
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค ำน ำ 

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมด
ขององค์กร โดยค านึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วก าหนด
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้เพ่ือการสร้าง
หลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลต าบลภูผาแดง ได้จัดท าแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการทุกกอง/ฝ่าย มีความ
เข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับ
ความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการ
น าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกกอง/ฝ่าย ที่จะให้ความ
ร่วมมือในการน าไปด าเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาล
ต าบลภุผาแดง ต่อไป 

 

คณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยง       
                                                                                        เทศบาลต าบลภูผาแดง 
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บทท่ี ๑ 

บทน ำ 
 

๑.๑ หลักกำรและเหตผุล 

  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุม 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการ
สูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร  
  ภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่ 
อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น 
อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร 
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ก าหนดแนวทางในการ
จัดการความเสี่ยง และต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
  นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 “ได้
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด” และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 
0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 
  ดังนั้นคณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลต าบลภูผาแดง  จึงได้จัดท าแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น  ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและ 
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย 
ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน  ควบคุม และ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 
 

๑.๒ วัตถุประสงคข์องแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 
        1) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
        2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
        3) เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
        4) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
        5) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับ
กลยุทธ์  
        6) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร 
 



 
 

๑.๓ เป้ำหมำย 
 
        1) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้ใน
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้  
        2) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง  และ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
        3) สามารถน าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ  
        4) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
        5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั้งองค์กร  
        6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 
1.4  ประโยชน์ของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 
 การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและท าให้
องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจ ท าให้
องค์การเกิดความเสียหาย 
 ประโยชน์ที่คำดหวังว่ำจะได้รับจำกกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง มีดังนี้ 

1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะท างาน การ
บริหารจัดการความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักท่ีส าคัญ และสามารถท าหน้าที่ใน 
การก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

2) สร้ำงฐำนข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนในองค์กร การบริหารความเสี่ยง จะ
เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่
บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภำพรวมของควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่ส ำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะท าให้ 
บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญที่
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วนซึ่งคลอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล  

4) เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรบริหำรงำน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร ท้องถิ่น
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทัน เวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ ของ
ผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ การ ติดตาม
ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และสามารถ
ปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร  

5) ช่วยให้กำรพัฒนำองค์กรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการตัดสินใจ
ในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความ
เข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

6) ช่วยให้กำรพัฒนำกำรบริหำรและจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล การ
จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้  
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่
มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 
 



 
 

1.5  นิยำมควำมเสี่ยง 
 

1. ควำมเสี่ยง (Risk)  
    ควำมเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 

และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน  และการ
บริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ ( Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) ของเหตุการณ ์
ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง  

2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือนโยบาย  
3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง 
2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management)  
    กำรบริหำรควำมเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรม 

รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความ  
เสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

3. ระบบบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management System)  
    ระบบบริหำรควำมเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ 

ด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและ 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็น
ส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 2 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

๒.๑ แนวทำงด ำเนินงำนและกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
1.1 แนวทำงด ำเนินงำน ในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลภูผาแดง แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้  
      ระยะท่ี 1 กำรเริ่มต้นและพัฒนำ  
       1) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลภูผาแดง  
       2) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง  
       3) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
       4) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) 

รวมทั้ง ปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยส าคัญ  
       5) สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลภูผา

แดงรับทราบ และสามารถน าไปปฏิบัติได้  
       6) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
       7) รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
      ระยะท่ี 2 กำรพัฒนำสู่ควำมย่ังยืน  
       1) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา  
       2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท  
       3) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  
       4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 1.2 กลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย 
       1) ผู้บริหำรท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการ 

บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ แผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไป  

       2) คณะท ำงำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง มีหน้าที่ด าเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง รวมทั้ง ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานต่อไปในอนาคต  

       3) ผู้ปฏิบัติงำน หรือเจ้าหน้าที่ กอง/ฝ่าย ของเทศบาลต าบลภูผาแดง มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่
เกี่ยวข้องให้กับคณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
 
 



 
 

กลไกกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2.2  โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะท างานการบริหารจดัการความเสี่ยง    พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

คณะท างานการ
บริหารบริหาร
จัดการความ

เสี่ยง 

1. ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาส และ
ผลกระทบ 
2. วิเคราะห์ และจัดล าดับความส าคัญ 
3. จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 

พิจารณา/
เสนอแนะ 

6. ทบทวนแผนการ
บริหารจดัการความ
เสี่ยง 

5. รายงาน/
ประเมินผลการ
บริหารจดัการความ
เสี่ยง 

4. สื่อสารท าความ
เข้าใจกับผู้ปฏิบตั ิ

ปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

หน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อ านวยการ 

คณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยง 

เจ้าหน้าที่กอง/ฝ่าย 



 
 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมโครงสร้ำง 
          โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การก ากับดูแล การตัดสินใจ การจัดท า

แผนการด าเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
                  2.2.1 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
                           1) ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลต าบลภูผาแดง  
                           2) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
                           3) รับทราบผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
                  2.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
                           1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิม   
                  มูลค่าให้กับองค์กร  
                           2) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารความ    
                  เสี่ยงของเทศบาลต าบลภูผาแดง 
                           3) ก ากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
                  2.2.3 ผู้บริหารท้องถิ่น  
                           1) แต่งตั้งคณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยง  
                           2) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
                           3) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
                           4) พิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
                  2.2.4 หน่วยตรวจสอบภายใน  
                           1) สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
                           2) น าเสนอผลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  
                  รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ 
                  2.2.5 คณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยง  
                           1) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน 
                  ทั้งองค์กร  
                           2) ด าเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลด         
                  และควบคุมความเสี่ยง  
                           3) รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญ   
                  เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
                  2.2.6 เจ้าหน้าที่ กอง/ฝ่าย  
                           1) สนบัสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยง  
                           2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 



 
 

2.3 คณะท ำงำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
      เทศบาลต าบลภูผาแดง  ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามค าสั่งเทศบาล

ต าบลภูผาแดง ที่ 786/2565  ลงวันที่  25  ตุลาคม 2566 โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้   
องค์ประกอบ  
1. ปลัดเทศบาลต าบลภูผาแดง     ประธานคณะท างาน  
2. รองปลัดเทศบาล       คณะท างาน  
3. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล      คณะท างาน  
4. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   คณะท างาน  
5. ผู้อ านวยการกองการศึกษา     คณะท างาน 
6. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    คณะท างาน 
7. ผู้อ านวยการกองช่าง      คณะท างาน 
8. ผู้อ านวยการกองคลัง      คณะท างาน  
9. ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   คณะท างาน  
10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     คณะท างานและเลขานุการ 

