
   

 

 

 

 

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(Risk Management) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 



ค าน า 

 

  แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร จัดท าตาม 
พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 แผน
บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความส าคัญ และน ามาใช้อย่างแพร่หลายในการบริหาร
จัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลการด าเนินงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
จัดการความเสี่ยงเพ่ือให้ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรด้วยการพัฒนากระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย  

  องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงจัดให้มี
การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเป็นกรอบขั้นตอนของการด าเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลัก
วิชาการ กรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) 
ที่เหมาะสม รวมทั้งก าหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด าเนินการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะ
ตามอ านาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีและบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ให้เป็นประโยชน์สูงสุด  

  คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ได้จัดท าแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการทุกกอง/ฝ่าย มีความ
เข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการ บริหารความ
เสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 
รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ต่อไป  

 

        คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
           องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร  
               มกราคม  2565 
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บทที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ประกอบกับ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0805.2/ว6858 ลงวันที่  29 มีนาคม 2562 เรื่อง 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร จึงแต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ การด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย
ด าเนินการด าเนินงาน การเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูและรักษาทรัพย์สิน การป้องกันลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง การทุจิตของหน่วยงาน การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
  การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กร
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการด าเนินงานด้วยความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร จึงให้ความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีการก าหนด
นโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง 
พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 
ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-Integrated 
Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)   
ตามหลักเกณฑ์ (COSOERM) 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  1) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  3) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
ได้แก่ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
  4) เพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร สามารถด าเนินการได้ตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ก าหนด
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  5) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร
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1.3 เป้าหมาย  
  1) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือ
น าไปใช้ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  
  2) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความ
เสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
  3) สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ  
  4) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
  5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร  
  6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  

1.4 ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  1) เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด าเนินการต่างๆ เนื่องจากการบริหารความ
เสี่ยง เป็นการด าเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร  
  2) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญ ซึ่งจะท าให้พนักงานภายในองค์กร 
เข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร ได้
อย่างครบถ้วน  
  3) เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ ส าคัญ
ของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด าเนินการต่าง ๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกุลยุทธ์ การ
ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร  
  4) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบ การ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหาร มีความ
เข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน  
  5) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง  

1.5 ความหมายและค าจ ากัดความการบริหารความเสี่ยง  
  ความเสี่ยง (Uncertainty) หมายถึง ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย โดยผลกระทบดังกล่าวท าให้การด าเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย หรือความคาดหวัง โดยอาจวัด
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบ (Consequences) ของเหตุการณ์ และโอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood)  
  ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ขั้นตอนการด าเนินงานหลักท่ีก าหนดไว้ ทั้งท่ีเป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ 
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  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการ
วิเคราะห์ เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์การโดยการประเมินจาก  
  1) โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  
  2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิด 
เหตุการณ์ความเสี่ยง  
  ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของ แต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยง
ต่ า และความเสี่ยงน้อยมาก  
  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การก าหนดนโยบายโครงสร้าง และ
กระบวนการเพ่ือให้คณะกรรมการผู้บริหาร และบุคลากรน าไปปฏิบัติในการก าหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงาน ทั่วทั้ง
องค์กรโดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น  
ประเมินผลกระทบต่อองค์กร และก าหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้
เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้  
  COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 
หมายถึง กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มี
แนวทางในการแจกแจงปัญหา และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการก าหนดบทบาทและหน้าที่
ความรู้รับผิดชอบด าเนินการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน  
  การบริหารความเสี่ยงโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management : ERM) หมายถึง การ
บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานด าเนินการต่าง ๆ โดยต้อง
พยายามที่จะลดสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยการท าให้
ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 
ประเมินได ้ควบคุมได ้และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นส าคัญ  
  การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงหรือ
ลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ (Risk Tolerance)  
  การติดตามประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการ
ติดตามผลระหว่างด าเนินการตามแผน และท าการสอบทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้คง
ด าเนินการต่อไป เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติ
ตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ควรก าหนดให้มีการประเมินความ
เสี่ยงอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือดูว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วหรือมีความเสี่ยงใหม่เพ่ิมขึ้นมาอีก 
หรือไม ่ 
 



