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ค าน า 
 

 ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัด
ให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐ านและหลั ก เ กณฑ์ที่ ก ร ะทรว งการคลั ง ก าหนด  ซึ่ ง ก า รบริ หา รจั ดการคว าม เสี่ ย ง                              
(Risk Management) เป็นเครื่องมือส าคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ มีกระบวนการที่ใช้การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพ่ิมโอกาสความส าเร็จ ลดโอกาสของ
ความล้มเหลว ลดความไม่แน่นอนในผลการด าเนินงานโดยรวมขององค์กร ช่วยให้หน่วยงานสามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ได้ เ พ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ดังกล่าวข้างต้น 

 

 การจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2566 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือด าเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต               
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยใช้แนวทางการวิ เคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตาม
หลักการสากล เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ 
ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลด้วย 

 

 ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน น าไปเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านบริหาร
จัดการความเสี่ยง และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาบัว  ต่อไป 
  
      

                องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
          
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ                          
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังก าหนด ประกอบ
กับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0805.2/ว 6858  ลงวันที่  29  มีนาคม  2562 เรื่อง 
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหนวย
งานของรัฐ พ.ศ.2562  องคการบริหารสวนต าบลนาบัว  จึงไดจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน การบรรลุเปาหมายดานการด าเนินงาน การเงิน ตลอดจนการ
ใชทรัพยากร การดูและรักษาทรัพยสิน การปองกันลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง
ของหนวยงาน รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถใหองคการบริหารสวนต าบลนาบัว 

การบริหารความเสี่ยงจึงเปนเครื่องมือที่ส าคัญที่จะชวยปองกัน รักษา และสงเสริมใหองคกรสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงยังเปนองคประกอบส าคัญของการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good  Corporate  Governance) โดยมุงเนนใหทุกกระบวนการด าเนินงานดวยความ
โปรงใส  มีประสิทธิภาพ สงผลดีตอภาพลักษณ และการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคกร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
เพราะภายใตสภาวะการด าเนินงานของทุกๆ องคกร ลวนแตมีความเสี่ยง ซึ่งเปนความไมแนนอนที่อาจจะสงผล  
กระทบตอการด าเนินงานหรือเปาหมายขององคกร จึงจ าเปนตองมีการจัดการความเสี่ยงเหลานั้น อยาง            
เปนระบบ โดยการระบุความเสี่ยงวามีปจจัยเสี่ยงใดบางที่กระทบตอการด าเนินงานหรือเปาหมายขององคกร                
วิเคราะหความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ก าหนดแนวทางใน
การจัดการความเสี่ยงและค านึงถึงความคุมคาในการจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม 

นอกจากนี ้ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544 ไดก าหนดใหสวนราชการตองมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุม ภายในตาม
กรอบแนวทางการประเมินองคการบริหารสวนต าบลนาบัว  ในการนี้องคการบริหารสวนต าบลนาบัว จึงไดจัดท า
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององคการบริหารสวนต าบลนาบัว ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น 
ส าหรับใชเปนแนวทางในการบริหารและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการด าเนินการตางๆ เพ่ือลดมูลเหตุ
ของแตละโอกาสที่จะท าใหเกิดความเสียหาย   ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย ูใน
ระดับท่ีสามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบไดอยางมีระบบ 

1.2 วัตถุประสงคของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

       1) เพ่ือใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานเขาใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคการ                  
บริหารสวนต าบลนาบัว                                                                                                                                  

        2) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                     
         3) เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
         4) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนต าบลนาบัว   ไดแก          
ส านักงานปลัด   กองคลัง   กองชาง   กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
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            5) เพ่ือเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ             
กลยุทธขององคการบริหารสวนต าบลนาบัว                                                                                                                                  
             6) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองคการบริหารสวนต าบลนาบัว                                             

   7) เพ่ือองคการบริหารสวนต าบลนาบัว สามารถด าเนินการไดตามพันธกิจ และวิสัยทัศนทีก่ าหนด                          
ในแผนพัฒนาทองถิ่น โดยเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ก าหนดไว 
1.3 เปาหมาย 

           1) ผูบริหารทองถิ่นและผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือน าไปใชใน
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานประจ าปใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ าหนดไว 

2) ผูบริหารทองถิ่นและผูปฏิบัติงาน สามารถบรรลุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 
และจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

3) สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใชในการบริหารงานที่รับผิดชอบได 
4) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลการและกระบวนการด าเนินงานภายในองคกรอยางตอเนื่อง 
5) ความรับผิดชอบตอความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอยางเหมาะสมทั่วทั้งองคกร 
6) การบริหารความเสี่ยงไดรับการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร 

