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นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 

(Enterprise Risk Management Policy) 

 

1.บทนํา 

นโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่อ้อ ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ สามารถ
นําไปใช้ใน การตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่อ้อ  ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริหารหลักท่ีมี
ความสําคัญ” ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

 

2.วัตถุประสงค์ 

นโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่อ้อจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 

2.1 วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic) 
- การบริหารความเส่ียงเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ 

หลักขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
2.2  วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations)  
- การบริหารความเส่ียงเพื่อช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
2.3 วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting)  
- การบริหารความเส่ียง เพื่อช่วยให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเช่ือมั่นข้อมูลในรายงานประเภท

ต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะ รายงานทางการเงิน (Financial Report) 
2.4  วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)  
- การบริหารความเส่ียงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง

เคร่งครัดมากขึ้น 
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3.  นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

กําหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกตําแหน่งทุกระดับช้ันท่ีต้อง
ตระหนักถึง ความเส่ียง ท่ีมีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสําคัญในการบริหาร
ความเส่ียงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

ให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบกับการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่อ้อ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ัง องค์กรใน
ทิศทางเดียวกัน โดยนําระบบการบริหารความเส่ียงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ 
แผนงาน และการดําเนินงานของ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่อ้อ รวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กําหนดไว้ 

มีการกําหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเส่ียงจากการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่อ้อ เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายหรือความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเส่ียง อย่างสม่ําเสมอ มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเส่ียง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการ
บริหารความเส่ียงอย่างท่ัวถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเส่ียงให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ  

 

4. กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ กําหนดกระบวนการบริหารความเส่ียงเพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการใน

การ บริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างมีระบบและดําเนินไปในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังองค์กร โดยมีขั้นตอนสําคัญ
ของ กระบวนการบริหารความเส่ียงองค์กร ประกอบด้วย 8 ขั้นตอนดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
2.   การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  
3.   การบ่งช้ีเหตุการณ์ (Event Identification)  
4.   การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  
5.   การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response)  
6.   กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
7.   ข้อมูลและการติดต่อส่ือสาร (Information and Communication)  
8.   การติดตาม (Monitoring) 
 

4.1 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็น
พื้นฐานท่ีสําคัญสําหรับกรอบการบริหารความเส่ียง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการ กําหนดกลยุทธ์และเป้าหมายของ
องค์กร การกําหนดกิจกรรม การบ่งช้ี ประเมิน และจัดการความเส่ียงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง 
ปัจจัยต่างๆ เช่น จริยธรรม วิธีการทํางานของผู้บริหารและบุคลากร รูปแบบการจัดการของฝ่ายบริหารและ
วิธีการมอบหมายอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหารต้องมีการกําหนดร่วมกันกับพนักงานในองค์กร 
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ส่งผลให้มีการสร้างจิตสํานึก การตระหนักและรับรู้เรื่องความเส่ียง และการ ควบคุมแก่พนักงานทุกคนใน
องค์กร 

4.2 การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Setting)องค์กรควรมีการกําหนดวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานท่ี ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดนั้นมี ความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และ
ความเส่ียงท่ีองค์กร ยอมรับได้ โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของ Risk Appetite และ Risk Tolerance 

4.3 การบ่งช้ีเหตุการณ์ (Event identification)ในกระบวนการบ่งช้ีเหตุการณ์ ควรต้องพิจารณา
ปัจจัยความเส่ียง ทุกด้านท่ีอาจเกิดขึ้น เช่น ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การปฏิบัติงาน กฎหมาย 
ภาษีอากร ระบบงาน ส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ท่ี อาจเกิดขึ้น แหล่งความเส่ียงท้ังจาก 

4.3.1 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นองค์ประกอบต่างๆ ท่ีอยู่ ภายนอกองค์กรซึ่งมี 
อิทธิพลต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย ข้อบังคับ 
การเงิน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมในการแข่งขันท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ตัวขับเคล่ือน 
หลักและแนวโน้มท่ีส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ขององค์กร การยอมรับและคุณค่าของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
องค์กร 

4.3.2 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่ภายในองค์กรและมีอิทธิพลต่อ 
เป้าหมายขององค์กร ยกตัวอย่างเช่น ขีดความสามารถขององค์กร ในแง่ของทรัพยากรและความรู้ เช่น เงินทุน 
เวลา บุคลากร กระบวนการ ระบบและเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ การ Flow ของข้อมูล และกระบวนการ
ตัดสินใจท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็น ทางการ ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์
องค์กร การรับรู้คุณค่า และวัฒนธรรมองค์กร มาตรฐานและแบบจําลองท่ีพัฒนาโดยองค์กร โครงสร้าง เช่น 
ระบบการจัดการบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