บทที ่2 แนวทางการบริหารความสี่ยง 

2.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และเกิดเป็น
วัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่าง
ยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมี
สาระส าคัญ ดังนี้  
  1. ให้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO : ERM (The Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission : Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิด
ในการบริหารความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร  
  2. ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  3. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดท ารายงาน  
ผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ  
  4. ให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง  
  5. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึง
ความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  
ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน  
  วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการองค์กรที่ดีคือ การติดตาม ก ากับ ควบคุม และดูแลให้มี
การจัดกระบวนการเพ่ือใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย ๓ หลักการที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้  
  ๑. การบริหารความเสี่ยง  
  ๒. การควบคุมภายใน  
  3. การตรวจสอบภายใน  

๒.2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  
  หมายถึง การก าหนดนโยบาย โครงสร้าง และกระบวนการเพ่ือให้คณะกรรมการผู้บริหารและ
บุคลากรขององค์กร น าไปปฏิบัติในการก าหนดกลยุทธ์ ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้อง สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผล กระทบต่อ
องค์กร และก าหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี ้เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับ
หนึ่งว่าผลการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยวัตถุประสงค์ในการ
บริหารความเสี่ยงนั้นเป็นไปเพ่ือให้ผลการด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
รวมถึงเพ่ือให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กร ก าหนดวิธีจัดการที่
เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งการสร้างกรอบแนวทางในการด าเนินงาน
ให้แก่บุคลากรในองค์กรเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กร
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
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การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)  
  หมายถึง การบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรม ตามภารกิจ 
และวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะทีส่ าคัญ ได้แก่  
  1. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับภารกิจ
และพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การตัดสินใจ และสามารถนาไปใช้กับองค์ประกอบอ่ืนๆ 
ในการบริหารองค์กร  
  ๒. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับ โครงการ  
ระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์ การด าเนินงาน 
การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจท าให้เกิด ความเสียหาย ความไม่แน่นอน และ
โอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  ๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้าง และหาก  
เกิดข้ึนจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง  
  ๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการผู้บริหาร
ระดับสูงและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง พ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ดีขององค์กร
ควรมีองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน โดยจะเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและควร
ถูกปลูกฝังรวมกับกิจกรรมปกติขององค์กรเพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ก าหนด และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้  

๒.3 แนวทางการดาเนินการบริหารความเสี่ยง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ได้แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร และด าเนินการโดยมีขั้นตอนการด าเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 
ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) มาตรฐานที่จะน ามาใช้ในการ
ก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง เป็นกรอบแนวคิดใน การบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise 
Risk Management : ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมี
การก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ด าเนินการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน 
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รูปภาพ 1 องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM Integrated Framework  
 
  กรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated 
Framework) ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลัก จ้านวน 8 องค์ประกอบ เพ่ือเป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ดังนี้  
  1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ได้แก่วัฒนธรรมขององค์กร  
นโยบาย ในการบริหารความเสี่ยง และมุมมองของผู้บริหาร เป็นต้น  
  2) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นกระบวนการการก าหนดวัตถุประสงค์ 
ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร  
  3) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน
ทั้งจากภายนอก และภายในองค์กร โดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเสี่ยงนั้นๆ  
  4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์ พิจารณาจากโอกาส  
ในการเกิดขึ้นของความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดข้ึนจากความเสี่ยง  
  5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการก าหนดมาตรการที่จะรองรับและ  
ตอบสนองต่อความเสี่ยง ได้แก่ การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยงการลดผลกระทบที่เกิด
จากความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง เป็นต้น  
  6) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เป็นการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อให้  
มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้  
  7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ได้แก่การเก็บ
รวบรวม การบันทึกข้อมูล รูปแบบของเอกสาร วิธีในการสื่อสาร เพ่ือให้บุคลากรต่างๆ ได้รับรู้ถึงข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง  
  8) การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลในการบริหารความเสี่ยงว่าเมื่อด าเนินการ
บริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการก าหนดแล้วได้ผลอย่างไรมีความเสี่ยงตกค้างหลงเหลืออยู่หรือไม่  
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2.4 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง  
  โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
  1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ท าหน้าที่ในการก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการบริหารความเสี่ยง  
  2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะท างานการ
บริหารความเสี่ยง และก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
  3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร มีอ านาจหน้าที่ดังนี้  
   1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
   2) น าเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ต่อนายกองค์การ 
  บริหารส่วนต าบลโสธรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
   3) ประสานและก ากับการด าเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
  การบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
   4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
  4. หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง ท าหน้าที่ศึกษา ท าความความใจกับการบริหารความ
เสี่ยง ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้งติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
  5. บุคลากรในหน่วยงาน ท าหน้าที่ท าความเข้าใจและด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
 

