่ึงผูบริหาร ตองมีการกำหนดรวมกันกับ 
พนักงานในองคกร สงผลใหมีการสรางจิตสำนึก การตระหนักและรับรูเรื่องความเสี่ยง และการ ควบคุมแกพนักงานทุก
คนในองคกร  
การกำหนดวัตถุประสงค(Objectives Setting)  

องคกรควรมีการกำหนดวัตถุประสงคในการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อใหมั ่นใจวาวัตถุประสงคท่ี
กำหนดนั้นมี ความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธและ ความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได โดยการบริหารจัดการใหอยู
ในกรอบของ Risk Appetite และ Risk Tolerance  
การบงช้ีเหตุการณ (Event Identification)  

ในกระบวนการบงชี้เหตุการณ ควรตองพิจารณา ปจจัย ความเสี่ยงทุกดานที่อาจเกิดขึ้น เชน ความ
เสี่ยงดานกลยุทธ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวาง
เหตุการณท่ี อาจเกิดข้ึน แหลงความเสี่ยงท้ังจาก สภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร  

สภาพแวดลอมภายนอกองคกร เปนองคประกอบ ตางๆ ที่ อยูภายนอกองคกรซึ ่งมีอิทธิพลตอ 
วัตถุประสงค/เปาหมายขององคกร ยกตัวอยางเชน วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ขอบังคับ การเงิน เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ สภาพแวดลอมในการแขงขันทั้งภายในประเทศและ ตางประเทศ ตัวขับเคลื่อนหลักและแนวโนมท่ี สงผล
กระทบตอ วัตถุประสงคขององคกร การยอมรับและคุณคา ของ ผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร  

สภาพแวดลอมภายในองคกร เปนสิ่งตางๆ ท่ีอยูภายในองคกรและมีอิทธิพลตอเปาหมายของ องคกร 
ยกตัวอยางเชน ขีดความสามารถขององคกร ในแงของทรัพยากรและความรู เชน เงินทุน เวลา บุคลากร กระบวนการ 
ระบบและเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ การ Flow ของขอมูล และกระบวนการตัดสินใจทั้งที่เปน ทางการและไมเปน 
ทางการ ผูมีสวนไดเสียภายในองคกร นโยบาย วัตถุประสงค และกลยุทธองคกร การรับรู คุณคา และวัฒนธรรมองคกร 
มาตรฐานและแบบจำลองท่ีพัฒนาโดยองคกร โครงสราง เชน ระบบการจัดการ บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ  

การระบุเหตุการณอาจดำเนินโดยการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงหรือฝายจัดการที่รับผิดชอบใน 
แผนงาน หรือการดำเนินการนั้น และรวบรวมประเด็นความเสี่ยงสำคัญที่ไดรับความสนใจหรือเปนประเด็นท่ี กังวล 
เพื่อนำมาจัดทำภาพรวมความเสี่ยงขององคกร (Corporate Risk Profile) ท้ังนี้องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ได
จำแนก ประเภทของความเสี่ยงออกเปน 4 ประเภท ไดแก  

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ(Strategic Risk) ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการกำหนดแผนกลยุทธ แผนการ
ดำเนินงาน และการนำแผนดังกลาวไปปฏิบัติอยางไมเหมาะสม นอกจากนี้ ความเสี่ยงดานกลยุทธยัง รวมถึงการ 
เปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน อันสงผลกระทบตอการกำหนดกลยุทธหรือการดำเนินงาน เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคหลัก เปาหมาย และแนวทางการดำเนินงานขององคกร  
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2. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ แต

ละกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองคกร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการขอมูลดาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ ขอมูลความรูตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายท่ีกำหนด ซึ่งความเสี่ยง ดาน ปฏิบัติการจะ
สงผลกระทบตอ ประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และการบรรลุวัตถุประสงคหลักขององคกร ใน ภาพรวม  

3. ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) โดยอาจเปนความ เสี่ยง
ท่ีเกิดจากปจจัยภายใน เชน การบริหารจัดการดานการวางแผนการใชจายเงินตามขอบัญญัติ หรือจากปจจัย ภายนอก 
เชน การ จัดสรรเงินงบประมาณ หรือความเสี่ยงที่คู สัญญาไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว อันสงผล
กระทบตอการด ารง อยู รวมถึงสงผลใหเกิดความเสียหายตอองคกร 