     โดยมีหน้าที่ 
     1. จัดให้มีระบบและกระบวนการการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
     2. ด าเนินการตามกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง และปฏิบัติตามมาตรการลด ควบคุม
ความเสี่ยง 
     3. รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญ เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 3 

กระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 

 3.๑ ควำมหมำยของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
แนวคิดกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Concept of Risk Management) 

  หมายถึง การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้อาจต้องเผชิญกับปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกซึ่งถือเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรงของ
ปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเผชิญอยู่ดังนั้น แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
จึงได้ถูกน ามาใช้ในการเตรียมการเพ่ือป้องกัน "ปัญหา" จาก "ปัจจัยเสียง" ที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรโดย 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ัวทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) 
หมายถึง การบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรม ตามภารกิจและ

วัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ 
๑. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับภารกิจและ

พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การตัดสินใจ และสามารถน าไปใช้กับองค์กรอ่ืนๆ ในการ
บริหารองค์กร 

2. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  ทั้งระดับโครงการระดับ
หน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเก่ียวกับกลยุทธ์ การด าเนินงานการเงิน 
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจท าให้เกิด ความเสียหาย ความไม่แน่นอนและโอกาส 
รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างและหากเกิดขึ้นจริงจะ
มีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

4. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง
และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงพ้ืนฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีของ
องค์กรควรมีองค์ประกอบของการบริหารจัดการองค์กรจัดการความเสี่ยงครบถ้วน โดยจะเป็นกระบวนการที่
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและควรถูกปลูกฝังรวมกับกิจกรรมปกติขององค์กร เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินการตาม
กลยุทธ์ที่ก าหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้ 

ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อ    
การบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น องค์กรจึงควรด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดเหตุการณ์  
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย แต่สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่เป็นโอกาสในการเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กร สิ่งที่ผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้องให้ความส าคัญ คือ การบริหารจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขณะเดียวกัน
หากองค์กรพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้เกิดการบูรณาการกับทุกกิจกรรมด าเนินงานของ
องค์กรได้ ก็จะสามารถใช้โอกาสของความเสี่ยงดังกล่าว เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย 

 
 



 
 

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่ จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดข้ึนได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้
สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ
วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของ
หน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดท าระบบสารสนเทศ  
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง
และจัดล าดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)โอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบ ( Impact) หมายถึง ขนาดของความ
รุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส
และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และต่ ามากการบริหารความ
เสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้ 

(๑) การยอมรับความเสี่ยง (Retain Risk) เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้ระดับ
ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือใช้วิธี
ควบคุมปกติ ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนด ทั้งนี้การยอมรับความเสี่ยงอาจเนื่องมาจากความเสียงนั้นอยู่ใน
ระดับต่ ามาก หรือวิธีการที่จะน ามาใช้ควบคุมความเสี่ยงมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความเสี่ยงนั้นไม่คุ้มค่าต่อการด าเนินการ 

(๒) การลด / การควบคุมความเสี่ยง (Reduction Risk) เป็นการด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมโอกาสที่
อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ก าหนดซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ 
ประกอบด้วย 

- กิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบจากความเสี่ยง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ เพ่ือป้องกันอันตรายจากการท างาน
หรือการจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมจากเดิม การจัดท าแผนฉุกเฉิน เป็นต้น 

- กิจกรรมเพ่ือลดโอกาสการเกิดขึ้นของความเสี่ยง เช่น การปรับปรุง แก้ไขกระบวนงานการจัดท า
มาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น 

 (๓) การโอนความเสี่ยง หรือกระจายความเสี่ยง (Transfer Risk) เป็นวิธีการร่วมหรืแบ่งความรับผิดชอบ
ให้กับผู้อ่ืนในการจัดการความเสี่ยง เช่น การจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความช านาญในเรื่องต่าง ๆ 
เหล่านั้นด าเนินการแทน (Outsource) เป็นต้น 

(๔) การยกเลิก / หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid Risk) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และ
หน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป 

 
 



 
 

กำรควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือข้ันตอนปฏิบัติต่าง ๆซึ่งกระท าเพ่ือลดความเสี่ยง 
และท าให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ ๔ ประเภท คือ 

 (๑) การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้น 
การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 

(๒) การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ 

(๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี ฯลฯ 

(๔) การควบคุมเพ่ือการแก้ ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเ พ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียม
เครื่องมือดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ 
 

3.๒ องค์ประกอบของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ทั้งนี้
องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุนครอบคลุม 
ทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับจาก
ระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายด าเนินกิจกรรมและเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กรองค์ประกอบ
การบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ 

สภาพแวดล้อม 
ภายในองค์กร 

 

การติดตามและประเมินผล      การก าหนดวัตถุประสงค์ 
    และเป้าหมาย 
 
 

สารสนเทศและการสื่อสาร                  การระบุเหตุการณ์ 

 

กิจกรรมควบคุม                            การประเมินความเสี่ยง 
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1. สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment) 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางกรอบการบริหาร จัดการความเสี่ยง
ขององค์กร สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การก าหนดกิจกรรม การบ่งชี้ 
ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรมองค์กร 
นโยบายของผู้บริหาร แนวทาง การปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการท างาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นจะต้องมีวิธีการปฏิบัติที่มีความขัดเจน 
ก าหนดเป็นมาตรฐานและมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเกิดความเข้าใจที่ตรงกันในขั้นตอนการพิจารณาเพ่ือให้
องค์กรมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหาร จัดการความเสี่ยงผู้บริหารควรพิจารณา
ในรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 (๑.๑) การก าหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)                                
ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้เพ่ือช่วย
ให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยมิควรก าหนดในระดับที่
ต่ ากว่าเป้าหมายที่องคก์รก าหนดไว้ 

 (๑.๒) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) 
องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความสอดคล้องกัน เพ่ือให้
ทุกคนในองค์กรน าไปปฏิบัติได้ และควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจอยู่ในรูปแบบคู่มือการบริหารความ
เสี่ยงก็ได้ 

 (๑.๓) วัฒนธรรมองค์กร และการก ากับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
องค์กรควรให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับอย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร กล่าวคือ ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความส าคัญของ
การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการก าหนดเจ้าของความเสี่ยง  (Risk Owner) ที่จะต้องด าเนินการ
รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ นอกจากนี้ ควรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ 
และติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

๒. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย (Objective Setting)  
การก าหนดนโยบายเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรจะต้องมี

ความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด าเนินงานขององค์กรและวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจ/หน้าที่/เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานย่อยเพ่ือให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ทราบขอบเขตการด าเนินงานในแต่ ละระดับและ
สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ตังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง "ผลลัพธ์" ที่องค์กร
ต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่กล่าวถึง "กระบวนการ" ในการปฏิบัติงาน 