1.4 ประโยชนของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
1) สรางฐานขอมูลที่มีประโยชนตอการบริหารงานและการปฏิบัติงานในองคกร การบริหารความเสี่ยง                   

จะเปนแหลงขอมูลส าหรับผูบริหารในการตัดสินใจตางๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยูบนสมมุติฐาน ในการ
ตอบสนองตอเปาหมายและภารกิจหลักขององคกรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 

2) การบริหารความเสี่ยงจะชวยใหผูบริหารตะหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ และสามารถท าห้าที่ ในการ
ก ากับดูแลองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

3) เปนเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือที่ชวยให ผูบริหาร
มั่นใจไดวาความเสี่ยงไดรับการจัดการอยางเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเปนเครื่องมือที่ส าคัญของ ผูบริหารในการ
บริหารงาน และการตัดสินใจในดานตางๆ เชน การวางแผน การก าหนดกลยุทธ การติดตาม ควบคุมและวัดผลการ
ปฏิบัติงานซึ่งจะสงผลใหการด าเนินงานเปนไปตามเปาหมายและสามารถสรางมูลคาเพ่ิมให้แกองคกร 

4) ชวยใหการพัฒนาองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าใหรูปแบบการตัดสินใจ ใน
การปฏิบัติงานขององคกรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เชน การตัดสินใจโดยที่ผูบริหารมีความเขาใจใน           
กลยุทธ  วัตถุประสงคขององคกรและระดับความเสี่ยงอยางชัดเจน                                                                                                           

5) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ 
จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้ใน 
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 



 

บทที่ 2 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 

2.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
องคการบริหารสวนต าบลนาบัว ไดก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงใหผูปฏิบัติงานทุกคน                   

ในองคกรไดถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงเปนไปในแนวทางเดียวกัน ทั่วทั้งองคกร และเกิดเปนวัฒน
ธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร อันจะสงผลใหการบริหารความเสี่ยง ถูกปลูกฝงอยูในองคกรอยางย่งยืน 
โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยงจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง มี
สาระส าคัญ ดังนี้ 

1.ใหด าเนินการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบตามแนวทาง COSO  :  ERM  (The Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission : Enterprise Risk Management) ซึ่งเปนกรอบ
แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั้งองคกร 

2.ใหกระบวนการบริหารความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาทองถิ่น 

3.ใหมีการติดตามป จจัยที่ เปนเหตุแห งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดท ารายงานผลการบริหาร                
ความเสี่ยงอยางสม่ าเสมอ 

4.ใหน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดีมาใชในการบริหารความเสี่ยง 
5.ใหมีการเผยแพรความรูสรางความเขาใจและสรางจิตส านึกแกผูปฏิบัติงานทุกคนใหตระหนักถึง ความรู้

รับผิดชอบที่จะตองปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอยางเครงครัดและตอเนื่องเปนวัฒนธรรม องคกร
ความสัมพันธของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงคหลักของการบริหารจัดการองคกรที่ดีคือ การติดตาม ก ากับ ควบคุม และดูแลใหมี การจัด
กระบวนการเพ่ือใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพตรงเปาหมาย คุมคาและประหยัดเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด           
ตอผู้มีสวนเกี่ยวของ 3 หลักการที่มีความสัมพันธกัน  ดังนี้ 

1.การบริหารความเสี่ยง 
2.การควบคุมภายใน 
3.การตรวจสอบภายใน 

2.2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
หมายถึง การก าหนดนโยบาย โครงสราง และกระบวนการเพ่ือใหคณะกรรมการผูบริหารและบุคลากรของ              

องคกรน าไปปฏิบัติในการก าหนดกลยุทธปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร โดยกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได องคกรจะตองสามารถบงชี้เหตุการณที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบตอองคกรและก าหนด
วิธีจัดการที่เหมาะสม ใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได ทั้งนี้ เพ่ือใหเกิดความเชื่อมั่นในระดับหน่วยวาผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจตางๆ  จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค ที่ไดก าหนดไว โดยวัตถุประสงคในการบริหารความ
เสี่ยงนั้น  เปนไปเพ่ือใหผลการด าเนินงานขององคกร เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว รวมถึงเพ่ือให
เกิดการรับรู ตระหนักและเขาใจ ถึงความเสี่ยง ดานตางๆที่เกิดขึ้นกับองคกร ก าหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลด
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่องคกร ยอมรับได รวมทั้งการสรางกรอบแนวทางในการด าเนินงานใหแกบุคลากรใน             
องคกร  เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการกรอบแนวทางในการด าเนินงานใหแกบุคลากรในองคกร เพ่ือใหสามารถ
บริหารจัดการความไมแนนอน ที่จะเกิดข้ึนกับองคกรไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
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1.วัตถุประสงคดานการด าเนินงาน (Operations Objectives) เปนวัตถุประสงคเกี่ยวกับความ                        
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป าหมายดานการด าเนินงาน ดานการเงิน 
ตลอดจนการใชทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือการลดความผิดพลาดของหนวยงานของรัฐ 
ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยงานของรัฐ 