4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ขอบังคับ หนวยงานก 
ากับดูแล เชน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เปนตน รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ กฎหมายตางๆ 
ที่ เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการองคการบริหารสวนตำบลหัวหวาซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงดานนี ้เกิดขึ้น จะสงผลกระทบ
ตอชื่อเสียงและ ภาพลักษณขององคกรโดยรวม การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) สำหรับการประเมินความ
เสี่ยงเปนข้ันตอนท่ีจะตองดำเนินการตอจากการระบุความเสี่ยงโดย  
การประเมินความเส่ียง ประกอบดวย 2 กระบวนการหลัก ไดแก  

1. การวิเคราะหความเสี่ยง จะพิจารณาสาเหตุและแหลงท่ีมาของความเสี่ยง ผลกระทบท่ี ตามมา ท้ัง
ใน ทางบวก และทางลบ รวมท้ังโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนของผลกระทบท่ีอาจตามมา โดยจะตองมีการระบุ ถึงปจจัยท่ี มีผล
ตอผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้เหตุการณหรือสถานการณหนึ่งๆ อาจจะเกิดผลท่ี ตามมาและ กระทบตอ
วัตถุประสงคเปาหมายหลายดาน นอกจากนั้นในการวิเคราะหควรพิจารณาถึงมาตรการ จัดการความเสี่ยงท่ีดำเนินการ
อยู ณ ปจจุบัน รวมถึงประสิทธิผลของมาตรการดังกลาวดวย  

2. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงจะเปรียบเทียบระหวางระดับของความเสี่ยง ท่ี ได
จากการวิเคราะหความเสี่ยง เทียบกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) ในกรณีท่ีระดับของ ความเสี่ยงไม
อยูใน ระดับท่ียอมรับไดของเกณฑการยอมรับความเสี่ยง ความเสี่ยงดังกลาวจะไดรับการจัดการ ทันที  
การกำหนดเกณฑความเสี่ยง  

เกณฑที่ใชในการประเมินความเสี่ยงควรสะทอนถึงคุณคา วัตถุประสงคและทรัพยากรของ องคกร 
โดย เกณฑบางประเภทอาจพัฒนาไดจากขอกำหนดทางกฎหมายหรือขอบังคับของหนวยงานการก ากับ ดูแล ซ่ึง
เกณฑท่ีกำหนดตองสอดคลองกับ นโยบายความเสี่ยงขององคกรและมีการทบทวนอยางตอเนื่อง  

ปจจัยที่นำมาพิจารณาเพื่อประกอบการกำหนดเกณฑความเสี่ยง ไดแก ลักษณะและประเภท ของ
ผลกระทบท่ี สามารถเกิดข้ึน และแนวทางในการประเมินผลกระทบ แนวทางในการระบุโอกาสในการเกิดข้ึน 5 กรอบ
เวลาของโอกาส และ ผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางในการกำหนดระดับความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยงท่ี สามารถ
ยอมรับได ระดับของ ความเสี่ยงท่ีจะตองจัดการ  
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โอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) ระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ ความเสี่ยง

และระดับ ของความเสียหาย แบงเปน 3 ระดับ โดยกำหนด นิยามในแตละระดับ ดังนี้  
 ระดับ 3   เกิดคอนขางแนนอน (สูง) 
 ระดับ 2   เปนไปได (ปานกลาง) 
 ระดับ 1   ยากท่ีจะเกิด (นอย) 

ระดับของความเสียหาย (Impact) ระดับของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยง แบงเปน 5 ดาน 
ดังนี้  

 ดานท่ี 1  ดานยุทธศาสตร 
 ดานท่ี 2  ดานการปฏิบัติงาน 
 ดานท่ี 3  ดานการเงิน 
 ดานท่ี 4  ดานระเบียบและขอปฏิบัติ 
 ดานท่ี 5  ดานการบริหารความรู 
แตละดานแบงเปน 3 ระดับ โดยกำหนดนิยามในแตละระดับ ดังนี้  
 3    สูง 
2    ปานกลาง 
 1    ต่ำ 

การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) การกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการนำเสนอแผนจัดการความ
เสี่ยงที่จะดำเนินการตอที่ประชุม คณะผูบริหารเพื่อพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรท่ีจำเปนตองใช
ดำเนินการ (ถามี( โดยในการ คัดเลือกแนวทาง ในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดจะค านึงถึงความเสี่ยงท่ี 
ยอมรับได (Risk Appetite) กับ ตนทุนที ่เกิดขึ ้น เปรียบเทียบกับประโยชนที ่จะไดรับ รวมถึงขอกฎหมายและ
ขอกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ความรับผิดชอบที่มีตอสังคม ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดคือ ระดับความเสี่ยงที่องคการ
บริหารสวนต าบลบาน นายอมรับ ได โดยยังคงใหองคกรสามารถดำเนินงาน และบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ี
วางไว ทั้งนี้ ในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอาจตองค านึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหาก ไมมี
การจัดการ ซ่ึงอาจไมสมเหตุสมผลในแงมุมเศรษฐศาสตร เชน ความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบในทางลบ อยางมี สาระสำคัญ 
แตโอกาสที่จะเกิดขึ้นนอยมาก แนวทางในการจัดการความเสี่ยง อาจพิจารณาดำเนินการเปน กรณีๆ ไป หรืออาจ
ดำเนินการไปพรอมๆ กับความเสี่ยงอ่ืนๆ  

แนวทางในการจัดการความเสี่ยง  
- การหลีกเลี่ยง (Avoid) เปนการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณที่กอใหเกิดความเสี่ยง มักใชใน 

กรณีท่ีความเสี่ยงมีความรุนแรงสูง ไมสามารถหาวิธีลด/จัดการใหอยูในระดับท่ียอมรับได  
- การลด (Reduce) เปนการจัดหามาตรการจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณความเสี่ยง หรือ 

ลด ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ใหอยูในระดับท่ียอมรับไดเชน การเตรียมแผนฉุกเฉิน (Contingency plan)  
-การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปจจุบันอยูในระดับที่ยอมรับได โดยไมตองดำเนินการ 

ใดๆ เพื่อลด โอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก มักใชกับความเสี่ยงที่ตนทุนของมาตรการจัดการสูงไมคุ มกับ 
ประโยชนท่ี ไดรับ  
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กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการจัดการ ความ

เสี่ยง ใหอยู ในระดับที่สามารถยอมรับไดเพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอเปาหมายขององคกร เนื่องจากแตละ 
องคกรมีการกำหนด วัตถุประสงคและเทคนิคการนำไปปฏิบัติเปนของเฉพาะองคกร ดังนั้นกิจกรรมการควบคุม จึงมี
ความแตกตางกัน ซ่ึงอาจ แบงไดเปน 4 ประเภท คือ  

1. การควบคุมเพื่อการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกำหนดขึ้นเพื่อ ปองกัน 
ไมใหเกิด ความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก  

2. การควบคุมเพ่ือใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมเพ่ือใหคนพบ ขอผิดพลาดท่ี
ได เกิดขึ้น แลว 3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุนให เกิด 
ความสำเร็จ ตามวัตถุประสงคท่ีตองการ  

4. การควบคุมเพื ่อการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมท่ีกำหนดขึ ้นเพื ่อแกไข 
ขอผิดพลาดที่ เกิดขึ้น และปองกันไมใหเกิดซ าอีกในอนาคต ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมการควบคุมควรตองคำนึงถึง
ความคุ มคาในดานคาใชจายและตนทุน กับ ผลประโยชนที ่คาดวาจะไดรับดวย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมี
องคประกอบ ดังนี้  

1. วิธีการดำเนินงานข้ันตอน กระบวนการ  
2. การกำหนดบุคลากรภายในองคกรเพ่ือรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซ่ึงควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้  

(1) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงท่ีไดดำเนินการอยูในปจจุบัน  
(2) พิจารณาการปฏิบัติเพ่ิมเติมท่ีจำเปน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง  

3. กำหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน  
ขอมูลการติดตอส่ือสาร (Information and Communication)  