การก าหนดนโยบายในเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนช่วยให้การ
ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์องค์กรสามารถก าหนดได้ด้วยตัวชี้วัดและ
เป้าหมายขององค์กร แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการของหน่วยงานและอาจมี
วัตถุประสงค์อ่ืนๆ เพ่ิมเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน 

 
 



 
 

๓. กำรระบุเหตุกำรณ์ (Event Identification)  
การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยงโดย

พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนด
มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

(๑) พิจารณาถึงผลที่เกิดข้ึนจากความเสี่ยง 
(๒) พิจารณาประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)  
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงาน ที่น าไปปฏิบัติไม่เหมาะสม

หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
หรือสถานะขององค์กร แหล่งที่มาของความเสี่ยงด้าน  กลยุทธ์ สามารถจ าแนกได้ ๒ ประเภท 

ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่สามารถส่งผลกระทบหรือเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กรสภาพการเงิน 
กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี ส าหรับการให้บริการกฎหมาย และ
ระเบียบที่เก่ียวข้องภายในองค์กร เป็นต้น 

ปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาวะการแข่งขันสภาพสังคม 
เหตุการณ์ธรรมชาติ กฎระเบียบภายนอกองค์กร ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง เป็นต้น 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O)  
หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการก ากับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาล

ในองค์กรและขาดการควบคุมที่ ดีโดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือเหตุการณ์
ภายนอก 

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)  
ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการที่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 

งบประมาณถูกตัด งบประมาณท่ีได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้การจัดสรรไม่
พอเพียง 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)  
หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ

กฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการค้นหาความเสี่ยงสามารถศึกษาจาก
ข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น การส ารวจในปัจจุบันหรือคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การรวบรวมข้อมูล
เพ่ือบ่งชี้เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจะเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งแบบ Top-down คือ การระดมความคิดเห็นผู้บริหาร
ของหน่วยงานเพ่ือระบุความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ขององค์กรและแบบ Bottom-up คือ การระดมความคิดเห็นของ
บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน/การรายงาน ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบจากนั้นน าข้อมูลที่ได้ทั้งจากผู้บริหารและบุคลากร ทบทวนโดยผู้บริหารและ
คณะท างานฯ รวบรวมเป็นรายการความเสี่ยงองค์กร (Risk register) และประเมินความเสี่ยงนั้น 1 ในขั้นตอน
ต่อไป 

 
 
 



 
 

การบ่งชี้ความเสี่ยงจะต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งและควรระให้ครบทุกสาเหตุที่ท าให้ยง
ดังกล่าว เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถก าหนดแผ่นบริหารจัดการความเสี่ยงให้บริหารจัดการสาเหตุที่ท าให้เกิดความ
เสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(๓) น าหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ๑ ประการ มาร่วมพิจารณาหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประกอบไปด้วย ๑๐ องค์ประกอบไว้ดังนี้ 

๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงาน 
และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถ
ใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

๔) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอน
ในการด าเนินกิจกรรม หรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

๖) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การกระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่
ส าคัญที่เก่ียวข้องร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนา 

๗) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอ านาจ การตัดสินใจทรัพยากร 
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น)และภาคประชาชน
ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการ
ด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การปรับปรุง กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๙) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่
มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืน ๆ 

 
 



 
 

๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์
และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญโดย
ฉันทามติ ไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

(๔) พิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
(๕) พิจารณาแต่ละวัตถุประสงค์ แล้วหาความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

 

4. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)  
เพ่ือจัดระดับโอกาสหรือความถี่ที่ จะเกิดความเสี่ยง และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ  โดยใน

ขั้นตอนนี้เป็นการน าเหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้มาท าการวัดหรือประเมินระดับ
ความรุนแรงกับความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้เพ่ือระบุระดับความส าคัญของความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง 
คือ การประเมินระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยเพียงใดโดยพิจารณาจากโอกาส  (Likelihood) 
ที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact)และประเมินระดับของความเสี่ยงโดยการ
ประมวลผลค่าระดับของโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ ทั้ง ๒ 
ด้าน (Impact & Likelihood) 
ระบบกำรให้คะแนน ก ำหนดเป็นระบบคะแนน ๑ - ๕ 

ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 

น้อยมาก           สูงมาก  

 1       2            3      4       5 

โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood) 

น้อยมาก           สูงมาก  

 1       2            3      4       5 

การก าหนดนิยามของระดับคะแนน จ าเป็นต้องก าหนดให้มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้ (Risk appetite) ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาด้วย จึงควรมีการทบทวน
นิยามดังกล่าวในแต่ละปี ส าหรับในเบื้องต้นสามารถก าหนดนิยามเป็นแนวทางในการพิจารณาใช้ประเมินความ
เสี่ยงเบื้องตัน ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น จากนั้นจึงค านวณให้
ระดับความเสี่ยงตามผลคูณของระดับคะแนนทั้ง ๒ ด้าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

 

 

 



 
 

 

ปัจจัยเสี่ยง  โอกำสหรือควำม        ผลกระทบของ     ระดับควำมเสี่ยง 
เป็นไปได้ที่เกิดขึ้น       ควำมเสี่ยง (Impact)            (Level of Risk) 
(Likelihood) 

ปัจจัยเสี่ยง A         3        1        ๓X๑ = ๓ 

ปัจจัยเสี่ยง B         3                           3         ๓X๓ = ๙ 

ปัจจัยเสี่ยง C          4        3        ๔X๔ = ๑๖ 

ปัจจัยเสี่ยง D                      4                                     5                              ๔X๕ = ๒0 

 

เมื่อได้ระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแล้วก็สามารถจัดท าแผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile) 

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยงซึ่ง
แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) 
ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความส าคัญเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood) 
1 (น้อยมาก) 2 3 4 5 (สูงมาก) 

ผลกระทบของ
ความเสี่ยง
(Impact) 

5 (สูงมาก) 5 10 15 ควำมเสี่ยง D 25 
4 4 8 12 ควำมเสี่ยง C 20 
3 3 6 ความเสี่ยง B 12 15 
2 2 4 6 8 10 

1 (น้อยมาก) 1 2 ความเสี่ยง A 4 5 



 
 

 
ทั้งนี้ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต้องเป็นกิจกรรมเพ่ิมเติมจากเดิมท่ีมีอยู่ โดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายและ

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากด าเนินการตามกิจกรรม/มาตรการควบคุมที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงแล้วเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลงการประเมินความเสี่ยงจ าเป็นต้องมีการประเมินอย่างน้อย ๒ ครั้งในแต่
ละรอบของการบริหารความเสี่ยง คือ ก่อนจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรและหลังจากสิ้นสุดการ
ด าเนินการกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเพ่ือให้สามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการ
กิจกรรม การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆโดยอาจเพ่ิมความถี่การประเมินระหว่างรอบได้ ทั้งนี้เพ่ือใช้ผลการประเมิน
เปรียบเทียบ และปรับปรุงกลยุทธ์/มาตรการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

๕. กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response) 
หมายถึง การด าเนินการเพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีจัดการที่สอดคล้องกับ

ระดับความเสี่ยงที่ประเมินไว้และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามแผนการตัดสินใจทางกลยุทธ์การบริหาร จัดการ
ความเสี่ยง ดังนี้ 

    ๕.๑) ควำมเสี่ยงที่ต้องควบคุม 
          (๕.๑.๑) กลยุทธ์ M: Mitigate Risk (การควบคุมความเสี่ยง) 
                เป็นการด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของผลกระทบจาก

ความเสี่ยงให้อยู่ในระตับที่ก าหนดซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ ประกอบด้วย 
                - กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์ เพ่ือป้องกันอันตรายจาก

การท างานหรือการจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมจากเดิม การจัดท าแผนฉุกเฉิน เป็นต้น 
                - กิจกรรมเพื่อลดโอกาสการเกิดขึ้นของความเสี่ยง เช่น การปรับปรุง แก้ไขกระบวนงาน การ

จัดท ามาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น 
         (๕.๑.๒) กลยุทธ์ T: Transfer Risk (การถ่ายโอนความเสี่ยง)เป็นวิธีการร่วมหรือแบ่งความ

รับผิดชอบให้กับผู้อ่ืนในการจัดการความเสี่ยงเช่น การจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความช านาญใน
เรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นด าเนินการแทน(Outsource) เป็นต้น 

 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

ระดับ
คะแนน 

ควำมหมำย 

สูงมาก 17-25 ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน 
ระดับท่ียอมรับได้ทันที (ตัวอย่างความเสี่ยง D ระดับ คะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๒๐) 
 

สูง 10-16 ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ใน 
ระดับท่ียอมรับได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง C ระดับคะแนน ความเสี่ยงเท่ากับ 

ปานกลาง 5-9 ระดับท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง 
ไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนน ความเสี่ยงเท่ากับ 9) 

น้อย 3-4 ระดับท่ียอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ที่ก าหนด (ตัวอย่างความเสี่ยง 8 ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๓) 

น้อยมาก 1-2 ที่ ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 



 
 

   ๕.๒) ควำมเสี่ยงที่ต้องยกเลิก 
           กลยุทธ์ A: Avoid Risk (ยกเลิกความเสี่ยง)กรณีที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ อาจใช้วิธีการ

เปลี่ยนวัตถุประสงค์ ยกเลิก หรือไม่ด าเนินการกิจกรรมนั้น ๆ เลย เช่น การระงับ/การหยุดด าเนินกิจการ การลงทุน
ในโครงการขนาดใหญ่มีงบประมาณสูง อาจมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มโครงการ ซึ่งหากมีความเสี่ยงสูงต่อ
การเกิดปัญหาตามมาท้ังด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ ก็จะไม่ด าเนินการ เป็นต้น 

  ๕.๓) ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
         (๕.๓.๑) กลยุทธ์ R: Retain Risk (การยอมรับความเสี่ยง)เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงสามารถ

เกิดขึ้นได้ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานหรือใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนด ทั้งนี้การยอมรับความเสี่ยงอาจเนื่องมาจาก
ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ ามากหรือวิธีการที่จะน ามาใช้ควบคุมความเสี่ยงมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับความเสียหายที่
อาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยงนั้นไม่คุ้มค่าต่อการด าเนินการ 

        (๕.๓.๒) กลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง/และการถ่ายโอนความเสี่ยง 
กรณีต้องการจัดการกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ลดลงไปอีก ทั้งนี้การ เลือกกลยุทธ์ต้อง
ค านึงถึงต้นทุนการบริหาร จัดการทั้งด้านบุคลากร เวลา งบประมาณที่ใช้หากสามารถก าหนดการตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงหลายความเสี่ยงด้วยวิธีการจัดการความเสี่ยงแบบเดียวกันจะช่วยลดต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงได้ 
กำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

เพ่ือให้การบริหารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระดับหน่วยงานย่อยและ
ระดับองค์กร แผนบริหารจัดการความเสี่ยงควรมีองค์ประกอบในลักษณะเดียวกับแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
คือ มาตรการ/กิจกรรม การบริหารจัดการความเสี่ยง ก าหนดระยะเวลาด าเนินการของกิจกรรม และผู้ รับผิดชอบ
เมื่อด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว จ าเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขององค์กรให้บุคลากรทั้งหมดทราบและเข้าใจสอดคล้องกันในหลักการของการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์กร รวมทั้งสนับสนุนร่วมด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลส าเร็จตามที่
ต้องการ 
กำรก ำหนดแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ จะต้องก ำหนดให้ครอบคลุมทุกสำเหตุของควำม
เสี่ยง 

องค์กรมีการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งมีวัตถุประสงค์/เป้าหมายร่วมกัน คือ ควบคุม
และลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ได้รับการออกแบบให้
สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร เพ่ือสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้ เมื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้แล้ว ความเสี่ยงนั้นจะถูกส่ง 
ต่อไปยังกระบวนการด าเนินงานปกติ ในทางกลับกันความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยกระบวนการด าเนินงาน
ปกติความเสี่ยงนั้นจะถูกส่งต่อไปสู่กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเมื่อองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงที่ มี
ประสิทธิภาพ 

๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)  
ก าหนดไว้ กิจกรรมการควบคุมสามารถจัดประเภทได้ตามลักษณะของความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของ

การก าหนดกิจกรรมควบคุม เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรมีการด าเนินการตามแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงซึ่งได้แก่ 
กลยุทธ์ การด าเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย สะท้อนผ่านทางนโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติอย่างเหมาะสมและทันกาล ผู้บริหารองค์กรสามารถพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่หลากหลาย 
เช่น การควบคุมเชิงป้องกัน การควบคุมด้านการบริหาร เป็นตัน ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม เช่น 



 
 

๑. การก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ 
2. การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3. การก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๔. การควบคุมทางกายภาพ 
๕. การก าหนดดัชนีวัดผลการด าเนินงาน 
ฯลฯ 
๗. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication) 
    องค์กรควรก าหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหาร จัดการความเสี่ยง ข้อมูล

สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กรควรต้องได้รับการบันทึกและ
สื่อสารอย่างเหมาะสมและทันกาล โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความส าคัญเกี่ยวกับการบ่งชี้ ประเมิน และการ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเพ่ือให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเนื่องจาก
ความตระหนักในความเสี่ยงและการสื่อสารที่มีประสิทธิผลเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งของความส าเร็จในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร การสื่อสารที่ไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิผลจะท าให้เกิดความล้มเหลวในการ
สร้างการยอมรับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารจึงควรมีการวางแนวทางการสร้างความ
ตระหนักเรื่องความเสี่ยงให้กับองค์กร เช่น อาจมีการจัดแถลงการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขององค์กร และการมอบหมายอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน การสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการการ
ปฏิบัติงานที่ควรจะสอดคล้องและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในกระบวนการสื่อสารควรจะสื่อถึงเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

     1. ความส าคัญและความจ าเป็นของการบริหารจัดการความเยงขององค์กรที่มีประสิทธิผล 
2. วัตถุประสงค์ขององค์กร 

     3. ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 
     4. การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง 
     ๕. บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและน าองค์ประกอบต่างๆ ของการบริหาร

จัดการความเสี่ยงขององค์กรมาใช้ 
8. กำรติดตำมและประเมินผล (Monitoring) 
    เมื่อมีการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็น

ระยะเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล 
คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่
ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่โดยผู้รับผิดชอบ
ด้านบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่ มีประสิทธิภาพค วร
ด าเนินการต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามดังกล่าวรายงานให้
คณะท างานที่มีหน้าที่รับผิดชอบรับทราบ สามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

    ๑. การติดตามเป็นรายไตรมาส เป็นการติดตามตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดรายไตรมาส 
    ๒. การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของ

หน่วยงาน 
 

 

 



บทท่ี 4 

แผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของเทศบำลต ำบลภูผำแดง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

โดยแยกเป็นแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงฯ ของแต่ละส ำนัก/กอง 
4.1 แผนด ำเนินกำรของโครงกำร (RM-1) 
      4.1.1  ส ำนักปลัดเทศบำล 
 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่
รับผิดชอบ 

กระบวนกำร/
กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ ระเบียบกฎหมำย
ข้อบังคับ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
การจัดระเบียบ
สังคม ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนกรณี
เกิดสาธารณภัย 

ให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนกรณี
ได้รับความ
เดือดร้อนจาก  
สาธารณภัยฯ 
ต่างๆ ตามความ
เหมาะสม 

ผู้ประสบภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
มากกว่าร้อย
ละ 90 

ด าเนินการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนกรณี
ได้รับความ
เดือดร้อนจาก 
สาธารณภัยฯ 
ต่างๆ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชน 
2. ด าเนินการจัดการ
ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 
3. รายงานต่อผู้บริหาร
อนุมัติให้ความช่วยเหลือ 
4.ประเมินผลและสรุปผล
โครงการ 

300,000 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม 

   
 



 
 

       4.1.2  กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ 
 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่
รับผิดชอบ 

กระบวนกำร/
กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ระเบียบกฎหมำย
ข้อบังคับ 

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
ปกครอง การ
บริหารจัดการ 

กิจกรรมการโอน
และแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

เพ่ือให้สามารถด าเนินงาน
ไดส้อดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้ 

จ านวนครั้งที่
โอนและ
แก้ไข
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
 

มีการโอนข้าม
หมวดรายจ่าย
ไม่เกิน 10 
รายการ/
ปีงบประมาณ 
 

1. ส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณท าบันทึกขอ
อนุมัติโอนงบประมาณฯ 
โดยให้แสดงเหตผุลความ 
จ าเป็นในการโอน
งบประมาณ 
 2. ส่งบันทึกขออนุมัติ
โอนงบประมาณ ให้กอง
ยุทธศาสตร์ฯ  
3. กองยุทธศาสตร์ฯ 
จัดท าโอน/แกไ้ข/ 
เปลี่ยนแปลง ในระบบ
ระบบ e-laas เพื่อเสนอ
อนุมัติตามขั้นตอน 
4. ประกาศโดยเปิดเผย
เพื่อให้ประชาชน ทราบ
แล้วแจ้งให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ทราบภายใน 
15 วัน 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 

 
 



 
 

 
      4.1.3  กองคลัง 
 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่
รับผิดชอบ 

กระบวนกำร/
กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ระเบียบกฎหมำย
ข้อบังคับ 

กองคลัง ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมือง การ
ปกครอง การ
บริหารจัดการ 

โครงการจัดท า
แผนที่ภาษแีละ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือปรับปรุง
ข้อมูลที่ดินและ
ข้อมูลทะเบียน
ทรัพย์สินให้
ครบถ้วน   
 

สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้ มากกว่า
ร้อยละ 90 

ด าเนินการจัดท า
ระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินของ
เทศบาล 

1. จัดฝึกอบรม
ให้ความรู้การใช้
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 
2. ส ารวจข้อมูล
ภาคสนามในเขต 
เทศบาล 
3. ประเมินผล
และสรุปผล
โครงการ 
 

10,000 1. พระราชบัญญัติ
ภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562  
2. ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการ
ด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติ
ภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
      4.1.4   กองกำรศึกษำ 
 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่
รับผิดชอบ 

กระบวนกำร/
กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ ระเบียบกฎหมำย
ข้อบังคับ 

กองการศึกษา ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคม 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

งานการเงิน/การ
พัสดุศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความช านาญ
เกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายตาม
ระเบียบและ
หนังสือสั่งการ
ต่างๆ 

100% การ
เบิกจ่าย
เป็นไปตาม
ระเบียบและ
หนังสือสั่ง
การ 

การเบิกจ่ายเป็นไป
ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ 

1. ประชุมชี้แจงให้เกิด
ความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างปีงบประมาณ
และปีการศึกษา เพื่อ
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 
2. มีการสั่งการและ
ก าชับให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบได้ศึกษา
และท าความเข้าใจข้อ
แตกต่างระหว่าง
ปีงบประมาณและปี
การศึกษา  
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

1. ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
2. หนังสือกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.4/ว 
3020 ลงวันที่ 29 
กันยายน 2563 
 

 
 
 



 
 

      4.1.5  กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่
รับผิดชอบ 

กระบวนกำร/
กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ ระเบียบกฎหมำย
ข้อบังคับ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้าน
สุขภาพอนามัย 
และการป้องกัน
โรค 

กิจกรรมป้องกัน
และช่วยเหลือ
ประชาชนจาก
โรคติดต่อ 

เพื่อให้
ประชาชน
ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อตาม
ฤดูกาล และ
โรคติดต่อที่
อุบัติใหม่ 
 

- สามารถ
ป้องกันการ
แพร่ระบาด
ของโรค  
ได้มากกว่า
ร้อยละ 95   
 
 