2.วัตถุประสงคดานการรายงาน (Reporting Objectives) เปนวัตถุประสงคเกี่ยวกับการรายงาน ทาง
การเงินและไมใชทางการเงินที่ใชภายในและภายนอกหนวยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได ทันเวลา      
โปรงใส หรือ ขอก าหนดอ่ืนของทางราชการ 

3.วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ (Compliance Objectives) เปนวัตถุ            
ประสงคเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการด าเนินงาน
รวมทั้งขอก าหนดอ่ืนของทางราชการ 
2.3 แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 

องคการบริหารสวนต าบลนาบัว ไดด าเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคการ
บริหารสวนต าบลนาบัวขึ้น และด าเนินการโดยมีขั้นตอนการด าเนินการหลักเกณฑในการวิเคราะหประเมินและ
จัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COCO (Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มาตรฐานที่จะน ามาใชในการก าหนดแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง เปนกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองคกร (Enterprise  Risk  
Management  :  ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปญหาและความเสี่ยงออกเปนองคประกอบยอยรวมถึงมีการ
ก าหนดบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน 

กรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณการตามแนวทาง COSO (COSO : ERM Integrated 
Framework) ดังกลาว มีองคประกอบหลักจ านวน 8  องคประกอบ เพ่ือเปนกรอบการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ดังนี้ 

1.สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) ไดแกวัฒนธรรมขององคกร นโยบาย ในการ
บริหารความเสี่ยง และมุมมองของผูบริหาร เปนตน 

2.การก าหนดวัตถุประสงค (Objective  Setting) เปนกระบวนการก าหนดวัตถุประสงคในการ บริหาร
ความเสี่ยงขององคกร  โดยสวนใหญจะสอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธขององคกร 

3.การบงชี้เหตุการณ (Event Identifcation) เปนการระบุปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจาก ภายนอก
และภายในองคกร โดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเสี่ยงนั้นๆ 

4.การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment)  เปนการวิเคราะหพิจารณาจากโอกาสในการ เกิดขึ้นของ
ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดข้ึนจากความเสี่ยง 

5.การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Assessment) เปนการก าหนดมาตรการที่จะรองรับและตอบสนองตอ              
ความเสี่ยง ไดแก การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง การถายโอนความเสี่ยง การลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง                
และการยอมรับความเสี่ยง เปนตน   

6.กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เปนการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพ่ือใหมั่นใจวา จะมีการ
ด าเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่ไดก าหนดไว 
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7.สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ไดแกการรวบรวม การบันทึก                
ขอมูล รูปแบบของเอกสาร  วิธีในการสื่อสาร เพ่ือใหบุคลากรตางๆไดรับรูถึงขอมูลตางๆที่เกี่ยวของในการ บริหาร
ความเสี่ยง 

2.4 หนาที่ความรับผิดชอบตามโครงสราง 

โครงสร างการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด วย การก ากับดูแล การตัดสินใจ การจัดท าแผน                       
การด าเนินการ   การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแตละองคประกอบมีอ านาจหนาที่ดังนี้ 

ผบูริหารองคการบริหารสวนต าบล 

1.แตงตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนต าบล 

2.สงเสริมและติดตามใหมีการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
3.พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง 
4.พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา  

2.5 หนวยตรวจสอบภายใน  

 1.สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนต าบล 
            2.น าเสนอผลการบริหารความเสี่ยงใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบและให้
ข้อเสนอแนะ 

2.6 คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

            1.จัดใหมีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เปนระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร 
           2.ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง 
            3.รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญเสนอตอผูอ านวยการเพ่ือ
พิจารณา 

2.7 ผูปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนต าบล 
1.สนับสนุนขอมูลที่เก่ียวของใหกับคณะท างานบริหารความเสี่ยง 
2.ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 2.8 คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
ผ ูบริหารองคการบริหารสวนต าบลนาบัว ไดมีการแตงตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง ตามค าสั่งองคการ

บริหาร สวนต าบลนาบัว ที่  583/2562 ลงวันที่  5  พฤศจิกายน 2562 โดยมีองคประกอบและอ านาจหนาที ่
ดังนี้ 
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2.9 องคประกอบ 