4.3.3 การระบุเหตุการณ์อาจดําเนินการโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่าย 
จัดการท่ีรับผิดชอบในแผนงาน หรือการดําเนินนั้น และรวบรวมประเด็นความเส่ียงสําคัญท่ีได้รับความสนใจ
หรือเป็นประเด็นท่ีกังวล เพื่อนํามาจัดทํา ภาพรวมความเส่ียงขององค์กร (Corporate Risk Profile) ท้ังนี้
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ได้จําแนกประเภทของความเส่ียง ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการกําหนด 
แผนกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน และการนําแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ความเส่ียง
ด้านกลยุทธ์ยังรวมถึงการ เปล่ียนแปลงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อการกําหนด 
กลยุทธ์ หรือการดําเนินงาน เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการดําเนินงานขององค์กร 

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
ปฏิบัติงานของแต่ละ กระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมท้ังความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกั บการบริหาร
จัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด 
ซึ่งความเส่ียงด้านปฏิบัติการจะส่งผล กระทบต่อ ประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน และการบรรลุ
วัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม 
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3. ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) 
โดยอาจเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจาก ปัจจัยภายใน เช่น การบริหารจัดการด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามเทศ
บัญญัติ หรือจากปัจจัยภายนอก เช่น การจัดสรรงบประมาณ หรือความเส่ียงท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันท่ีตกลงไว้ อันส่งผลกระทบต่อการดํารงอยู่ รวมถึงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 

4. ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
ข้อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแล เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น รวมท้ัง
ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ท่ี เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ซึ่งเมื่อความ
เส่ียงด้านนี้เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและ ภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม 
 

4.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
สําหรับการประเมินความเส่ียงเป็นขั้นตอนท่ีจะต้องดําเนินการต่อจากการระบุความเส่ียง โดยการ

ประเมินความเส่ียง ประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก ได้แก่ 
4.4.1 การวิเคราะหโ์อกาส จะพิจารณาสาเหตุและแหล่งท่ีมาของความเส่ียง  

ผลกระทบท่ีตามมาท้ังในทางบวก และทางลบ รวมท้ังโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นของผลกระทบท่ีอาจจะตามมา โดย
จะต้องมีการระบุถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบและ โอกาสท่ีจะเกิดขึ้น ท้ังนี้เหตุการณ์หรือสถานการณ์หนึ่งๆ อาจจะ
เกิดผลท่ีตามมาและกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมาย หลายด้าน นอกจากนั้นในการวิเคราะห์ควรพิจารณาถึง
มาตรการจัดการความเส่ียงท่ีดําเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน รวมถึง ประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวด้วย 

การวิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ใน  
อดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสท่ีจะเกิดในอนาคต โดยอาจกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน เป็น
ระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดงถึงโอกาสท่ีจะเกิดหรือความถีใน การ
เกิด สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามลําดับ และกําหนดคําอธิบายในแต่ละระดับโอกาส ท่ีจะเกิด 
จากนั้นทําการวิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิดหรือความถี่ในการเกิดว่าแต่ละความเส่ียงและปัจจั ยเส่ียงมี โอกาส
เกิดขึ้นในระดับใด ดังตัวอย่างดังนี้ 
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4.4.2 การวิเคราะห์ผลกระทบ การประเมินความเส่ียงจะเปรียบเทียบระหว่าง 
ระดับของความเส่ียงท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียง เทียบกับระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) 
ในกรณีท่ีระดับของความเส่ียงไม่อยู่ใน ระดับท่ียอมรับได้ของเกณฑ์การยอมรับความเส่ียง ความเส่ียงดังกล่าว
จะได้รับการจัดการทันที  

การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่า  
ความเสียหายจากความเส่ียงท่ีคาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง ซึ่งการกําหนดระดับของ 
ผลกระทบนั้น จะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเส่ียงนั้นเกิดขึ้น โดยอาจแบ่ง 
ผลกระทบออกเป็นผลกระทบท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือด้านการเงิน/ทรัพย์สิ น การดําเนินงาน 
ช่ือเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ โดยอาจกําหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 
5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดงถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ น้อยมาก 
ตามลําดับ และกําหนดคําอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้นทําการ วิเคราะห์ผลกระทบ
หากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใด ตัวอย่างเช่น 
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4.4.3 การประเมินระดับความเสี่ยงการประเมินระดับความเส่ียง (Degree of  
risk) หมายถึง สถานะของความเส่ียงท่ีได้ จากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ท่ีจะเกิดและผลกระทบหรือ
ความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง ขึ้น หลังจากองค์กรวิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบของ
ความเส่ียงแล้ว องค์กรต้องนําผลการ วิเคราะห์มาประเมินระดับความเส่ียงว่าแต่ละความเส่ียงมีระดับความ
เส่ียงอยู่ระดับใดในตารางการประเมิน ระดับความเสียง ซึ่งระดับความเสียงอาจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
สูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและน้อยมาก แทนระดับความเส่ียงข้างต้นด้วยเกณฑ์สีประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง 
สีน้ําเงิน สีเขียวและสีขาว ตามลําดับ โดยนําผลจากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถีท่ีจะเกิดขึ้นและผลจากการ
วิเคราะห์ผลกระทบมา ประเมินระดับความเส่ียงดังตัวอย่างดังนี้ 
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4.5 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 

การกําหนดแผนจัดการความเส่ียงจะมีการนําเสนอแผนจัดการความเส่ียงท่ีจะดําเนินการต่อท่ีประชุม
คณะผู้บริหาร เพื่อพิจารณาและขออนุมัติการจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ดําเนินการ (ถ้ามี) โดยในการ
คัดเลือกแนวทาง ในการจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสมท่ีสุดจะคํานึงถึงความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) 
กับต้นทุนท่ีเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถึงข้อกฎหมายและข้อกําหนดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ คือ ระดับความเส่ียงท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล  
แม่อ้อ ยอมรับได้ โดยยังคงให้องค์กร สามารถดําเนินงาน และบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ท้ังนี้ ใน
การตัดสินใจเลือกแนวทางในการจัดการความเส่ียงอาจต้องคํานึงถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นหากไม่มี การ
จัดการ ซึ่งอาจไม่สมเหตุสมผลในแง่มุมเศรษฐศาสตร์ เช่น ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
สาระสําคัญ แต่โอกาสท่ีจะเกิดขึ้นน้อยมาก แนวทางในการจัดการความเส่ียงอาจพิจารณาดําเนินการเป็น
กรณีๆไป หรืออาจดําเนินการไปพร้อมๆกับความเส่ียงอื่นๆ 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

- การหลีกเลี่ยง (Avoid)เป็นการดําเนินการเพื่อหลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง  
มักใช้ในกรณีท่ี ความเส่ียงมีความรุนแรงสูง ไม่สามารถหาวิธีลด/ จัดการให้อยู่ในระดับ ท่ียอมรับได้ 

- การลด (Reduce)เป็นการจัดหามาตรการจัดการ เพื่อลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความ 
เส่ียง หรือลด ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ เช่น การเตรียมแพทย์ฉุกเฉิน (Contingency 
plan) 

- การยอมรับ (Accept) ความเส่ียงท่ีเหลือในปัจจุบันอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยไม่ต้อง 
ดําเนินการใดๆ เพื่อลด โอกาสหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นอีก มักใช้กับความเส่ียงท่ีต้นทุนของมาตรการจัดการ
สูงไม่คุ้มกับประโยชน์ท่ีได้รับ 
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4.6 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความ

เส่ียงให้อยู่ ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร เนื่องจาก  
แต่ละองค์กรมีการกําหนด วัตถุประสงค์และเทคนิคการนําไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร ดังนั้นกิจกรรมการ
ควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 

1. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีกําหนดขึ้นเพื่อป้องกัน 
ไม่ใหเ้กิด ความเส่ียงและข้อผิดพลาดต้ังแต่แรก 

2. การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมเพื่อให้ค้นพบข้อผิดพลาดท่ี 
ได้เกิดขึ้นแล้ว 

3. การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด 
ความสําเร็จ ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

4. การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีกําหนดขึ้นเพื่อแก้ไข 
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน และปอ้งกันไม่ให้เกิดซ้ําอีกในอนาคต 

ท้ังนี้ ในการดําเนินกิจกรรมการควบคุมควรต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุน กับ 
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับด้วย โดยกิจกรรมการควบคุมควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. วิธีการดําเนินงาน (ข้ันตอน,กระบวนการ)  
2. การกําหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบการควบคุมนั้น ซึ่งควรมีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงท่ีได้ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
(2) พิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมท่ีจําเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียง  

3. กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
 

4.7 ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร (Information and Communication) 
สารสนเทศเป็นส่ิงจําเป็นสําหรับองค์กรในการบ่งช้ี ประเมิน และการจัดการความเส่ียง ข้อมูล 

สารสนเทศท่ี เกี่ยวข้องกับองค์กรท้ังจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรควรได้รับการบันทึกและ
ส่ือสารไปยังบุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสมท้ังในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
และความรับผิดชอบได้ รวมถึง เป็นการรายงานการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับ
ทราบถึงความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น และผลของการ บริหารจัดการความเส่ียงเหล่านั้น การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพยัง
คลอบคลุมถึงการส่ือสารจากระดับบนลงล่าง ระดับล่าง ไปสู่บน และการส่ือสารระหว่างหน่วยงาน 

การบริหารความเส่ียงควรใช้ท้ังข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลในอดีตจะแสดงแนวโน้มของ 
เหตุการณ์และช่วย คาดการณ์การปฏิบัติงานในอนาคต ส่วนข้อมูลปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการ
พิจารณาความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใน กระบวนการ สายงาน หรือหน่วยงานซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปล่ียน
กิจกรรมการควบคุมตามความจําเป็นเพื่อให้ ความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
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4.8 การติดตาม (Monitoring) 
กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีดําเนินการภายในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ มีความ 

จําเป็นต้องได้รับ การส่ือสารถึง การประเมินความเส่ียงและการควบคุม ความคืบหน้าในการบริหารความเส่ียง 
การดูแลติดตามแนวโน้ม ของความเส่ียงหลัก รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า 

1. เจ้าของความเส่ียง (Risk Owner) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์และบริหารความ 
เส่ียงท่ีอยู่ ภายใต้ความรับผิดชอบของตนอย่างสม่ําเสมอและเหมาะสม 

2. ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบสําคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับรายงานถึงความ 
คืบหน้าในการ บริหารความเส่ียง และแนวโน้มของความเส่ียงต่อผู้บริหารท่ีรับผิดชอบและคณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียง 

3. ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิผล และมีการนํามาปฏิบัติ 
ใช้จริง เพื่อ ป้องกันหรือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น รวมท้ังมีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในอยู่เสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเส่ียงท่ีเปล่ียนไป เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบความเส่ียงรายงานสถานะ
ความเส่ียง รวมถึงกระบวนการ บริหารความเส่ียงให้หัวหน้าได้ทราบ และนําความเส่ียงเข้าเสนอในท่ีประชุม
ผู้บริหาร เพื่อทราบ/พิจารณาต่อไป  
 
5. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

เพื่อให้การบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงกําหนดให้มี “คณะกรรมการพิจารณาความเส่ียงระดับองค์กร” ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ประกอบด้วย 

1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ              เป็น หัวหน้าคณะบริหารความเส่ียง  
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ    เป็น รองหัวหน้าคณะบริหารความเส่ียง  
4. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ       เป็น  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
5. หัวหน้าสํานักปลัด       เป็น คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
6. ผู้อํานวยการกองคลัง      เป็น คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
7. ผู้อํานวยการกองช่าง       เป็น คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
7. ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
8. นักวิชาการตรวจสอบภายใน              เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
9. หน่วยงานบริหารความเส่ียง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน และทีมงาน ประกอบด้วย 4 

หน่วยงาน ดังนี้ 
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
- หัวหน้าสํานักปลัด  
- นักทรัพยากรบุคคล 
- นักจัดการงานท่ัวไป 
- นักพัฒนาชุมชน 
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- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
- นักวิชาการเกษตร 
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- เจ้าพนักงานธุรการ 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายแผน 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
- พนักงานขับรถ 

(2) ผู้อํานวยการกองคลัง 
- นักวิชาการเงินและบัญชี  
- นักวิชาการพัสดุ 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 

(3) ผู้อํานวยการกองช่าง 
- นายช่างโยธา  
- ช่างไฟฟ้า 
- ผู้ช่วยช่างโยธา 
- ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  
 

(4) ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- นักวิชาการศึกษา 
- หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลแม่อ้อ 
- ครูผู้ดูแลเด็ก 
- ผู้ดูแลเด็ก 
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

หน่วยงานบริหารความเส่ียง 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

นายอําเภอ 

กองช่าง สํานักงานปลัด กองคลัง กองศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 

หัวหน้าและทีมงาน 

(พนักงานและเจ้าหน้าที่) 

หัวหน้าและทีมงาน 

(พนักงานและเจ้าหน้าที่) 