กลไกการบริหารความเสี่ยง 
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง  
  โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย การก ากับดูแล การตัดสินใจ การจัดท าแผน 
การด าเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอ านาจหน้าที่ดังนี้  
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  1. ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
  2. ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  3. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา  
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน  
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ให้กับองค์กร  
  2. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
  3. ก ากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ผู้บริหารท้องถิ่น  
  1. แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง  
  2. ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
  3. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  4. พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา  
หน่วยตรวจสอบภายใน  
  1. สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  2. น าเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบให้
ข้อเสนอแนะ 
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คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  1. จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร  
  2. ด าเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลด และ
ควบคุมความเสี่ยง  
  3. รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญเสนอต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา  
เจ้าหน้าที่ ส านัก/กอง  
  1. สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง  
  2. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโสธรได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงตามค าสั่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลโสธรที่ 208/2564 ลงวันที ่7 ธันวาคม  2564 โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
องค์ประกอบ  
  1. พันจ่าเอกองอาจ  สง่าผาสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ประธานกรรมการ  
  2. นางสุพิษณ์  ยังให้ผล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร รองประธานกรรมการ 
  3. นางบุศรา  ญาณวโร  หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ  
  4. นางสาวอรอุมา  วงค์ค าเขียว ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ  
  5. นายบุญชู  นาคช่างทอง ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ  
  6. นายทิติพงษ์  ปานหงษา  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
  7. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
  8. ว่าที่ร้อยตรีจุตติ คนธรัตน์กุล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 
  9. นางณัฐมน  น้อยลี นิติกร กรรมการ/เลขานุการ  
  10. นางสาววราภรณ์  ยงถาวร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 5 ดังนี้  
  (1) จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  (2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  (3) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  (4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  

2.5 ปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง  
  ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความส าเร็จ มี 8 ประการ  
  1. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง  
  การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จะประสบความส าเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับ
เจตนารมณ์ การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้น าของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ผู้บริหารระดับสูงต้อง
ให้ความส าคัญและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจความส าคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อองค์กร  
มิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถจะเกิดข้ึนได้  
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  2. ความเข้าใจความหมายความเสี่ยงตรงกัน  
  การใช้ค้านิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแบบเดียวกันจะท าให้เกิดประสิทธิภาพใน
การก าหนดวัตถุประสงค ์นโยบาย กระบวนการเพ่ือใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง และก าหนดวิธีการจัดการความ
เสี่ยงที่เหมาะสม ท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง  
  3. กระบวนการการบริหารความเสี่ยง ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
  องค์กรทั่วไปจะประสบความส าเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้น จะต้อง
น ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ  
  4. การบริหารการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการชี้แจง  
  การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ องค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความ
เสี่ยงขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับขององค์กร และต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึง การเปลี่ยนแปลง
ของผลที่องค์กร และแต่ละบุคคลจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง  
  5. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
  การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติมีความส าคัญอย่างมากเพราะการ
สื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร  การชี้แจง ท าความเข้าใจต่อ
พนักงานทุกคนถึงความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้เกิดการยอมรับใน
กระบวนการและน ามาซึ่งความส าเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง  
  6. การวัดผลการบริหารความเสี่ยง  
  การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น จะท าให้ผู้บริหารสามารถประเมิน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและด าเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  
  7. การให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง  
  ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร ควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจกรอบการบริหาร
ความเสี่ยง และความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือบรรลุความส าเร็จขององค์กร การ
สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง  
  8. การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
  ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยส าคัญความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง คือการก าหนดวิธีที่
เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็น
ต่อไปนี้  
  - การรายงาน และสอบทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
  - ความชัดเจนและสม่ าเสมอของการมีส่วนร่วม และความมุ่งมันของผู้บริหารระดับสูง  
  - บทบาทของผู้น าในการสนับสนุน และติดตามการบริหารความเสี่ยง  
  - การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  
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2.6 กรอบการบริหารความเสี่ยง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ด าเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง  โดยยึดกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Commission ) โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ  
  1. วัฒนธรรมองค์กร โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายการด าเนินงาน และความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้  
  2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลโสธรในการก ากับ
การบริหารความเสี่ยง และมีการแต่งตั้งคณะท างานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต าบลโสธรท าหน้าที่
วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโดยผู้บริหารระดับส านัก/กลุ่มงาน ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และ
สม่ าเสมอ  
  3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์ค้นหา และระบุ
ความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดล าดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมที่มีอยู่ การจัดการความเสี่ยง 
การติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานตามแผนดังกล่าว  
  4. ปัจจัยพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงสร้างและระบบบริหารความเสี่ยง วิธีการด าเนินงาน/เครื่องมือที่ใช้
ในการระบุความเสี่ยง รวมถึงข้อมูลและการสื่อสารภายในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