1.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    ประธานกรรมการ 
2.หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการ 
3.ผอู านวยการกองช่าง     กรรมการ 
4.ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
5.ผู้อ านวยการกองการศึกษา    กรรมการ 
6.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ    กรรมการ/เลขานุการ 

2.10 อ านาจหนาที่ 
1.จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
2.ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3.จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4.พิจารณาทบทวนแผนการจัดการความเสี่ยง 

ปจจัยส าคัญตอความส าเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง 
ปจจัยส าคัญที่จะชวยใหการปฏิบัติตามกรอบบริหารความเสี่ยงขององคกรประสบความส าเร็จ                          

มี  8 ประการ ดังนี้ 
1.การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง 
การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององคกร จะประสบความส าเร็จเพียงใดขึ้นอยูกับ เจตนารมณ

การสนับสนุนการมีสวนรวม และความเปนผูน าของผ ูบริหารระดับสูงในองคกร ผูบริหารระดับสูง ตองให
ความส าคัญและสนับสนุนใหทุกคนในองคกรเขาใจความส าคัญในคุณคาของการบริหารความเสี่ยงตอองคกร 
มิฉะนั้นแลวการบริหารความเสี่ยงจะไมสามารถเกิดข้ึนได 

2.ความเขาใจความหมายความเสี่ยงกัน การใชนิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแบบ
เดียวกัน จะท าใหเกิดประสิทธิภาพในการก าหนดวัตถุประสงค นโยบาย กระบวนการเพ่ือใชในการบงชี้และประเมิน
ความเสี่ยงและก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ท าใหผูบริหารและผูมีหนาที่ทุกระดับมีจุดหมายรวมกัน
ในการบริหารความเสี่ยง 

3.กระบวนการการบริหารความเสี่ยงด าเนินการอยางตอเนื่อง องคกรทั่วไปจะประสบความส าเร็จในการ
ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงไดนั้นจะตองน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติอยางทั่วถึงทั้ง  
องคกรและตองกระท าอยางตอเนื่องสม่ าเสมอ  

4.การบริหารการเปลี่ยนแปลงตองมีการชี้แจง 
การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ องคกรตองมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงของ                

องคกรใหเขากับทุกระดับขององคกร และตองใหผูบริหารและพนักงานทุกคนไดทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของผลที่
องคกรและแตละบุคคลจะไดรับการเปลี่ยนแปลง 

5.การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธการบริหารความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติมีความส าคัญอยางมาก เพราะการ สื่อสาร

จะเน้นใหเห็นถึงการเชื่อมโยงระหวางการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธองคกร การชี้แจงท าความเขาใจ ตอพนักงาน 
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ทุกคนถึงความรรูับผิดชอบของแตละบุคคลตอกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะชวยใหเกิดการ ยอมรับใน
กระบวนการและน ามาซึ่งความส าเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง 

6.การวัดผลการบริหารความเสี่ยง                                                                                        
 การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น จะท าใหผูบริหารสามารถประเมิน  ความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นไดและด าเนินการใหกระบวนการท้งหมดเกิดความสอดคลองกันอยางมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 
และเปนการลดความแตกตางระหวางความเสี่ยงที่เกิดขึ้น                                                                                         
 7.การใหความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยง                                                                                                  
 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองคกร ควรตองไดรับการฝกอบรมเพ่ือใหเขาใจกรอบการบริหารความเสี่ยง 
และความรูรับผิดชอบของแตละบุคคลในการจัดการความเสี่ยงเพ่ือบรรลุความส าเร็จขององคกร                             
 8.การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง                                                                                      

ขั้นตอนสุดทายของปจจัยส าคัญความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง คือ การก าหนดวิธีที่เหมาะสมในการ
ติดตามการบริหารความเสี่ยง 

การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็นตอไปนี้ 
-การรายงานและสอบทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
-ความชัดเจนและสม่ าเสมอของการมีสวนรวม และความมุงมั่นของผูบริหารระดับสูง 
-บทบาทของผูน าในการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสี่ยง 
-การประยุกตใชเกณฑการประเมินผลการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 

2.11 กรอบการบริหารความเสี่ยง 
           องคการบริหารสวนต าบลนาบัว ด าเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยยึดกรอบ การบริหารความ
เสี่ยงตามแนวทางของ COCO (Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
โดยมีองคประกอบที่ส าคัญ คือ 

 1.วัฒนธรรมองคกร โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค นโยบาย เปาหมายการด าเนินงานและ ความเสี่ยงที่
ยอมรับได 