จัดกิจกรรม
ป้องกันการ
แพร่ระบาด
ของ
โรคติดต่อ
ภายในเขต
เทศบาล 
 
 
 

1. มอบหมายหน้าที่รับผดิชอบให้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
2. ส่งบุคลากรฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน
โรคติดต่อ 
3. จัดท าแผนฝึกปฏิบัติการ หากเกิดการ
ระบาดของโรค (เหตุการณ์สมมติ) 

50,000 1. ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยค่าใช้จา่ยในการ
ฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 
2. ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 
 

        
 
 



 
 

       4.1.6  กองสวัสดิกำรสังคม 
 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่
รับผิดชอบ 

กระบวนกำร/
กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ระเบียบกฎหมำย
ข้อบังคับ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการของ
กลุ่มอาชีพให้มี
ความเข้มแข็งและ
มีรายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น 

กลุ่มอาชีพที่
เข้ารับการ
ฝึกอบรมมี
ความ
เข้มแข็งและ
มีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 
มากกว่าร้อย
ละ 85 
 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
อาชีพให้กับกลุ่ม
อาชีพที่สนใจ จ านวน  
30 คน 
 

1. ส ารวจความ
ต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
2. เขียนโครงการ
เสนอผู้บริหารเพ่ือ
ขออนุมัติ 
3. จัดฝึกอรมกลุ่ม
อาชีพที่สนใจ 
4. ประเมินผลและ
สรุปผลโครงการ 
 

30,000 1. ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557 
2. ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 

 
 
 



 
 

       4.1.7  กองช่ำง  
 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่
รับผิดชอบ 

กระบวนกำร/
กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ระเบียบกฎหมำย
ข้อบังคับ 

กองช่าง ยุทธศาสตร์การ
บริการพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

กิจกรรมงาน
ไฟฟ้าถนน 

1. เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัย
ต่อเจ้าหน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมาย 

2. เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ของงานและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 

- ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
มากกว่าร้อยละ 
80   
 
 

ติดตั้ง/ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ
ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์และ
เพียงพอส าหรับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ทันสมัย มีอายุ
การใช้งานได้
นานยิ่งขึ้น 
 
 
 

มีการตั้ง
งบประมาณใน
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
ส าหรับการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้าเพ่ือติดตั้ง/
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

200,000 1. ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

 



 
 

4.2  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง  ( RM-2) 
       4.2.1  ส ำนักปลัดเทศบำล 
 
กระบวนกำร/

กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์/
เป้ำหมำย 

ควำมเสี่ยง ประเภทควำม
เสี่ยง 

( S-O-F-C) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกำส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ระดับควำม
เสี่ยง 

(L X I) 
ภำยใน ภำยนอก ทำงตรง ทำงอ้อม 

โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
กรณีเกิดสา
ธารณภัย 

ให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
กรณีได้รับ
ความ
เดือดร้อนจาก
สาธารณภัยฯ 
ต่างๆ 
ทันท่วงที 
 

เกิดเหตุ 
สาธารณภัย  
ไม่สามารถให้
ความ
ช่วยเหลือ
ล่าช้า/ไม่
ทันท่วงที 
  
 

ความเสี่ยง
ด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational 
Risk : O ) 

ขาด
อัตราก าลังใน
การให้ความ
ช่วยเหลือ
ทันท่วงที 

เกิดเหตุสา
ธารณภัยใน
วงกว้าง 

ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
ล่าช้า 

เกิดความ
เสียหายต่อ
ภาพลักษณ์
องค์กร 

3 3 3 x 3 = 9 
 

ปานกลาง 

 



 
 

       4.2.2  กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ 
 
กระบวนกำร/

กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์/
เป้ำหมำย 

ควำมเสี่ยง ประเภทควำม
เสี่ยง 

( S-O-F-C) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกำส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ระดับควำม
เสี่ยง 

(L X I) 
ภำยใน ภำยนอก ทำงตรง ทำงอ้อม 

กิจกรรมการ
โอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

เพ่ือให้
สามารถ
ด าเนินงานได้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
ไปได้ 
 

การตั้ง
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปีของแต่
ละหน่วยงานไม่
เพียงพอต่อการ
บริหารจนสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

ความเสี่ยง
ด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational 
Risk : O ) 

เกิด
ข้อผิดพลาดใน
การควบคุม
งบประมาณ
รายจ่ายของ
หน่วยงาน 

การปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ
วิธีการ
งบประมาณฯ 

งบประมาณ
ไม่เพียงพอ
ต่อการ
บริหารจน
สิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

เกิดความ
เสียหายต่อ
ภาพลักษณ์
องค์กร 

3 3 3 x 3 = 9 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       4.2.3  กองคลัง 
 
กระบวนกำร/

กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์/
เป้ำหมำย 

ควำมเสี่ยง ประเภทควำม
เสี่ยง 

( S-O-F-C) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกำส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ระดับควำม
เสี่ยง 

(L X I) 
ภำยใน ภำยนอก ทำงตรง ทำงอ้อม 

โครงการ
จัดท าแผนที่
ภาษแีละ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือให้ได้ที่ดิน
และสิ่งปลูก
สร้างครบถ้วน
ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้   
 
 

การส ารวจ
ข้อมูล
ภาคสนามได้
ข้อมูลที่ดิน
และสิ่งปลูก
สร้างไม่
ครบถ้วนตาม
เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
 
 

ความเสี่ยง
ด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational 
Risk : O ) 

ปริมาณงาน
ส ารวจข้อมูล
ภาคสนามมี
จ านวนมาก 

ประชาชน
ไม่ให้ความ
ร่วมมือ 

ประชาชน
ไม่ได้รับ
ประโยชน์
การส ารวจ
ข้อมูล
ภาคสนาม
เท่าท่ีควร 

เกิดความ
เสียหายต่อ
ภาพลักษณ์
องค์กร 

3 4 3 x 4 = 
12 

 
สูง 

 



 
 

        4.2.4  กองกำรศึกษำ 
 
กระบวนกำร/

กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์/
เป้ำหมำย 

ควำมเสี่ยง ประเภทควำม
เสี่ยง 

( S-O-F-C) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกำส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ระดับควำม
เสี่ยง 

(L X I) 
ภำยใน ภำยนอก ทำงตรง ทำงอ้อม 

งานการเงิน/
การพัสดุศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความช านาญ
เกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายตาม
ระเบียบและ
หนังสือสั่งการ
ต่างๆ 
 
 
 

งานการเงิน/
การพัสดุศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กไม่เป็นไป
ตาม
ก าหนดเวลา
และยังไม่
ถูกต้องตาม
ระบบ 

ความเสี่ยง
ด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational 
Risk : O ) 