สารสนเทศเปนสิ ่งท่ีจำเปนสำหรับองคกรในการบงชี ้ ประเมิน และจัดการความเสี ่ยงขอมูล 
สารสนเทศท่ี เกี่ยวของกับองคกรทั้งจากแหลงขอมูลภายในและภายนอกองคกรควรไดรับการบันทึกและสื่อสารไปยัง
บุคลากร ในองคกรอยางเหมาะสมทั้งในดานรูปแบบและเวลา เพื ่อใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาที ่และความ
รับผิดชอบได รวมถึง เปนการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใหทุกคนในองคกรไดรับทราบถึงความเสี่ยงท่ี
เกิดขึ้น และผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงเหลานั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังคลอบคลุมถึงการสื่อสารจาก 
ระดับบนลงลาง ระดับ ลางไปสูบน และการสื่อสารระหวางหนวยงาน การบริหารความเสี่ยงควรใชทั้งขอมูลในอดีต
และปจจุบัน ขอมูลในอดีตจะแสดงแนวโนมของ เหตุการณ และ ชวยคาดการณการปฏิบัติงานใน อนาคต สวนขอมูล
ปจจุบันมีประโยชนตอผูบริหารในการพิจารณาความ เสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใน กระบวนการ สายงาน หรือหนวยงานซ่ึงชวยให
องคกรสามารถปรับเปลี่ยน กิจกรรมการควบคุม ตามความจำเปนเพ่ือใหความเสี่ยงอยูใน ระดับท่ียอมรับได  
การติดตาม (Monitoring)  

กระบวนการบริหารความเสี ่ยงท่ีดำเนินการ ภายในองคการบริหารสวนตำบลหัวหวามีความ
จำเปนตอง ไดรับการสื่อสารถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหนาในการบริหารความเสี่ยง การ 
ดูแล ติดตามแนวโนมของความเสี่ยง หลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณผิดปกติอยางตอเนื่อง เพ่ือใหม่ันใจวา  
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1. เจาของความเสี่ยง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ วิเคราะหและบริหาร ความ 

เสี่ยงท่ีอยูภายใตความรับผิดชอบของตนอยางสม่ำเสมอ และเหมาะสม  
2. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบที่สำคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ไดรับการรายงานถึงความ 

คืบหนาในการบริหารความเสี่ยง และแนวโนมของความเสี่ยงตอผูบริหารที่รับผิดชอบและคณะอนุกรรมการ บริหาร
ความเสี่ยง  

3. ระบบการควบคุมภายในที่วางไวมีความเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการนำมาปฏิบัติ
ใช จริงเพื่อ ปองกัน หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงแกไขการควบคุมภายในอยูเสมอ เพื่อให 
สอดคลองกับสถานการณหรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป เจาหนาที่ที ่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะความเสี ่ยง 
รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหหัวหนาไดทราบ และนำความเสี่ยงเขาเสนอในท่ีประชุมผูบริหาร เพ่ือ พิจารณา
ตอไป  
โครงสรางการบริหารความเส่ียง  

เพื่อใหการบริหารความเสี่ยง ขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวาไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
และ เกิดประสิทธิผล ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหนวยงาน 
รัฐ พ.ศ. 2562 หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0409.4/ว 23 เรื่อง หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย มาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหนวยงานรัฐ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 
กำหนดใหหนวยงานรัฐ จัดใหมีผูรับผิดชอบ ซึ่งจะประกอบไปดวยฝายบริหาร และบุคลากรที่มี ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยงานรัฐ ดำเนินการ เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหนวยงานรฐั โดยไมควรเปนผูตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลหัวหวาจึงกำหนดให
มี “คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองคกร” ซ่ึงจะ ประกอบดวย  

๑. ปลัดองคการบริหารสวนตำบลหัวหวาประธานคณะกรรมการ  
2 หัวหนาสำนักงานปลัด กรรมการ  
3. ผูอำนวยการกองคลัง กรรมการ  
4. ผูอำนวยการกองชาง กรรมการ  
5. ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ  
6. นักวิเคราะหนโยบายและแผน เลขานุการ  
7. ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน ผูชวยเลขานุการ  
โดยคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงระดับองคกร มีหนาท่ี  
1. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
2. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
3. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
4. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 
 
 

 

รายงานการประเมินความเสี่ยง พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564- 31 มีนาคม 2565)ขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี



-8- 
 
5.จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงาน วิธีการบริหารความเสี่ยง องคการ