 2.โครงการสรางการบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการองคการบริหารสวนต าบลนาบัว  ในการก ากับการ
บริหารความเสี่ยง และมีการแต งตั้งคณะท างานการบริหารความเสี่ยง  องคการบริหารสวนต าบลนาบัว             
ท าหนาที่วิเคราะหและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโดยผูบริหารระดับส านัก/ กลุมงานติดตามประเมินผลอยางต่อ
เนื่องและสม่ าเสมอ 

 3.กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีองคประกอบตั้งแตการก าหนดวัตถุประสงคคนหาและระบุความเสี่ยง 
การวิเคราะหความเสี่ยง การจัดล าดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมที่มีอยู การจัดการ ความเสี่ยง    การ
ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานตามแผนดังกลาว 

 4.ปจจัยพ้ืนฐาน ไดแก โครงสรางและระบบบริหารความเสี่ยง วิธีด าเนินงาน/เครื่องมือที่ใช ในการระบุ
ความเสี่ยง รวมถึงขอมูลและการสื่อสารภายในองคกร 

 

 

 



 

                                        บทท่ี 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง                                                                               
3.1 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 

ในการพัฒนาและทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององคการบริหารสวน ต าบล
นาบัว จะน าหลักการของมาตรฐาน COSO    ซึ่งมีการด าเนินงานที่ส าคัญประกอบไปดวย 8 ขั้นตอน 

1.ทบทวนการด าเนินงานขององคการบริหารสวนต าบลนาบัว (Establishing the Context) เปนการ   
ทบทวนทิศทาง และสภาพแวดลอมภายในขององคกร (Internal   Environment) ภารกิจ และกิจกรรมภายใน
ทบทวนนโยบาย (Policy) และเปาหมาย (Objective) ในการบริหารความเสี่ยงขององคกร 

2. การระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk Identifcation) เปนการก าหนดประเด็นความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ
สอดคลองกับยุทธศาสตร และกลยุทธขององคการบริหารสวนต าบลนาบัว  โดยแบงออกเปน 4  ดาน  คือ ความ
เสี่ยงดานนโยบาย (Strategic Risk) ความเสี่ยงดานการด าเนินงาน (Operationat  Risk) ความเสี่ยงดานการเงิน 
(Financial   Risk) และความเสี่ยงดานกฎระเบียบ (Compliance Risk) พรอมก าหนดเจาภาพในการบริหารความ
เสี่ยง (Risk Owner) ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได (Risk  Appetite) และระดับความเบี่ยงเบน            ที่ยอมรับ
ได (Risk  Tolerance) ของแตละประเด็นความเสี่ยง 

3. การวิเคราะหปจจัยเสี่ยง (Risk Analysis) เปนการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงที่มี (Risk Factor) และการ  ค
นหาสาเหตุของความเสี่ยง (Risk Cause / Root Cause) ที่มีความสัมพันธกับแตละปจจัยเสี่ยง รวมถึงการก าหนด
เกณฑในการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) พรอม
ก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) 

4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Evaluation) เปนการระบุระดับของโอกาสที่ จะ
เกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในแตละสาเหตุความเสี่ยง (Risk   Cause/ Root Cause)                 
ทั้งระดับในปจจุบัน และระดับที่ตองการ 

5. การก าหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง (Risk   Response) เปนการก าหนดคาระดับ ความ
รุนแรงของความ (Likelihood  x  Impact  : LI  ) ที่จ าเปนตองด าเนินการวางแผนในการ ตอบสนองความเสี่ยง 
โดยจะก าหนดมาตรการในการรองรับความเสี่ยง ส าหรับปจจัยเสี่ยงที่มีคาระดับ ความรุนแรงของความเสี่ยงใน
ระดับสูงมาก (Very High) และระดับสูง (High) ซึ่งจะประเมินทางเลือก ที่เหมาะสมในการตอบสนองความเสี่ยง ได
แก การยอมรับความเสี่ยง (Take) การลดโอกาสในการเกิด และผลกระทบของแตละความเสี่ยง (Treat) การ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) และการถายโอน ความเสี่ยง (Transfer) 

6.การจัดท าแผนที่ความเสี่ยง (Risk  Map) เปนการเชื่อมโยงสาเหตุและปจจัยความเสี่ยงเขากับ 
ยุทธศาสตร และกลยุทธขององคกร 

7.การทบทวนและสอบทานตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) เปนการก าหนด ดัชนีชี้วัดของ
ความเสี่ยงหลัก เพ่ือเปนปจจัยในการพิจารณาทิศทางของความเสี่ยงว ามีแนวโนมเพ่ิมขึ้น หรือลดลง และ               
เปนสัญญาณเตือนใหองคกรสามารถรับรู และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไดทัน ตอเหตุการณรวมทั้งชวย
สนับสนุนกิจกรรมควบคุมภายใน 
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3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