ผู้ปฏิบัติงาน
ไม่มีความ
ช านาญใน
การ
ปฏิบัติงาน 
 

ระเบียบ
วิธีการ
ปฏิบัติงาน 
การเบิกจ่ายมี
การ
เปลี่ยนแปลง
ในแต่ละปี 
 

การเบิกจ่าย
เกิดความ
ล่าช้ามี
ผลกระทบใน
การสรุป
ฐานะทาง
การเงินของ
สถาน 
ศึกษา 
 

ท าให้การวาง
แผนการ
จัดท า
งบประมาณ
ในปีถัดไปเกิด
ความล่าช้า 

3 3 3 x 3 = 9 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
       4.2.5  กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
กระบวนกำร/

กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์/
เป้ำหมำย 

ควำมเสี่ยง ประเภทควำม
เสี่ยง 

( S-O-F-C) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกำส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ระดับควำม
เสี่ยง 

(L X I) 
ภำยใน ภำยนอก ทำงตรง ทำงอ้อม 

กิจกรรม
ป้องกันและ
ช่วยเหลือ
ประชาชนจาก
โรคติดต่อ 

เพื่อให้
ประชาชน
ปลอดภัยจาก
โรคติดต่อตาม
ฤดูกาล และ
โรคติดต่อที่
อุบัติใหม่ 
 
 

การปฏิบัติ
หน้าที่มีความ
ล่าช้าและไม่
มีความพร้อม
ด้านอุปกรณ์
ในการ
ควบคุมโรค
และขาด
ความรู้ความ
เข้าใจใน
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยง
ด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational 
Risk : O ) 

หน่วยงาน
ขาดการ
ติดตาม
แผนงาน
ปฏิบัติการ 
 

ประชาชน
ไม่ให้ความ
ร่วมมือ
เท่าท่ีควร 

ประชาชน
ไม่ได้ใช้
ประโยชน์
จากโครงการ
ตามท่ีก าหนด
ไว้ 

ส่งผลกระทบ
ต่อ
ภาพลักษณ์
องค์กร 

3 3 3 x 3 = 9 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
       4.2.6  กองสวัสดิกำรสังคม 
 
กระบวนกำร/

กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์/
เป้ำหมำย 

ควำมเสี่ยง ประเภทควำม
เสี่ยง 

( S-O-F-C) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกำส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ระดับควำม
เสี่ยง 

(L X I) 
ภำยใน ภำยนอก ทำงตรง ทำงอ้อม 

โครงการ
ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมี
กลุ่มท่ีมีความ
เข้มแข็งและมี
รายได้เพ่ิม
มากขึ้น 
 
 
 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่
น าความรู้ที่
ได้จากการ
ฝึกอบรมไป
ต่อยอด เพ่ือ
สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ 
 
 
 
 

ความเสี่ยง
ด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational 
Risk : O ) 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่
น าความรู้ที่ได้
ไปสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้
ตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่มี
การรวมกลุ่ม
เพ่ือสร้าง
ความ
เข้มแข็ง 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไม่ได้
รับประโยชน์
จากโครงการ
ตาม
วัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ 

ส่งผลกระทบ
ต่อ
ภาพลักษณ์
องค์กร 

3 3 3 x 3 = 9 
 

ปานกลาง 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
       4.2.7  กองช่ำง 
 
กระบวนกำร/

กิจกรรมที่
สนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 

วัตถุประสงค์/
เป้ำหมำย 

ควำมเสี่ยง ประเภทควำม
เสี่ยง 

( S-O-F-C) 

ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ โอกำส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) 

ระดับควำม
เสี่ยง 

(L X I) 
ภำยใน ภำยนอก ทำงตรง ทำงอ้อม 

กิจกรรมงาน
ไฟฟ้าถนน 

1. เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัย
ต่อเจ้าหน้าที่ ที่
ได้รับ
มอบหมาย 

2. เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธผิล
ของงานและ
เกิดประโยชน์
สูงสุด 

 
 

อุปกรณ์ที่ใช้
ในการติดตั้ง/
ซ่อมแซม
ไฟฟ้ายังไม่
ครบสมบูรณ์ 

ความเสี่ยง
ด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational 
Risk : O ) 

การตั้ง
งบประมาณใน
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี
ส าหรับการ
จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
เพื่อติดตั้ง/
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะไม่
เพียงพอ 

อุปกรณ์ที่ใช้
ในการติดตั้ง/
ซ่อมแซม
ไฟฟ้ายงัไม่
ครบถ้วน
สมบูรณ์ ทั้งนี้
เพื่อความ
ปลอดภัย
สะดวก 
รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 

การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ใน
การติดตั้ง/
ซ่อมแซม
ไฟฟ้าไม่ครบ
ตามต้องการ 
ท าให้ไม่
สามารถ
ติดตั้ง/
ซ่อมแซม
ไฟฟ้าได้ทนั
ตามความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ส่งผลกระทบ
ต่อ
ภาพลักษณ์
องค์กร 

3 3 3 x 3 = 9 
 

ปานกลาง 

 



 
 

4.3  แนวทำงตอบสนองควำมเสี่ยง (RM-3) 
       4.3.1  ส ำนักปลัดเทศบำล 
 

ประเภทควำมเสี่ยง 
(S – O – F – C ) 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทำงตอบสนอง
ควำมเสี่ยง 

แผนงำน/กิจกรรม 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational Risk 
 : O ) 

เกิดเหตุสาธารณภัย  
ไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือล่าช้า/ไม่
ทันท่วงที 
  
 

ขาดอัตราก าลังในการ
ให้ความช่วยเหลือ
ทันท่วงที 

การควบคุมความเสี่ยง 
(Mitigate Risk) 

1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ป้องกันรับแจ้งเหตุ
ตลอด 24 ชั่วโมง  
2. รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ระดับการ
ประสบภัย เสนอขอ
อนุมัติผู้บริหาร /
คณะกรรมการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อย่างเร่งด่วน 
3. ศึกษาระเบียบ
กฎหมาย หลักเกณฑ์
แนวทางการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ต.ค. 65 – ก.ย. 66 

 



 
 

       4.3.2  กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ   
 

ประเภทควำมเสี่ยง 
(S – O – F – C ) 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทำงตอบสนอง
ควำมเสี่ยง 

แผนงำน/กิจกรรม 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational Risk 
 : O ) 

การปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามระเบียบ 
และอาจท าให้เกิดการ
ผิดพลาดในการควบคุม
งบประมาณรายจ่าย
ของหน่วยงานได้ 

การตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ
แต่ละงานไม่เพียงพอ
ต่อการบริหารจนสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

การควบคุมความเสี่ยง 
(Mitigate Risk) 