3.1 ขั้นตอนบริหารความเสี่ยง 
   ในการพัฒนาและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสธร จะน าหลักการของมาตรฐาน COSO ซึ่งมีการด าเนินงานที่ส าคัญประกอบไปด้วย 8 ขั้นตอน  
  1. ทบทวนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร (Establishing the Context) เป็น
การทบทวนทิศทาง และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment) ภารกิจ และกิจกรรมภายใน 
ทบทวนนโยบาย (Policy) และเป้าหมาย (Objective) ในการบริหารความเสี่ยงของ องค์กร  
  2. การระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk Identifcation) เป็นการก าหนดประเด็นความเสี่ยงที่มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
คือ ความเสี่ยงด้านนโยบาย (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operationat Risk) ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการออกกฎระเบียบ (Compliance Risk) พร้อมก าหนดเจ้าภาพใน
การบริหารความเสี่ยง (Risk Owner) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเบี่ยงเบนที่
ยอมรับได ้(Risk Tolerance) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยง  
  3. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Analysis) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มี (Risk Factor) และ
การค้นหาสาเหตุของความเสี่ยง (Risk Cause / Root Cause) ที่มีความสัมพันธ์กับแต่ละปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการ
ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 
พร้อมก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)  
  4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Evaluation) เป็นการระบุระดับของ
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในแต่ละสาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause/ Root Cause) 
ทั้งระดับในปัจจุบัน และระดับที่ต้องการ  
  5. การก าหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการก าหนดค่าระดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยง (Likelihood x Impact : LI ) ที่จ าเป็นต้องด าเนินการวางแผนในการตอบสนองความ
เสี่ยง โดยจะก าหนดมาตรการในการรองรับความเสี่ยง ส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าระดับความรุนแรงของความเสี่ยงใน
ระดับสูงมาก (Very High) และระดับสูง (High) ซึ่งจะประเมินทางเลือกที่เหมาะสมในการตอบสนองความเสี่ยง 
ได้แก่ การยอมรับความเสี่ยง (Take) การลดโอกาสในการเกิดและผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง (Treat) การ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) และการถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)  
  6. การจัดท าแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เป็นการเชื่อมโยงสาเหตุและปัจจัยความเสี่ยงเข้ากับ
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร  
  7. การทบทวนและสอบทานตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) เป็นการก าหนดดัชนี
ชี้วัดของความเสี่ยงหลัก เพ่ือเป็นปัจจัยในการพิจารณาทิศทางของความเสี่ยงว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นหรือลดลง  และ
เป็นสัญญาณเตือนให้องค์กรสามารถรับรู้ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทัน ต่อเหตุการณ์รวมทั้งช่วย
สนับสนุนกิจกรรมควบคุมภายใน  
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  8. การจัดท าคู่มือและแผนในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan and Manual) แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยหลักการและแนวทาง ในการบริหารความเสี่ยง  
ในการบริหารความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยงหลัก ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุหลักของความเสี่ยงเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ประเมินระดับของโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง การจัดท าแผนที่ความ
เสี่ยง การทบทวนและสอบทานตัวชี้วัดความเสี่ยง และ (2) แผนการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยมาตรการที่
จะตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยง แผนในการด าเนินการตามมาตรการและแผนการติดตามควบคุม
ความเสี่ยง  