เปนการน าความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด
เหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลคาความเสียหาย (Impact)  จาก
ความเสี่ยง เพ่ือใหเห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกตางกัน ท าใหสามารถก าหนดการควบคุมความ เสี่ยงไดอยาง
เหมาะสม ซึ่งจะชวยใหสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใต้งบประมาณ ก าลังคนหรือเวลา
ที่มีจ ากัด  โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่ก าหนดไวขางตน  ซึ่งมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

1.พิจารณาโอกาส ความถี่ในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likeihood) วามีโอกาสความถี่ ที่จะเกิดขึ้นมาก น
อยเพียงใดตามเกณฑมาตรฐานที่ก าหนด 

2.พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลตอหนวยงานวามีระดับความรุนแรง
หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑมาตรฐานที่ก าหนด 

3.3 การวิเคราะหความเสี่ยง 

องคการบริหารสวนต าบลนาบัว ไดพิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และระดับผลกระทบ 
(Impact) ของแตละปจจัยแลวน าผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบวาจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ x ผลกระทบที่     จะเกิด
ความเสียหาย) ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับความเสี่ยงคือ 

1.ระดับความเสี่ยงที่ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับความ เสี่ยงที่ยอมรับได
ไมตองควบคุมความเสี่ยง 

2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 3-9 คะแนน หมายถึง ระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได แตตองมีการควบคุมเพ่ือปองกันมิใหความเสี่ยงเพ่ิม มากขึ้นไปอยูในระดับ ที่ไมสามารถยอมรับ 

3) ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยงเทากับ 10-15 คะแนน หมายถึง ระดับความเสี่ยง
ที่ไมสามารถยอมรับได โดยตองจัดการความเสี่ยงเพ่ือใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16-25  คะแนน หมายถึง ระดับความ
เสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับได จาเปนตองเรงจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับไดทันท ี
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3.4 การรายงานและติดตามผล 

         หลังการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแลว จะตองมีการรายงานและ 
ติดตามผลเปนระยะ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการด าเนินงานไปอยางถูกตองและเหมาะสม โดยมีเปาหมาย  ใน
การติดตามผล คือ การประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผล   การ
จัดการความเสี่ยงที่ไดมีการด าเนินการไปแลววาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงหรือไม โดยหน
วยงานตองสอบทานดูวา วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไดมีประสิทธิภาพดีก็ใหด าเนินการตอไป   หรือวิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานใหผู้บริหารทราบ  ตามหลักเกณฑ์ว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  

          -แบบปค.4 เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ(ระดับส่วนงานย่อย/ส านัก/กอง เป็นผู้จัดท ารายงาน) 

           แบบปค.5 เป็นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน หรือ แบบ ปค.5 เป็นแบบ
รายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่อยงานของรับ (ระดับส่วนย่อย/ส านัก/กอง เป็นผู้จัดท า
รายงาน 

3.5 การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 

 เป็นการทบทวนการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ว่ามีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุก
ขั้นตอน  เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย การบริหารความเสี่ยงระดับส านักกอง/กอง มุ่งเน้นให้เกิด ผล
ส าเร็จตามภารกิจหลักตามกฎหมาย จัดตั้งและแผนการบริหารราชการประจ าปีงบประมาณ ดังนั้น โครงการหรือ
กิจกรรมที่ต้องด าเนินการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็น
อ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งได้รายงานไว้ในระบบการควบคุมภายใน หนังสือรับรองการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) หรือแบบ ปค.1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  

 

 

 

 

 



การประเมินความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว    อ าเภอเมืองสุรินทร์     จังหวัดสุรินทร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ หลีกเลี่ยง ควบคุม/ลด ยอมรับ ถ่ายโอน 

การโอน  แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
 

มีการโอนเพิ่ม ลด งบประมาณ
จ านวนหลายครั้ง  

3 
    มีโอกาสเกิดขึ้น  
      6-12  เดือน 

ต่อครั้ง 

3 
มีผลกระทบในการ
ปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
หรือวัตถุประสงค ์
ร้อยละ41-60  

9 
ปานกลาง 

 /   

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
 

เจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติ งานยั งมี ไม่
เพียงพอในการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

3 
    มีโอกาสเกิดขึ้น  
     6-12  เดือน 
         ต่อครั้ง 

3 
    มีผลกระทบในการ
ปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
หรือวัตถุประสงค ์
    ร้อยละ41-60 

8 
ปานกลาง 

 /   

งานการเงินและบัญชี 
 

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีปฏิบัติงาน 
หลายอย่าง ขาดความรู้ ทักษะ
ในการปฏิบัติงาน 
 