 

หัวหน้าและทีมงาน 

(พนักงานและเจ้าหน้าที่) 

 

หัวหน้าและทีมงาน 

(พนักงานและเจ้าหน้าที่) 
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5.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยรวม ในการกํากับดูแลการบริหาร 

ความเส่ียงภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
2. ผู้ประสานงานคณะบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีตรวจสอบและช่วยสนับสนุนคณะกรรมการพิจารณา 

ความเส่ียง ระดับองค์กรในการปฏิบัติหน้าท่ีด้านการบริหารความเส่ียง โดยสอบทานให้มั่นใจว่า ระบบการ
บริหารความเส่ียงมีความ เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3. คณะกรรมการความเส่ียง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการ 
บริหารความ เส่ียงและระบบความคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 

4. หัวหน้างาน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ และกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงซึ่ง ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานหลักของแต่ละสํานัก/กอง โดยมีหัวหน้าสํานัก/กอง เป็นประธาน 
คณะกรรมการบริหาร ความเส่ียง ระดับหน่วยงานย่อย 

5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับหน่วยงานย่อย (หัวหน้างาน) มีหน้าท่ีทําให้เช่ือมั่นได้ว่า 
ความเส่ียง ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ท่ีสําคัญ ได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ําเสมอ รวมท้ัง
ได้มีการกําหนด มาตรการจัดการ ความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

- จัดทํานโยบายบริหารความเส่ียง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเส่ียง เพื่อเสนอให้นายก 
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ พิจารณาและอนุมัติ 

- พิจารณาและสอบทานความเส่ียงและแนวทางการจัดการความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนตําบล 
แม่อ้อ ตามท่ี หน่วยงานเจ้าของความเส่ียงได้ประเมินไว้ รวมท้ังข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

- กํากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนตําบล     
แม่อ้อ โดย การติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง 

- รายงานความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง และสูงมากให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสํานัก/กอง รับทราบ 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุม 
ภายในผ่านการ ตรวจสอบภายในประจําปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานท่ีสําคัญตามปัจจัย
เส่ียงรวมท้ังติดตาม  การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ 

7. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลําดับ 
ความเส่ียง ของหน่วยงานท่ีตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเส่ียง 
 

6.วิธีการบริหารความเสี่ยง 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ได้นําหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงสําหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 ซึ่งกําหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน
ของการบริหารความเส่ียง มาปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่อ้อ 
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7.การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง 

การจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียง ให้นําความเส่ียงท่ีประเมินได้ นําไปประเมินในแบบรายงาน 
ดังนี้ 

1. แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 
- หน่วยงานบริหารความเส่ียง ระดับส่วนงานย่อย ดําเนินการพิจารณาความเส่ียง และสอบ 

ทานความเส่ียง ตามแบบสอบทานประเมินความเส่ียง และส่งแบบรายงานให้เลขาคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงระดับองค์กร  

- เลขาฯคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กรนําแบบรายงานการสอบทานความเส่ียง 
ตามแบบประเมินท่ีได้รับมา ดําเนินการจัดทํา รวบรวม เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร 

2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
- เสนอรายงานประเมินผลความเส่ียง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์กร  

ประชุมพิจารณาเพื่อจัดทําแผนประเมินความเส่ียงประจําปี 
3.  จัดทําแผนประเมินความเสี่ยง 
     - นําความเส่ียงท่ีได้รับจาการสอบทาน มาจัดทําแผนประเมินความเส่ียง กําหนดความเส่ียง  

การประเมินความเส่ียง การจัดการความเส่ียง และการติดตามประเมินผลของแต่ละหน่วยงานบริหารความ
เส่ียง ระดับส่วนงานย่อย 

4. บันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงานย่อย ดําเนินการกําหนดความ 
เส่ียงการประเมินความเส่ียง การจัดการความเส่ียงและติดตามประเมินผล 
 5.รายงาน งานติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  

    -  หน่วยงานบริหารความเส่ียง ระดับส่วนงานย่อย รายงานผลการติดตามประเมินผลความเส่ียงท่ี 
ได้ดําเนินการจัดการความเส่ียงไปแล้วพร้อมทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงเป็นประจําทุกปี และ 
เสนอให้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ เสนอรายงานให้อําเภอพาน   
ในฐานะผู้กํากับดูแลต่อไป  

6. การจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ให้มีผลต้ังแต่   12  กุมภาพันธ์  2563 
 

 

(ลงช่ือ)     
        (  นายสมคิด  ศรีมูล ) 

  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อ 


