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ค าน า 
 

  แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อนจัดท้าตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี               
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก้าหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว23 ลงวันที่ 19  
มีนาคม 2562 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความส้าคัญ และน้ามาใช้                  
อย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลการด้าเนินงานขององค์กร              
และเป็นแนวทางในการด้าเนินงานจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการด้าเนินงานของ
องค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร
ด้วยการพัฒนากระบวนการท้างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย 
 

  องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว              
จึงจัดให้มีการจัดท้าแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเป็นกรอบขั้นตอนของการด้าเนินงานที่ได้มาตรฐานและ
เป็นไปตามหลักวิชาการ กรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM 
Integrated Framework) ที่เหมาะสม รวมทั้งก้าหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบ
หลักเกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง อันจะช่วย
เสริมสร้างศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะตามอ้านาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่และบริหารของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน ให้เป็นประโยชน์สูงสุด 
 

  คณะท้างานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน ได้จัดท้าแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการทุกกอง/ฝ่าย
มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถด้าเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่ได้ก้าหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย อยู่ในระดับที่
สามารถยอมรับได้ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน ต่อไป 
   

        คณะท้างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
        องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน 

        ตุลาคม  2562 
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บทที่ 1 บทน า 
 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ก้าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี 
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก้าหนด 
ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0805.2/ว6858 ลงวันที่ 29 มีนาคม 
2562 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส้าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน จึงแต่งตั้งคณะท้างานผู้รับผิดชอบ 
การบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ          
การด้าเนินงาน การบรรลุเป้าหมายด้านการด้าเนินงาน การเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูและรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง การทุจิตของหน่วยงาน            
การด้าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลน้้าร้อน 
  การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กร
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบส้าคัญ
ของการก้ากับดูแลกจิการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการด้าเนินงานด้วย
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน จึงให้ความส้าคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีการก้าหนด
นโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงิน             
การคลัง 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) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 3) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน  
ได้แก่ ส้านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  
 4) เพ่ือองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน สามารถด้าเนินการได้ตาม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ก้าหนด
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 
 5) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน 
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1.3 เป้าหมาย 
 1) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือ
น้าไปใช้ในการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ้าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ก้าหนดไว้ 
 2) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 3) สามารถน้าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
 4) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด้าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก้าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร 
 6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 

1.4 ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 1) เป็นแหล่งข้อมูลส้าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง                
เป็นการด้าเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร 
 2) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส้าคัญ ซึ่งจะท้าให้พนักงานภายในองค์กร เข้าใจ
เป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงส้าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร          
ได้อย่างครบถ้วน 
 3) เป็นเครื่องมือส้าคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่
ส้าคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก้าหนดกุลยุทธ์    
การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การด้าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร 
 4) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท้าให้รูปแบบ                   
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหาร              
มีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
 5) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง  
 

1.5 ความหมายและค าจ ากัดความการบริหารความเสี่ยง 
 ความเสี่ยง (Uncertainty) หมายถึง ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย โดยผลกระทบดังกล่าวท้าให้การด้าเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย หรือความคาดหวัง โดยอาจ
วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบ (Consequences)  ของเหตุการณ์ และโอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood)  
 

 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะท้าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ขั้นตอนการด้าเนินงานหลักที่ก้าหนดไว้ ทั้งท่ีเป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ 
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 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์             
เพ่ือจัดล้าดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์การโดยการประเมินจาก 

1) โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  
2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิด  

เหตุการณ์ความเสี่ยง  
 

 ระดับของความเสี่ยง  หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของ 
แต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่้า และ
ความเสี่ยงน้อยมาก  
 

  การบริหารความเสี่ยง (Risk  Management) หมายถึง การก้าหนดนโยบายโครงสร้าง  
และกระบวนการเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร และบุคลากรน้าไปปฏิบัติในการก้าหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงาน 
ทั่วทั้งองค์กรโดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
ประเมินผลกระทบต่อองค์กร และก้าหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันในระดับหนึ่งว่าผลการด้าเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ได้
ก้าหนดไว้ 
 

 COSO(The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 
หมายถึง กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)  
มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการก้าหนดบทบาทและ
หน้าที่ความรู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน 
 

  การบริหารความเสี่ยงโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management : ERM) หมายถึง 
การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ               
โดยต้องพยายามที่จะลดสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะท้าให้องค์กรเกิดความเสียหาย 
โดยการท้าให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับ
ที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยค้านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรเป็นส้าคัญ 
  การจัดการความเสี่ยง  หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง
หรือลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ (Risk Tolerance) 
 

