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ด้วยกระทรวงการคลังได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้    
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลปลายพระยาถือเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามหลักเกณฑ์ฯ นี้ โดยได้ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ก ากับดูแล ก ากับดูแลฝ่ายบริหารผู้รับผิดชอบ   
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ 
และให้จัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ก ากับดูแลพิจารณาอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 
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ค ำน ำ 
 

 การบริหารความเสี่ยงมีความจ าเป็นและส าคัญเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารจัดการองค์กร และเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์    
กับการก าหนดนโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร  เทศบาลต าบลปลายพระยาจึงให้
ความส าคัญและใช้หลักการบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางในการบริหารและด าเนินงานภายใต้สภาวะแวดล้อม
ที่มีความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความเสี่ยงทั้งหมดให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ และได้รับการสนับสนุนและการมี
ส่วนร่วมจากผู้บริหารในทุกระดับและจากทุกคนภายในองค์กร เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบที่ จะเกิดขึ้น         
ในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุตามยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
จึงได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลปลายพระยาขึ้น เพ่ือคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัย
ที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัว
เงิน) ให้แก่หน่วยงาน เพ่ือหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป 
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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกหนึ่งในการบริหารงาน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต้องค านึงถึงเหตุผล              
และความจ าเป็นของการบริหารความเสี่ยงภาครัฐ โดยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๗๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  อีกทั้ง การบริหารความเสี่ยงเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. ๒๕53 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งในปัจจุบันการ
บริหารงานภายในองค์กรผู้บริหารต้องค านึงถึงทรัพยากรต่าง ๆ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
แต่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในองค์กรได้ทั้งในทางบวกและ
ทางลบ การเกิดผลกระทบในทางบวกถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้กับองค์กร แต่ในกรณีที่เกิดผลกระทบในทางลบ
ถือว่าเป็นความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งผู้บริหารจะต้องใช้การก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรเพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมและสามารถยอมรับได้ ดังนั้น เมื่อทุกองค์กรไม่สามารถก าหนดสภาวะแวดล้อมให้ปราศจาก
ความเสี่ยงได้ การใช้หลักการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นแนวทาง ที่ท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานและ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยง 

เทศบาลต าบลปลายพระยา ได้ให้ความส าคัญและใช้หลักการบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางในการ
บริหารและด าเนินงานภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความเสี่ยงทั้งหมดให้ครอบคลุม
ทุกพันธกิจ โดยใช้กระบวนการคิดมองไปข้างหน้า และได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร     
ในทุกระดับและจากทุกคนภายในองค์กร เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับ     
ที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุตามยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ จึงได้จัดท าแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพ่ือคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน) ให้แก่หน่วยงานเพ่ือหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสี่ยงนั้นต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค ์
 นโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลปลายพระยาจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพ่ือให้ระบบงานของเทศบาลต าบลปลายพระยาสอดคล้องและรองรับตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการ  

2) เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลปลายพระยาใช้ระบบบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือ      
ในการลดหรือป้องกันความเสียหาย หรือความล้มเหลวจากกระบวนการด าเนินงานที่จะส่งผลกระทบทั้ง ใน
ระดับบุคคลและระดับองค์กร 

3) เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือของเทศบาลต าบลปลายพระยา 
 



- 2 - 
 

3. ควำมหมำยของควำมเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และอาจส่งผลกระทบในด้านลบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและ   
ไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร     
ทั้งในด้านกลยุทธ์ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ซึ่งอาจเป็น
ผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ ( Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)      
ของเหตุการณ ์
 