4 
มีโอกาสเกดิขี้น 

1-6 เดือน 
ต่อครั้ง 

3 
    มีผลกระทบในการ
ปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
หรือวัตถุประสงค ์
    ร้อยละ41-60 

9 
    ปานกลาง 

 /   

การจัดเก็บรายได้ 
 
 
 

ข า ด ค ว า ม รู้ ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

3 
    มีโอกาสเกิดขึ้น  
     6-12  เดือน 
         ต่อครั้ง 

3 
    มีผลกระทบในการ
ปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 
หรือวัตถุประสงค ์
    ร้อยละ41-60 

7 
    ปานกลาง 

 /   



การประเมินความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว   อ าเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 

 
โครงการ/กิจกรรม 
 

ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ หลีกเลี่ยง ควบคุม/ลด ยอมรับ ถ่ายโอน 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สินและพัสดุ
ยังไม่เป็นปัจจุบัน 

3 
    มีโอกาสเกิดขึ้น  
      6-12  เดือน 

ต่อครั้ง 

3 
มีผลกระทบในการ
ปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
หรือวัตถุประสงค ์
ร้อยละ41-60  

8 
ปานกลาง 

 /   

การก่อสร้าง เจ้าหน้าท่ีด้านช่างมีไม่เพียงพอ 3 
    มีโอกาสเกิดขึ้น  
      6-12  เดือน 

ต่อครั้ง 

3 
มีผลกระทบในการ
ปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
หรือวัตถุประสงค ์
ร้อยละ41-60  

8 
ปานกลาง 

 /   

การซ่อมแซมไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อม
ไฟฟ้ายังไม่สมบูรณ์ 

3 
    มีโอกาสเกิดขึ้น  
     6-12  เดือน 
         ต่อครั้ง 

3 
    มีผลกระทบในการ
ปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
หรือวัตถุประสงค ์
    ร้อยละ41-60 

9 
ปานกลาง 

 /   

การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและ
การบ ารุงรักษา 

การใช้รถยนต์เกิดความช ารุด
เสียหายเร็วเนื่องจากขาดการ
บ ารุงดูแลรักษารถยนต์ 

4 
มีโอกาสเกดิขี้น 

1-6 เดือน 
ต่อครั้ง 

3 
    มีผลกระทบในการ
ปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
หรือวัตถุประสงค ์
    ร้อยละ41-60 

9 
    ปานกลาง 

 /   



การประเมินความเสี่ยง 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว   อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ หลีกเลี่ยง ควบคุม/ลด ยอมรับ ถ่ายโอน 

งานการศึกษา บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณ
งาน 

4 
มีโอกาสเกดิขี้น 

1-6 เดือน 
ต่อครั้ง 

3 
    มีผลกระทบในการ
ปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
หรือวัตถุประสงค ์
    ร้อยละ41-60 
 
 

9 
    ปานกลาง 

 /   

งานศาสนาและวัฒนธรรม กฎหมาย ระเบียบ ที่
เปลี่ยนแปลงท าให้เกิดความไม่
เข้าใจท าให้การปฏิบตัิงานไม่
ถูกต้อง 

3 
    มีโอกาสเกิดขึ้น  
     6-12  เดือน 
         ต่อครั้ง 

3 
    มีผลกระทบในการ
ปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 
หรือวัตถุประสงค ์
    ร้อยละ41-60 
 

8 
    ปานกลาง 

 /   



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 

 

 

ความเสี่ยง 
 
 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มีการโอนเพิม่ ลด 
งบประมาณจ านวนหลายครั้ง 

 
 
 

ขาดความรูค้วามเข้าใจ
และทักษะปฏิบตัิงาน 

9 ด้านการปฏิบัติงาน แจ้งทุกกอง/ส านักให้มีการวางแผนการ
เสนอโครงการ  หรือจัดท างบประมาณให้
เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอด
ปีงบประมาณโดยศึกษาข้อมลูการโอน 
แก้ไข เปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณที่
ผ่านมาจากหนังสือสั่งการและอื่นๆ 

1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 ส านักปลัด 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานยังมีไม่
เพียงพอในการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานยังมี
ไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

8 ด้านการปฏิบัติงาน มอบหมายเจ้าหน้าที่รบัผิดชอบให้
เจ้าหน้าท่ีที่มีอยู่ให้ครอบคลุมทุกภารกิจ 
 

1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 ส านักปลัด 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 

ความเสี่ยง 
 
 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

เ จ้ า ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ที่
ปฏิบัติงาน 
หล า ย อย่ า ง  ข าด ค ว า ม รู้ 
ทักษะในการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี 