3.2 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและ
จัดล าดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซ่ึง องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้  
  1.ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร  
  2.ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม  
  3.จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม
ความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และ
ควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย  
  4.รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง  
  5.ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี
เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการ
หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activety) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้
จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่
หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  
  6.ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น  
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3.3 ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
  1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategec Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร  
  2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  หรือไม่มีการ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
  3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม  
  4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็น
ความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียการ
ป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ  

3.4 การประเมินความเสี่ยง  
  ในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์เพื่อวัดระดับโอกาสหรือความถี่
ที่จะเกิดความเสี่ยงและวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ โดยน าเหตุการณ์ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงที่มีการ
ค้นพบหรือระบุได้มาท าการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรง กับความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้ เพ่ือระบุระดับ
ความส าคัญของความเสี่ยง ซึ่งมีองค์ประกอบหลักในการพิจารณาอยู่ 2 ประการคือโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด
และผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้น โดยโอกาสที่จะเกิด คือความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง
และผลกระทบที่เกิดขึ้นคือความเสียหายที่เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อองค์กร หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ทั้งนี้ 
จะต้องมีการก าหนดระดับของโอกาสที่จะเกิด และระดับของผลกระทบที่จะเกิด เพ่ือให้สามารถก าหนดหรือ
จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงได้ พิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยง จากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต 
ปัจจุบัน หรือ การคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น         
5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แทนด้วยตัวเลข 5 4 3 2 และ 1 ตามล าดับ ใช้หลักเกณฑ์
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดซึ่งก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ  
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ  
 
  1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L ) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความ
เสี่ยงซ่ึงจ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึงขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง จ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ  
  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง  
ที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง การจัดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงเป็น   
5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามาก แทนด้วยตัวเลข 5 4 3 2 1 ตามล าดับ ซึ่งการก าหนดระดับ
ของผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณาถึงความเสียหาย หากความเสี่ยงนั้น เกิดขึ้นโดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็น
ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สินการด าเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ เป็นต้น การวิเคราะห์
ผลกระทบซึ่งก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ  
 
การวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยง 
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 3. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึงสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ ประเมินโอกาส
ที่จะเกิดและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูงปานกลาง ต่ า และต่ ามาก ในรูปแบบ
ของแผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  
  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่ จะ
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) 
จากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท้าให้สามารถก าหนดการควบคุม ความเสี่ยงได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคนหรือ
เวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้  
  1) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะ 
เกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
  2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี ระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด การวิเคราะห์ความเสี่ยง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสธร ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และ ระดับผลกระทบ (Impact) ของแต่ละ
ปัจจัยแล้วน าผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงและผลกระทบว่าจะเกิดความ
เสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 
4 ระดับความเสี่ยง คือ  
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  1) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง  
  2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 3-9 คะแนน หมายถึง ระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได ้แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพ่ิม มากขึ้นไปอยู่ในระดับ ที่ไม่สามารถยอมรับ  
  3) ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยงเท่ากับ 10-15 คะแนน หมายถึง ระดับ
ความเสี่ยงทีไ่ม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
  4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16-25 คะแนน หมายถึง ระดับ
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ประเภทความเสี่ยง  
Strategic Risk : S = ด้านกลยุทธ์  
Operational Risk : O = ด้านการด าเนินงาน  
Financial Risk : F = ด้านการเงิน  
Compliance Risk : C = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ  
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การควบคุม (Control)  
  หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท าเพ่ือลดความเสี่ยง และท าให้การ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี ้ 
  1. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ 
การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น  
  2. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว  เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น  
  3. การควบคุมโดยการชี้แนะ ( Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น การให้รางวัล แก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น  
  4. การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้ เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต  
 
การจัดการความเสี่ยง  
  แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทาง การบริหารจัดการความ
เสี่ยงนั้น ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร มีวิธีการบริหาร/จัดการเสี่ยง 4 แนวคิดหลัก (4T’s) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 
4T 

1.การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตก
ลงกันที่จะยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าใน
การจัดการหรือป้องกันแต่การเลือก
บริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการ
ติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ  