4. แนวคิดพื้นฐำนในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 จากสถานการณ์ในปัจจุบันของเทศบาลต าบลปลายพระยาที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
ไม่ว่าจะมาจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัจจัย
ภายใน เช่น การก าหนดยุทธศาสตร์ การก าหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริ หารจัดการ
ข้อมูล บุคลากร เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลปลายพระยาที่ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการก้าวไปสู่ระบบการก ากับดูแลกิจกรรม
ที่ดีของเทศบาลต าบลปลายพระยา พร้อมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการ
บริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เทศบาลต าบลปลายพระยาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
ในขณะเดียวกันมันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดข้ึนทั้งในด้านผลการปฏิบัติงานและความเชื่อถือ
จากประชาชนที่มีต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  
ของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่ดีน าไปสู่การบริหาร
จัดการที่ดีต่อไปในอนาคต 
 

5. กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) 
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การก าหนดนโยบาย โครงสร้าง และกระบวนการเพื่อให้คณะกรรมการ

ผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กร น าไปปฏิบัติในการก าหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น 
ประเมินผลกระทบต่อองค์กร และก าหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้
ก าหนดไว้ โดยวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นไปเพ่ือให้ผลการด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงเพ่ือให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ     
ที่เกิดขึ้นกับองค์กร ก าหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้ง
การสร้างกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอน
ที่จะเกิดข้ึนกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

6. กำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)     
 หมายถึง การบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรม ตามภารกิจ   
และวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่     
 1. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้อง กั บภารกิจ
และพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์์การตัดสินใจ และสามารถน าไปใช้กับองค์ประกอบ
อ่ืน ๆ ในการบริหารองค์กร    
 ๒. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับโครงการ ระดับ
หน่วยงานย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์ การด าเนินงาน 
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การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจท าให้เกิดความเสียหาย ความไม่แน่นอน   และ
โอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
 ๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างและหากเกิดขึ้นจริง
จะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง    
 ๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูงและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง     
 พ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ดีขององค์กรควรมีองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน 
โดยจะเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและควรถูกปลูกฝังรวมกับกิจกรรมปกติขององค์กร เพ่ือให้
องค์กรสามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ก าหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรต้องการได้ 
 

7. กฎหมำยและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ล ำดับ 
กฎหมำย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ 

ที่เกี่ยวข้อง 
สรุปส ำระส ำคัญ 

๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 

        มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร ราชการแผ่นดิน
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้การ
บริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้
จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และ
มีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 พระราชบัญญัติวินัยการเงิน 
การคลัง พ.ศ. 2561 

        มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

๓ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2562 

        พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ก าหนดเป้าหมายของการบริหาร 
ราชการ ได้แก่ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น      
มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอย่างสม่ าเสมอ 

๔ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง         หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงส าหรับหน่วยงาน    
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ล ำดับ 
กฎหมำย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ 

ที่เกี่ยวข้อง 
สรุปส ำระส ำคัญ 

5 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 
2562 

        มาตรา 50 วรรคสองการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมี     ส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น 
และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

6 นโยบายนายกเทศมนตรีต าบล 
ปลายพระยา 

นโยบำยด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร 
        ข้อ 1 พัฒนาองค์กรเทศบาลให้องค์กรธรรมาภิบาลที่มี
หลักการบริหารจัดการที่ดี สังคมดี มีมาตรฐาน ด้วยการส่งเสริม 
สนับสนุนการศึกษา และสร้างกระบวนการเรียนรู้ การจัดการ
ความรู้ หรือการพัฒนาศักยภาพยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการและพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของ
เทศบาลต าบลปลายพระยา พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการ 
พัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน รองรับการ
บริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
        ข้อ 4 ประสานงานเพ่ือก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการ
ท างานทั้งภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นในพ้ืนที่ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม 
เข้าถึง เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
การบริหารจัดการของเทศบาลในทุกระดับ 

 
8. นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง   

เทศบาลต าบลปลายพระยาได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้กระบวนการบริหาร            
ความเสี่ยงมีความเหมาะสม สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์และภารกิจของเทศบาลฯ ดังนี้  

1) ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2) ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร  
3) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง โดยมีการทบทวนและปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อ ง

เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
4) ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

9. เป้ำหมำยของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 1) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพ่ือน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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 2) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์เสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
 3) สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
 4) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร 
 6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 