การเบิกจ่ายยังไม่ถูกต้อง
เอกสารประกอบฎีกาไม่
ครบถ้วนต้องน ามาแก้ไข
ท าให้เบิกจ่ายล่าช้า 

9 ด้านการปฏิบัติงาน ปรับใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมอืในการ
ติดตามประเมินผล 

1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 กองคลัง 

ขาดความรู้ ทั กษะ ในกา ร
ปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได้ 

บุคลากรบรรจุใหม่และ
การปฏิบัติงานเป็นภาษ ี
ตัวใหม ่

7 ด้านการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลว่ามีการบรรจุแต่งตั้ง
บุคลากรไดเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกับ
ภารกิจของหน่วยงาน 

1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 กองคลัง 

ทะเบียนคุมทรัพย์สินและ
พัสดุยังไม่เป็นปัจจุบัน 

ทะเบียนคุมทรัพย์สินและ
พัสดุยังไม่เป็นปัจจุบัน 

8 ด้านการปฏิบัติงาน ปรับแบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผล 

1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 กองคลัง 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ความเสี่ยง 
 
 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

เ จ้ า ห น้ า ที่ ด้ า น ช่ า ง มี ไ ม่
เพียงพอ 

บุ คลากรด้ า น ช่ า งขาด
เทคนิคความรู้ทางด้าน
วิศวกรรม ช้ันสู งซึ่ งบาง
โครงการเป็นโครงการที่
ต้องใช้เทคนิคช้ันสูง 

8 ด้านการปฏิบัติงาน ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเปน็
ประจ าตามแผนการอบรม 

1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 กองช่าง 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อม
ไฟฟ้ายังไม่สมบูรณ์ 

ความปลอดภั ย ในการ
ปฏิบัติงาน 

9 ด้านการปฏิบัติงาน ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ าหรับ
ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้
ครบถ้วนสมบรูณ์และเพียงพอ 

1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 กองช่าง 

การใช้รถยนต์เกิดความช ารุด
เสียหายเร็วเนื่องจากขาดการ
ดูแลบ ารุงรักษา 

การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
บางครั้งพนักงานขับรถลา
หรือมีเหตุให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ท าให้การ
ติดต่อราชการจ าเป็นต้องมี
คนขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่
ใ น ภ า ร ะ ห น้ า ที่ ค ว า ม
รับผิดชอบของบุคคลนั้น 
 

8 ด้านการปฏิบัติงาน แจ้งให้ผู้รับผดิชอบติดตามตรวจสภาพ
รถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 กองช่าง 



 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 

 

 

ความเสี่ยง 
 
 

ปัจจัยเสี่ยง ระดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง มาตรการด าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

บุ ค ล า ก ร ไ ม่ เ พี ย ง พ อ กั บ
ปริมาณงาน 

บุคลากรไม่ เพียงพอกับ
ป ริ ม า ณ ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 

9 ด้านการปฏิบัติงาน ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม 
ปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาอัตราก าลังของ
กองการศึกษาให้เหมาะสม 

1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 กองการศึกษา 

กฎหมาย ระเบียบ ท่ี
เปลี่ยนแปลงท าให้เกิดความ
ไม่เข้าใจท าให้การปฏิบตัิงาน
ไม่ถูกต้อง 

กฎระเบียบเปลี่ยนแปลง 
ท าให้เกิดความไม่เข้าใจ 
ท าให้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง 

8 ด้านการปฏิบัติงาน จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรูด้้านต่างๆและทักษะใน
การปฏิบัติงาน 
 

1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 กองการศึกษา 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 
 เรื่อง  นโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยด าเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
****************************** 

 

                องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว  ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้จัดวางระบบควบคุมภายใน
โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามข้อ 8  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาบัว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและสิทธิผลของการด าเนินงาน 
และเพ่ือให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม   ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์กร
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 1.  ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นต้อง
ด าเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การด าเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ 
 2.  ก าหนดให้ทุกส านัก/กอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง ก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และประเมินผลการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 โดยให้คณะกรรมการของหน่วยงาน
ของรัฐตาม ข้อ 1(6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ 8  ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการร่วมกันโดยมี
การจัดการและด าเนินการอย่างเป็นระบบ  และต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยด าเนินการ
ตามมาตรการควบคุมภายใน 
 3.  ให้มีการติดตามประเมินและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุง
อย่างสม่ าเสมอ 
 4.  เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยง
นั้นให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบทันทีและให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดีด้วย  

   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
   
   ประกาศ   ณ  วันที่   29   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 
 

  (นายเฉลิมพล  เขียวหวาน)                        
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

 

 