บริหารสวนตำบลหัวหวาไดนำการบริหารความเสี่ยงที่สอดคลองกับการจัดวางระบบ ควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105 เรื่อง หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ซึ่งกำหนดวิธี
ปฏิบัติในแตละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง มาปรับใชในการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคการ
บริหารสวนตำบลหัวหวา 
การจัดทำรายงานการบริหารความเส่ียง  

การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ใหนำความเสี่ยงท่ีประเมินได นำไปประเมินในแบบ รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในตามตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105 ลง
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังนี้  

1.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสวนงานยอย ดำเนินการพิจารณาความเสี่ยง และสอบ ทาน
ความเสี่ยงตามแบบประเมินรายงานผล และสงแบบรายงานใหเลขาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ องคกร 
ดังนี้  

(1) รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4  
(2) รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปค.5  

2. เลขาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นำแบบรายงานการสอบทานความเสี่ยงตามแบบ ประเมิน
ท่ีไดรับมาดำเนินการจดัทำ รวบรวม ประเมินผลในระดังองคกร ตามแบบรายงานประเมินผล ดังนี้  

(1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.1  
(2) รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4  
(3) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปค.5  
(4) รายงานการสอบทานการควบคุมภายในของตรวจสอบภายใน แบบ ปค.6 3. เสนอรายงาน

ประเมินผลความเสี่ยง เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสอบทานระบบการบริหาร ความเสี่ยง วามีความเพียงพอแลว  
4. เสนอรายงานการสอบทางระบบการบริหารความเสี่ยงตอหัวหนาคณะผูบริหารความเสี่ยง  
5. รายงานผลตอผูกำกับดูแล (นายอำเภอ) แบบ ปค. 1 ,ปค. 4 , ปค. 5, ปค. 6  

ทบทวนนโยบาย  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตองทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเปนประจำทุกป และ

เสนอใหนายกองคการบริหารสวนตำบลหัวหวาตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง 
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รายงานการจัดลำดับความเส่ียง 
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

หนวยงาน กิจกรรม 
คะแนน

ความเสี่ยง 

ระดับความ

เสี่ยง 

ลำดับ

ความสำคัญ 

กองคลัง การตรวจสอบพัสดุประจำป 2.00 3 1 

กองการศึกษา การจัดทำบัญชีของศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 2.00 2 2 

สำนักปลดั การจัดทำงบประมาณรายจายประจำป 1.80 3 3 

สำนักปลดั การดำเนินการรับเรื่องรองเรยีน-รองทุกข 1.80 3 4 

กองคลัง การจัดทำบัญชีและงบการเงิน ณ วันสิ้นป 1.80 1 5 

กองชาง การใชและการรักษารถยนต 1.80 2 6 

กองสาธารณสุขฯ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการตางๆ 1.80 2 7 

สำนักปลดั การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ 1.60 2 8 

สำนักปลดั การควบคุมวัสด ุ 1.60 2 9 

สำนักปลดั การใชและการรักษารถยนต 1.60 2 10 

กองคลัง การเบิก-จายเงิน 1.60 2 11 

กองคลัง การตรวจสอบและประเมินการจัดเก็บภาษีประเภทตางๆ 1.60 1 12 

กองคลัง การควบคุมวัสด ุ 1.60 2 13 

กองชาง การควบคุมวัสด ุ 1.60 2 14 

กองการศึกษา การควบคุมวัสด ุ 1.60 2 15 

สำนักปลดั การพัฒนาบุคลากร 1.40 1 16 

กองคลัง การจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน 1.40 2 17 

กองชาง การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ 1.40 1 18 

กองชาง การประเมินราคาและการกำหนดราคาโครงการงานกอสราง 1.40 1 19 

กองสาธารณสุขฯ การใชและการรักษารถยนต 1.40 2 20 

สำนักปลดั การดำเนินการดานสวัสดิการพนักงานสวนตำบล 1.20 1 21 

สำนักปลดั การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารคาตอบแทน 1.20 1 22 

สำนักปลดั การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 1.20 1 23 

สำนักปลดั การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 1.20 1 24 
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หนวยงาน กิจกรรม 
คะแนน

ความเสี่ยง 

ระดับความ

เสี่ยง 

ลำดับ

ความสำคัญ 

สำนักปลดั การขึ้นทะเบียนผูรับเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุผูพิการ และผูปวยเอดส 1.20 1 25 