10. ประโยชน์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและ
ท าให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและรอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจท า
ให้เกิดความเสียหาย 
 ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี ้
 1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะท างาน
บริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ และสามารถท าหน้าที่ใน
การก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 2) สร้ำงฐำนข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำนในองค์กร การบริหารความเสี่ยง
จะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่
บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภำพรวมของควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่ส ำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะ
ท าให้บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายในองค์กร มีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของ
องค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุม
ความเสี่ยงธรรมาภิบาล 
 4) เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรบริหำรงำน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธิ์ การ
ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร 
 5) ช่วยให้กำรพัฒนำองค์กรเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
 6) ช่วยให้กำรพัฒนำกำรบริหำรและจัดสรรทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ และกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 
 

11. ปัจจัยส ำคัญกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1) กำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรระดับสูง 

การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร จะประสบความส าเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับ
เจตนารมณ์ การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้น าของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ผู้บริหารระดับสูง
ต้องให้ความส าคัญและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจความส าคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อ
องคก์ร มิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
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2) ควำมเข้ำใจควำมหมำยควำมเสี่ยงตรงกัน 
การใช้ค านิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแบบเดียวกัน จะท าให้เกิด

ประสิทธิภาพในการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการเพ่ือใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง และ
ก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีจุดหมายร่วมกันในการ
บริหารความเสี่ยง 

3) กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
องค์กรทั่วไปจะประสบความส าเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการวนการวนการบริหารความเสี่ยง

ได้นั้น จะต้องน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 

4) กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงต้องมีกำรชี้แจง 
การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ องค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหาร ความ

เสี่ยงขององค์กรให้กับเข้าทุกระดับขององค์กร และต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงของผลที่องค์กรและแต่ละบุคคลจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง 

5) กำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติมีความส าคัญอย่างมาก เพราะการ

สื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงท าความเข้าใจ
ต่อพนักงานทุกคนถึงความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้เกิดการ
ยอมรับในกระบวนการและน ามาซึ่งความส าเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง 

6) กำรวัดผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น จะท าให้ผู้บริหารสามารถประเมิน

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและด าเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

7) กำรให้ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร ควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจกรอบการบริหาร

ความเสี่ยง และความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือบรรลุความส าเร็จขององค์กร
การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง 

8) กำรติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงคือการก าหนดวิธี          

ที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง การติดตามกระบวนการวนการวนการบริหารความเสี่ยง    ควร
พิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 

 การรายงานและสอบทานขั้นตอนติดตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยง 
 ความชัดเจนและสม่ าเสมอของการมีส่วนร่วม และความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง 
 บทบาทของผู้น าในการสนับสนุน และติดตามการบริหารความเสี่ยง 
 การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานที่เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 

 
 
 



บทที่ 2 
แนวทาง และวิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแนวทาง COSO  
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง

และเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล คือกรอบการบริหารความเสี่ยงส าหรับองค์กรของ คณะกรรมการ COSO   
(The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ตามภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO 
 

องค์ประกอบของกรอบงานการบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO มี 8 ด้าน ที่มีความสัมพันธ์กัน    
สรุปสาระส าคัญของแต่ละองค์ประกอบได้ ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO 
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1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) อาจกล่าวได้ว่า “ปัจจัยภายในองค์กร” 
ถือเป็นรากฐานที่ส าคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ เพราะจะเป็นเรื่องของค่านิยม แนวทางการบริหารงานของ   
ผู้น า รวมไปถึงบรรยากาศที่จะท าให้บุคลากรในองค์กรควบคุมและด าเนินภารกิจให้บรรลุผลตามหน้าที่      และ
ความรับผิดชอบ หรืออาจจะกล่าวโดยรวม ๆ ก็คือ “วัฒนธรรมองค์กร” หากองค์กรใดมีวัฒนธรรมที่ให้ 
ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงองค์กรนั้น ๆ จะสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายได้ดีกว่าองค์กรที่ไม่ได้ให้
ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยง  