1. การติดต่อ
ประสานงานอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ด าเนินโครงการและ
กิจกรรมเป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 
2. มีการติดตาม
ตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินทุกๆ ไตรมาส 
เพ่ือให้เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน 
และตามวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร  
 

กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

ต.ค. 65 – ก.ย. 66 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

       4.3.3  กองคลัง  
 

ประเภทควำมเสี่ยง 
(S – O – F – C ) 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทำงตอบสนอง
ควำมเสี่ยง 

แผนงำน/กิจกรรม 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational Risk 
 : O ) 

การส ารวจข้อมูล
ภาคสนามได้ข้อมูล
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ไม่ครบถ้วนตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  
 

- ปริมาณงานส ารวจ
ข้อมูลภาคสนามมี
จ านวนมาก 
- ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือ 

การควบคุมความเสี่ยง 
(Mitigate Risk) 

1. จัดประชุมชี้แจงให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
ภาษี หน้าที่การช าระ
ภาษีกับผู้ประกอบการ
ร้านค้า 
2. ประชาสัมพันธ์
แนวทางข้ันตอน 
ระยะเวลาในการ
จัดเก็บ และรับช าระ
ภาษ ี
 
 
 

งานจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง 

ต.ค. 65 – ก.ย. 66 

 



 
 

       4.3.4   กองกำรศึกษำ   
 

ประเภทควำมเสี่ยง 
(S – O – F – C ) 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทำงตอบสนอง
ควำมเสี่ยง 

แผนงำน/กิจกรรม 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational Risk 
 : O ) 

งานการเงิน/การพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่
เป็นไปตาม
ก าหนดเวลาและยังไม่
ถูกต้องตามระเบียบ 

- ผู้ปฏิบัติงานไม่มี
ความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน 
- ระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงาน 
มีการเปลี่ยนแปลง 
 

การยอมรับความเสี่ยง 
(Mitigate Risk) 

1. ประชุมชี้แจงให้เกิด
ความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างปีงบประมาณ
และปีการศึกษา เพื่อ
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 
2. มีการสั่งการและ
ก าชับให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบได้ศึกษา
และท าความเข้าใจข้อ
แตกต่างระหว่าง
ปีงบประมาณและปี
การศึกษา  
 

กองการศึกษา ต.ค. 65 – ก.ย. 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

       4.3.5  กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม   
 

ประเภทควำมเสี่ยง 
(S – O – F – C ) 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทำงตอบสนอง
ควำมเสี่ยง 

แผนงำน/กิจกรรม 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational Risk 
 : O ) 

1. การปฏิบัติหน้าที่มี
ความล่าช้า และไม่มี
ความพร้อมด้าน
อุปกรณ์ในการ
ควบคุมโรค 
2. ขาดความรู้ความ
เข้าใจในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรขาด
ประสบการณ์ในการ
ควบคุมโรค เพราะที่
ผ่านมายังไม่เคยเกิด
เหตุการณ์ 

การยอมรับความเสี่ยง 
(Mitigate Risk) 

1. จัดประชุมชี้แจงสร้างความ
เข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติงาน 
2. ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมให้ทั่วถึงทุกชุมชนและ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
3. ตรวจสอบความพร้อมด้าน
วัสดุ อุปกรณ์สถานที่ ระยะเวลา
การด าเนินงาน 
4. ติดตาม ตรวจสอบ และ
รายงานผลการด าเนินงาน พร้อม
ทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
ต่างๆต่อผู้บริหาร 
 

กองสาธารสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ต.ค. 65 – ก.ย. 66 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
       4.3.6  กองสวัสดิกำรสังคม  
 

ประเภทควำมเสี่ยง 
(S – O – F – C ) 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทำงตอบสนอง
ควำมเสี่ยง 

แผนงำน/กิจกรรม 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational Risk 
 : O ) 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ไม่น าความรู้ที่ได้จาก
การฝึกอบรมไปต่อ
ยอด เพ่ือสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ 
 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ไม่น าความรู้ที่ได้ไป
สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ไม่มีการรวมกลุ่มเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็ง 

การยอมรับความเสี่ยง 
(Retain Risk) 

1. จัดประชุมชี้แจง
สร้างความเข้าใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติงาน 
2. ประชาสัมพันธ์การ
จัดฝึกอบรมให้ผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. จัดฝึกอบรมอาชีพที่
มีผู้สนใจ และสามารถ
สร้างรายได้ให้เพ่ิมมาก
ขึ้น 
 

กองสวัสดิการสังคม ต.ค. 65 – ก.ย. 66 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
       4.3.7  กองช่ำง   
 

ประเภทควำมเสี่ยง 
(S – O – F – C ) 

ควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แนวทำงตอบสนอง
ควำมเสี่ยง 

แผนงำน/กิจกรรม 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational Risk 
 : O ) 

- อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า
ยังไม่ครบสมบูรณ์ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า
ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ทั้งนี้เพ่ือความ
ปลอดภัยสะดวก 
รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 

การยอมรับความเสี่ยง 
(Retain Risk) 

- ตั้งงบประมาณจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะให้ครบถ้วน
สมบูรณ์และเพียงพอ
ส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ทันสมัย มีอายุการใช้
งานได้นานยิ่งขึ้น 
 
 

กองช่าง ต.ค. 65 – ก.ย. 66 

 
 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5  

กำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 

5.1 กำรตดิตำมและรำยงำน 
 
ภายหลังจากท่ีได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการด าเนินการตามแผน จ าเป็นต้องมีการ 

รายงานและติดตามผลเป็นระยะ  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการด าเนินงานอย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยมี
เป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตาม
ผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการแล้วว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่  
โดยหน่วยงานต้องสอบทานว่าวีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและจัดท า
รายงานสรุปผลติดตามเสนอคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงทราบการติดตามผล มี ๒ ลักษณะ คือ 

๑. การตดิตามผลเป็นรายครั้ง  (Separate Monitoring)  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  จึง 
ได้จัดให้มีการติดตามประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง 

๒. การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติ (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามปกติของหน่วยงาน หากพบว่าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ให้หน่วยงานก าหนดมาตรการ/ 
กิจกรรมรองรับหรือควบคุมความเสี่ยง ถ้าเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากเกินไป หน่วยงานนั้นสามารถ
ด าเนินการได้ทันที หากเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากเกินกว่าหน่วยงานจะบริหารจัดการได้ ให้รายงาน
ต่อฝ่ายเลขานุการคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือแจ้งให้คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณาหา
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 
5.2  กำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงประจ ำป ี
  โดยให้ฝ่ายเลขานุการคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงจัดท ารายงานสรุปผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงประจ าปี โดยประมวลผลการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ ส านัก/กอง รับผิดชอบในการ
ด าเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และน าเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด 
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