  การติดตามประเมินผล  หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการ
ติดตามผลระหว่างด้าเนินการตามแผน และท้าการสอบทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้คง
ด้าเนินการต่อไป เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่ก้าหนดไว้มีค วามเพียงพอเหมาะสม                 
มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ควรก้าหนดให้มี
การประเมินความเสี่ยงซ้้าอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือดูว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วหรือมี
ความเสี่ยงใหม่เพ่ิมข้ึนมาอีก หรือไม่ 
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  ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน  หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
ความเสี่ยงที่องค์กรต้องต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงในด้านนโยบายความเสี่ยงใน
ด้านการด้าเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น 
 

  ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก  หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรู้รับผิดชอบขององค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้
ได้มากที่สุด ได้แก่ ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมือง การปกครอง ความเสี่ยงด้าน การแข่งขัน 
ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมาย 
และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ 2 แนวทางการบริหารความสี่ยง 

 
2.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน ได้ก้าหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้ง
องค์กร และเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงถูก
ปลูกฝังอยู่ ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ           
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องมีสาระส้าคัญ ดังนี้ 
 

   1.ให้ด้าเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO : ERM  
(The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : Enterprise Risk 
Management) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร 
   2.ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

3.ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดท้ารายงาน 
ผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่้าเสมอ 

4.ให้น้าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง 
   5.ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตส้านึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
ให้ตระหนักถึงความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 
เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 

 ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 
  วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการองค์กรที่ดีคือ การติดตาม ก้ากับ ควบคุม และดูแล
ให้มีการจัดกระบวนการเพ่ือใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย ๓ หลักการที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 

๑. การบริหารความเสี่ยง 
๒. การควบคุมภายใน 

   3. การตรวจสอบภายใน 
 

๒.2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  หมายถึง การก้าหนดนโยบาย โครงสร้าง และ
กระบวนการเพ่ือให้คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร  น้าไปปฏิบัติในการก้าหนดกลยุทธ์ 
ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้อง 
สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผล กระทบต่อองค์กร และก้าหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความ เชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดาเนินงานตามภารกิจต่างๆ             
จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก้าหนดไว้ โดยวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นไปเพ่ือให้             
ผลการด้าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงเพ่ือให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก 
และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กร ก้าหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ใน 
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ระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งการสร้างกรอบแนวทางในการด้าเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรเพ่ือให้
สามารถบริหารจัดการกรอบแนวทางในการด้าเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ
ความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) หมายถึง การบริหารความเสี่ยง
โดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรม ตามภารกิจ และวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน               
โดยมีลักษณะที่ส้าคัญ ได้แก่ 

1. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับ  
ภารกิจและพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การตัดสินใจ และสามารถนาไปใช้กับ
องค์ประกอบอื่นๆ ในการบริหารองค์กร  

๒. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับ โครงการ  
ระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์ การด้าเนินงาน 
การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจท้าให้เกิด ความเสียหาย ความไม่แน่นอน  
และโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้าง และหาก 
เกิดข้ึนจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง 
  ๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง พ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ดี
ขององค์กรควรมีองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน โดยจะเป็นกระบวนการที่ด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง
และควรถูกปลูกฝังรวมกับกิจกรรมปกติขององค์กรเพ่ือให้องค์กรสามารถด้า เนินการตามกลยุทธ์ที่ก้าหนด            
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้ 
 

๒.3 การควบคุมภายใน (Internal Control) 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 62 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษา
วินัยการเงินการคลังเพ่ือให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการด้าเนินการคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่าย ทั้งเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ดังนั้นจึงได้ก้าหนด 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ
มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก้าหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัย
ส้าคัญที่จะช่วยให้การด้าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัดและช่วยป้องกัน หรือลด
ความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท้า
อันเป็นการทุจริตกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้ก้าหนด “มาตรฐานการควบคุมภายในส้าหรับ
หน่วยงานของรัฐ” (Internal Control Standard for Government Agency) ตามมาตรฐานสากลของ  
The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission : COSO ๒ ๐ ๑ ๓ 
ซึ่งได้มกีารปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการก้าหนด 
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ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะท้าให้การด้าเนินงานและการบริหารงาน
ของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

 “การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก้ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ           
ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า              
การด้าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด้าเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส้าคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในแต่ละด้าน ดังนี้ 

๑. วัตถุประสงค์ด้านการด้าเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ 
ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด้าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการด้าเนินงาน           
ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของ
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ในหน่วยงานของรัฐ 
  ๒. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงาน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา 
โปร่งใส หรือข้อก้าหนดอื่นของทางราชการ 
  ๓. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ( Compliance 
Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงาน รวมทั้งข้อก้าหนดอื่นของทางราชการ 
 