Risk Acceptance (Accept)  Take  

2.การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง 
การปรับปรุงระบบการท างาน หรือ
ออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยหาย หรือลดผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ เช่น การจัดอบรม
พนักงาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  

Risk Reduction (Control)  Treat  
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วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 
4T 

3. กระจายความเสี่ยง หรือโอน
ความเสี่ยง หมายถึง กระจายหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ หน่วยงานอื่น
ช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น 
การท าประกันภัยกับบริษัทภายนอก 
หรือการจ้างบุคคลภายนอก
ด าเนินการแทน (Outsource)  

Risk Sharing (Transfer)  Transfer  

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  
หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่
อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจ
ยอมรับได้ จึงตัดสินใจยกเลิก
โครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิด
ความเสี่ยงนั้นไป  

Risk Ad voidance (Ad void)  Terminate  

 
การรายงานและติดตามผล  
  หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ
ติดตามผลเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยมีเป้าหมายในการติดตามผล 
คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความ
เสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้อง
สอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจท า Check List การติดตาม พร้อมทั้ง
ก าหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ 
  1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น  
  2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ใน
การด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน  
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การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
  คณะท างานบริหารความเสี่ยง จะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่าง
เหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการ สามารถลดและ
ควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการด าเนินงาน  
 
การทบทวนการบริหารความเสี่ยง  
  การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยง
ในทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
   

แผนการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 

เหตุการณค์วามเสี่ยง 
 

การประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง/ 

แนวทางแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ 
 โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง 

1. การใช้อ านาจหน้าที่
เรียกรับผลประโยชน์ 
เช่น เจ้าหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์ในการตรวจ
รับงาน การตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต 

3 3 9 1. มีมาตรการไม่รับ ไม่เรียกรับ 
หรือไม่ยอมจะรับของขวัญ ของ
ก านัล เงิน ทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์ทดแทนอ่ืนใดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแล พนักงาน
เจ้าหน้าที่ไม่ให้รับ ไม่เรียกรับ 
หรือไม่ยอมจะรับทรัพย์สินอื่นใด 
ในอันที่จะก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ราชการ 
3. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่แยก
ต่างหากจากช่องทางร้องเรียนปกติ
เพ่ือคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียน 
4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ให้กับพนักงานให้ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

- ภายใน 
30 ก.ย. 65 

- ทุกกอง 

2. กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ  

   3 3 9 1. มีมาตรการควบคุม ก ากับ ดูแล
ให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย และแนวทางการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
2. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพ่ือ
เพ่ิมความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นไปตามระเบียบ 
3. มีการจัดท ารายงานสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างเสนอหัวหน้า
หน่วยงานเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

- ภายใน 
30 ก.ย. 65 

- ทุกกอง 
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เหตุการณ์ความเสี่ยง 

 

การประเมินระดับความเสี่ยง มาตรการด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง/ 

แนวทางแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ 
 โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง 

3. การน าทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว  

3 2 6 1. มีการจัดท าคู่มือการใช้ การยืม
ทรัพย์สินทางราชการ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
2. มีการจัดท าทะเบียนคุมบัญชี
พัสดุ ทรัพย์สินของทางราชการ ใน
การ ยืม ใช้ คืน 
3. หัวหน้าหน่วยงานควบคุมก ากับ
ดูแลพนักงาน เจ้าหน้าทีใ่ห้ปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมาย อย่าง
เคร่งครัด เพ่ือป้องกันการทุจริต 
4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ให้กับพนักงาน ให้คิด วิเคราะห์ 
แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

- ภายใน 
30 ก.ย. 65 

- ทุกกอง 

4. การเอื้อประโยชน์
ให้แก่พวกพ้อง 

2   3 6 1. มีมาตรการควบคุม ก ากับ ดูแล
ให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย อย่างเคร่งครัด  
2. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงการเกิดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. มีการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับโทษของการ
ประพฤติทุจริต 
4. เพิ่มช่องทางการร้องเรียน แจ้ง
เบาะแส การทุจริตของเจ้าหน้าที่
เพ่ือป้องกันการประพฤติทุจริต 

- ภายใน 
30 ก.ย. 65 

- ทุกกอง 

 