สำนักปลดั การรักษาความสงบเรียบรอย 1.20 1 26 

กองคลัง การจายเงินยมืและสงใชเงินยืม 1.20 2 27 

กองคลัง การเบิกจายเงินอุดหนุนใหแกหนวยงาน 1.20 1 28 

กองคลัง การบันทึกและการตดิตามลูกหน้ีภาษีตางๆ 1.20 1 29 

กองสาธารณสุขฯ การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ 1.20 1 30 

กองสาธารณสุขฯ การควบคุมวัสด ุ 1.20 1 31 

กองคลัง การรับเงินและนำสงเงิน 1.00 1 32 

กองคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินฝากธนาคาร 1.00 1 33 

กองคลัง การใชใบเสร็จรับเงิน และจัดทำทะเบียนคุม 1.00 1 34 

กองคลัง การใชและการรักษารถยนต 1.00 1 35 

กองชาง การขออนุญาตปลูกสรางอาคาร ดดัแปลง รื้อถอนอาคาร 1.00 1 36 

กองการศึกษา การเบิกคาใชจายในการจัดงานตางๆ 1.00 1 37 

กองการศึกษา การใชจายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน (อาหารกลางวัน) 1.00 1 38 

 

 

คะแนนความเส่ียง ระดับความเส่ียง 

2.20 - 2.80 สูง = 3 

1.61 - 2.19 ปานกลาง = 2 

1.00 - 1.60  ต่ำ = 1  

 
หมายเหตุ : นำผลการวิเคราะหความเสี่ยงจัดลำดับ และนำไปใชในการวางแผนควบคุมภายในตอไป 
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 รายงานการประมินความเส่ียง ปงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564- 31 มีนาคม 2565)   

   องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวดัปราจีนบุรี    

ความเสี่ยง ระดับ กิจกรรมการ วัตถุประสงค ระยะเวลา  ผลสำเร็จที่ งบประมาณ ผูรับผิด ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลัง 
 ความ ควบคุม/จัดการ  ดำเนินการ  คาดหวัง (บาท) ชอบ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
 เสี่ยง ความเสี่ยง         

          โอกาส/ ผลกระทบ/ คะแนน 
          ความถ่ี ความรุนแรง รวม 
 ค ว า ม เส ี่ย ง ด า น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น   (Operational Risk) 

1. วางแผนการพัฒนา 1  มีการติดตามประเมนิ - เพื่อใหแผน 1 ตุลาคม - แผนพัฒนา - ส ป . 1 2 1.2 

ไมถูกตองเหมาะสม   ผลแผนพัฒนาทองถ่ิน พัฒนาเปนกรอบ 2564- สามารถใชเปน      

สอดคลองกับปญหา   ทุกป ใ น ก า ร ท ำ ง บ  31 มีนาคม กรอบในการทำ      

และความตองการของ    ประมาณราย 2565 งบประมาณ      

ประชาชน   จายไดอยางม ี  รายจายได      

   ประสิทธิภาพ  อยางมี      

   - เพื่อใหระดม  ประสิทธิภาพ      

   ความสำเร็จของ  - ระดับความ      

   แผนสูงกวา  สำเร็จของแผน      

   รอยละ 60   สูงกวารอยละ 60      

2. การใชดุลพินิจของ 2 การพิจารณาอนุญาต เพื่อใหเกิดความ 1 ตุลาคม การพิจารณา - ทุกกอง 1 2 1.8 
อำนาจในการอนุญาต  อนุมัติ ยึดหลัก เปนธรรม และ 2564-  อนุญาต อนุมัต ิ      
อนุมัติ ตางๆ  กฎหมาย ระเบียบ ความถูกตอง 31 มีนาคม มีความรวดเร็ว      

  อยางเครงครัด  2565  ถูกตอง      

3. การปฏิบัติหนาท ี 1 กำกับดูแล ควบคุ - เพื่อใหองค 1 ตุลาคม การปฏิบัติงาน - ทุกกอง 1 1 1.2 
ชอบหรือละเวนการปฏิบตั ิ  การปฏิบัติงาน ให ปลอดการทุจริต 2564-  โปรงใส      
หนาที ่  ถูกตองตามกฎหมาย - เพื่อให 31 มีนาคม ตรวจสอบได      