๒.4 แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน ได้แต่งตั้งแต่งตั้งคณะท้างานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน และด้าเนินการโดยมีขั้นตอนการด้าเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 
ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
COSO (Committee of Sponsoring Organizstion of the Tread Way Commission)  
  

  มาตรฐานที่จะน้ามาใช้ในการก้าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง เป็นกรอบแนวคิดใน            
การบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มีแนวทางในการแจกแจง
ปัญหา และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการก้าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน  
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  COSO + ERM    Risk Management Objectives      4 วัตถุประสงค์ 
 

Risk Components 
        Entity and Unit-Level 
8 องค์ประกอบ              Components 
     
   หน่วยงานในระดับต่างๆ  

 
รูปภาพ 1 องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM Integrated Framework 
 
  กรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM 
IntegratedFramework) ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลัก จ้านวน 8 องค์ประกอบ เพ่ือเป็นกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดังนี้ 

1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ได้แก่วัฒนธรรมขององค์กร  
นโยบาย ในการบริหารความเสี่ยง และมุมมองของผู้บริหาร เป็นต้น 
  2) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นกระบวนการการก้าหนดวัตถุประสงค์         
ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร 
  3) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identifcation) เป็นการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดข้ึนทั้งจากภายนอก และภายในองค์กร โดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเสี่ยงนั้นๆ  

 4) การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment) เป็นการวิเคราะห์ พิจารณาจากโอกาส 
ในการเกิดขึ้นของความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 

 5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการก้าหนดมาตรการที่จะรองรับและ 
ตอบสนองต่อความเสี่ยง ได้แก่ การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยงการลดผลกระทบที่
เกิดจากความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง เป็นต้น 

 6) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เป็นการก้าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อให้ 
มั่นใจว่าจะมีการด้าเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้ก้าหนดไว้ 
  7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ได้แก่การเก็บรวบรวม 
การบันทึกข้อมูล รูปแบบของเอกสาร วิธีในการสื่อสาร เพ่ือให้บุคลากรต่างๆ ได้รับรู้ถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารความเสี่ยง 
  8) การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลในการบริหารความเสี่ยงว่าเมื่อด้าเนินการ
บริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานการก้าหนดแล้วได้ผลอย่างไรมีความเสี่ยงตกค้างหลงเหลืออยู่หรือไม่ 
 
 



พิจารณา 

/สั่งการ 

สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง 
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2.5 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน 
 1.นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน ท้าหน้าที่ในการก้าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การบริหารความเสี่ยง  
 2.ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน ท้าหน้าที่ก้าหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะท้างานการบริหาร
ความเสี่ยง และก้ากับดูแลให้มีการด้าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 3.คณะท้างานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน มีอ้านาจหน้าที่ดังนี้ 
  1.) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท้าแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน  
  2.) น้าเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน ต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  3.) ประสานและก้ากับการด้าเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการด้าเนินงานตามแผน 
การบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน 
  4.) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 4.หัวหน้าส้านักปลัด/ผู้อ้านวยการกอง ท้าหน้าที่ศึกษา ท้าความความใจกับการบริหารความเสี่ยง           
ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้งติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่องและสม่้าเสมอ 
 5.บุคลากรในหน่วยงาน ท้าหน้าที่ท้าความเข้าใจและด้าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
 

กลไกการบริหารความเสี่ยง 
        
       ผู้บรหิารท้องถิ่น                แต่งตั้งคณะท้างานบริหารความเสี่ยง              พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัต ิ

 
                    
 คณะท้างาน               1.ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมิน 6.ทบทวนแผนการ 
 บริหาร                     โอกาสและผลกระทบ                                        บริหารความเสี่ยง 
          ความเสี่ยง                  2.วิเคราะห์และจัดล้าดับความ 
                                         ส้าคัญ                                                  5.รายงาน/ประเมิน 
                                            3.จัดท้าแผนบริหารความเสี่ยง                  ผลการบริหารความเสี่ยง 
  
 4.สื่อสารท้าความเข้าใจ 
  กับผู้ปฏิบัติ 
 
 

 
 
 

 
ผู้ปฏิบัติ 

 



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้อ้านวยการ 

คณะท้างานบริหารความเสี่ยง 

เจ้าหน้าที่กอง/ฝ่าย 
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
 
 

 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง 
  โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย การก้ากับดูแล การตัดสินใจ การจัดท้าแผน 
การด้าเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอ้านาจหน้าที่ดังนี้ 
  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  1. ส่งเสริมให้มีการด้าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน 
  2. ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  3. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด้าเนินงานเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าให้กับองค์กร 

2. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารความ
เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน 

3. ก้ากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
1. แต่งตั้งคณะท้างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4. พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
1. สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. น้าเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบให้

ข้อเสนอแนะ 
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  คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
  1. จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร  
  2. ด้าเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลด 
  และควบคุมความเสี่ยง 
  3. รายงานและติดตามผลการด้าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ส้าคัญเสนอต่อ 
  ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
  เจ้าหน้าที่ กอง/ฝ่าย 
  1.สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับคณะท้างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
  2.ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อนได้มีการแต่งตั้งคณะท้างานบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
ค้าสั่งองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน ที่ 337/2562 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โดยมีองค์ประกอบ
และอ้านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  องค์ประกอบ 

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน   ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าส้านักปลัด     กรรมการ 
3. ผู้อ้านวยการกองคลัง     กรรมการ 
4. ผู้อ้านวยการกองช่าง     กรรมการ 
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการ/เลขานุการ 

  มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ               
ข้อ 5 ดังนี้ 

(1) จัดท้าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(3) จัดท้ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

2.6 ปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง 
  ปัจจัยส้าคัญท่ีจะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความส้าเร็จ 
มี 8 ประการ 

1. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 
การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จะประสบความส้าเร็จเพียงใดขึ้นอยู่ 

กับเจตนารมณ์ การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้น้าของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ผู้บริหาร
ระดับสูงต้องให้ความส้าคัญและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจความส้าคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยง
ต่อองค์กร มิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถจะเกิดข้ึนได้ 
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2. ความเข้าใจความหมายความเสี่ยงตรงกัน 
       การใช้ค้านิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแบบเดียวกัน จะท้าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการก้าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการเพ่ือใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง และ
ก้าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ท้าให้ผู้บริหารและเหน้าที่ทุกระดับมีจุดหมายร่วมกันในการบริหาร
ความเสี่ยง 

3. กระบวนการการบริหารความเสี่ยง ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
       องค์กรทั่วไป จะประสบความส้าเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้น 
จะต้องน้ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและต้องกระท้าอย่างต่อเนื่อง สม่้าเสมอ 

4. การบริหารการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการชี้แจง 
      การน้ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ องค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับขององค์กร และต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึง           
การเปลี่ยนแปลงของผลที่องค์กร และแต่ละบุคคลจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง 

5. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติมีความส้าคัญอย่างมาก  

เพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจง         
ท้าความเข้าใจต่อพนักงานทุกคนถึงความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง               
จะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและน้ามาซึ่งความส้าเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง 

6. การวัดผลการบริหารความเสี่ยง 
การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น จะท้าให้ผู้บริหารสามารถ 

ประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและด้าเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

7. การให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 
        ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร ควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจกรอบ       
การบริหารความเสี่ยง และความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือบรรลุความส้าเร็จ
ขององค์กร การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง 

8. การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยส้าคัญความส้าเร็จของการบริหารความเสี่ยง คือการก้าหนดวิธี  

ที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง 
การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 
- การรายงาน และสอบทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
- ความชัดเจนและสม่้าเสมอของการมีส่วนร่วม และความมุ่งมันของผู้บริหารระดับสูง 
- บทบาทของผู้น้าในการสนับสนุน และติดตามการบริหารความเสี่ยง 
- การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการด้าเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
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2.7 กรอบการบริหารความเสี่ยง 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน ด้าเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยยึดกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงตามแนวทางของ  COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Commission ) โดยมีองค์ประกอบที่ส้าคัญ คือ 
  1.วัฒนธรรมองค์กร  โดยมีการก้าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายการด้าเนินงาน            
และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
  2.โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าร้อน             
ในการก้ากับการบริหารความเสี่ยง  และมีการแต่งตั้งคณะท้างานการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหาร           
ส่วนต้าบลน้้าร้อน ท้าหน้าที่วิเคราะห์และจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงโดยผู้บริหารระดับส้านัก/กลุ่มงาน 
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และสม่้าเสมอ 
  3.กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบตั้งแต่การก้าหนดวัตถุประสงค์ค้นหา              
และระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดล้าดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมที่มีอยู่              
การจัดการความเสี่ยง การติดตามประเมินผลและจัดท้ารายงานตามแผนดังกล่าว 
  4.ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างและระบบบริหารความเสี่ยง วิธีการด้าเนินงาน/เครื่องมือที่
ใช้ในการระบุความเสี่ยง รวมถึงข้อมูลและการสื่อสารภายในองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