    2565 2565        
    บริการที่ด ี         
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ความเสี่ยง ระดับ กิจกรรมการ วัตถุประสงค ระยะเวลา  ผลสำเร็จที ่ งบประมาณ ผูรับผิด ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลัง 
 ความ ควบคุม/จัดการ  ดำเนินการ  คาดหวัง (บาท) ชอบ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
 เสี่ยง ความเสี่ยง         

          โอกาส/ ผลกระทบ/ คะแนน 
          ความถ่ี ความรุนแรง รวม 
 ค ว า ม เส ี่ย ง ด า น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น   (Operational Risk) 
  4. โครงการกอสราง    
  พื้นฐานไมมีคุณภาพ ไมได  
  ใชประโยชน 

1 ตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจาง 

เพื่อใหโครงการ 
กอสรางทุก 
โครงการใช
ประโยชนอยาง
คุมคา 

1 ตุลาคม 
2564-31 
มีนาคม 
2565 

โครงการกอสราง
ทุกโครงการไดใช
ประโยชน และ
แกไขปญหาของ
ประชาชนได 

-  กองชาง 1         1 1.0 

5. เกิดสาธารณภัยใน 1 - จัดทำแผนปองกัน เพื่อชวยเหลือ 1 ตุลาคม ประชาชนที ่ 2,235,977 ส ป . 2        1      1.2 
พื้นที ่  บรรเทาสาธารณภัย ประชาชนได 2564-  ประสบเหต ุ      

  - จัดตั้งศูนย ทันท ี 31 มีนาคม ไดรับความ      
  ชวยเหลือประชาชน  2565  ชวยเหลือ      

6. การนำทรัพยสนิของ 2 มีการตรวจสอบ เพื่อไมให 1 ตุลาคม ไมมีการนำ - ทุกกอง   1 1 1.0 

ทางราชการไปใชประโยชน  โดยงานพสัด ุ ราชการเสีย 2564- ทรัพยสิน      
สวนตัว   ประโยชน 31 มีนาคม ราชการไปใช      
    2565 ประโยชน      

     สวนตัว      
7. การจายเบี้ยยังชพีไม 1 ตรวจสอบขอมูล เพื่อไมใหราชการ 1 ตุลาคม การจายเบี้ยยัง - ส ป . 1 1 1.2 

ถูกตองตามระเบียบ  กับฐานขอมูล เสียหาย 2564- ชีพเปนไปอยาง      
กฎหมาย  กรมบัญชีกลาง  31 มีนาคม ถูกตอง      

    2565        
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ความเสี่ยง ระดับ กิจกรรมการ วัตถุประสงค ระยะเวลา  ผลสำเร็จที ่ งบประมาณ ผูรับผิด ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลัง 
 ความ ควบคุม/จัดการ  ดำเนินการ  คาดหวัง (บาท) ชอบ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง 
 เสี่ยง ความเสี่ยง         

          โอกาส/ ผลกระทบ/ คะแนน 
          ความถ่ี ความรุนแรง รวม 
 ค ว า ม เส ี่ย ง ด า น ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิง า น   (Operational Risk) 

8. การทุจริตใน 1 มีการตรวจสอบ เพ่ือไมให 1 ตุลาคม ไมมีการทุจริต - กองคลัง 1 1 1.6 

การเบิกจายตางๆ  โดยหนวยงาน การทุจริต 2564-  ในหนวยงาน      

  ตรวจสอบภายใน  31 มีนาคม       

    2565        

9. ความผิดพลาดในการ 3 สงพนักงานเขา เพ่ือให 1 ตุลาคม ไมเกิดความ - ส ป . 1 1 3 

ปฏิบัติงานเนื่องจากขาดรู  รับการอบรม ปฏิบัติงาน 2564- ผิดพลาดในการ      
ความเขาใจในระเบียบ   ถูกตอง 31 มีนาคม ปฏิบัติงาน      
กฎหมายที่นำไปใชในการ    2565       
ปฏิบัติงาน           

10. การจัดซ้ือจัด 1 สงพนักงานเขา เพ่ือให 1 ตุลาคม ไมเกิดความ - ส ป . 1 1 1.6 

จางและการบริหาร  รับการอบรม ปฏิบัติงาน 2564- ผิดพลาดในการ      
พัสดุ เปนไปอยาง   ถูกตอง 31 มีนาคม ปฏิบัติงาน      
ไมถูกตอง    2565       
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