2) การก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย (Objective Setting) องค์กรต้องพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ 
ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้      
เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม  

3) การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) คือ การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอน
ที่อาจเกิดข้ึนกับหน่วยงานทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยภายนอก อาทิ 
สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ปัจจัยภายใน อาทิ 
บุคลากร การปฏิบัติงานการเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น   

4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงจะช่วยให้แต่ละองค์กร 
พิจารณาถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ฝ่ายบริหารจะ 
ประเมินเหตุการณ์จาก 2 มุมมอง ซึ่งได้แก่โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ซึ่งโดยปกติ
แล้วจะใช้ทั้งวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณร่วมกัน  

5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการระบุว่ามีทางเลือกใดบ้างที่สามารถใช้ในการ
บริหารความเสี่ยง คัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยง ทางเลือกหรือ
กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 1) การยอมรับ 2) การลด/ควบคุม 3) การยกเลิก/
หลีกเลี่ยง และ 4) การกระจาย/โอนความเสี่ยง  

6) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือช่วยลดหรือ
ควบคุมความเสี่ยง เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง และท า ให้       
การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับ  

7) สารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication) ล าดับขั้นตอนนี้ถือว่ามี
ความส าคัญเพราะจะเป็นส่วนที่จะช่วยสนับสนุนในทุก ๆ องค์ประกอบที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Environment) อันเป็นรากฐานที่ส าคัญขององค์ประกอบอ่ืน เพราะ 
จะมีส่วนช่วยท าให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบถึงทิศทางการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนถือ
เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอีกทางหนึ่งด้วย 

8) การติดตามประเมินผล (Monitoring) องค์ประกอบสุดท้าย คือ การมีระบบการติดตามการบริหาร 
จัดการความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งเป็นกระบวนการประเมินความมีอยู่และคุณภาพขององค์ประกอบของการ
บริหารความเสี่ยงองค์กรทั้ง 7 ข้อข้างต้น การติดตามประเมินผลสามารถท าได้ใน 2 ลักษณะ คือ การประเมิน
แยกต่างหาก (Separate Evaluation) และการด าเนินการติดตาม/ประเมินเสมือนหนึ่งว่า เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง 
(Ongoing Activities) กิจกรรมหนึ่ง โดยด าเนินการแบบ Real-time basis และการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข/สภาพแวดล้อม 
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2. การคัดเลือกกิจกรรมในการวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนความเสี่ยง  
จากนโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลปลายพระยา ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก 

กิจกรรมในการวิเคราะห์ความเสี่ยงไว้ให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลปลายพระยา พิจารณาคัดเลือก
กิจกรรมในการวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนความเสี่ยง ดังนี้  

1) เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือให้เทศบาลต าบลปลายพระยา สามารถบรรลุเป้าประสงค์ภายใต้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

2) เป็นกิจกรรมที่เป็นอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานซึ่งได้รายงานไว้ในการจัดวางระบบการควบคุม 
ภายในของเทศบาลต าบลปลายพระยา 

  

วิธีด าเนินการ  
ให้คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งรายงานไว้ในรายงาน       

การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) หรือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
เทศบาลต าบลปลายพระยา (ถ้ามี) และรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงจากปีที่ผ่านมา 
 

3. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
1) การก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย (Set Objectives)   

การก าหนดวัตถุประสงค์ภายในองค์กรจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ วัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การด า เนินงานของ
องค์กร และจะต้องสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพ่ือให้วัตถุประสงค์
ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการด าเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง   
ที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้น วัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง “ผลลัพธ์” ที่องค์กรต้องการจะบรรลุไม่ใช่
การกล่าวถึง “กระบวนการ” ในการปฏิบัติงานส าหรับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอาจแบ่งออก    
ได้เป็น 2 ระดับ คือ 

1.1 วัตถุประสงค์ระดับองค์กร (Corporate Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน    
ในภาพรวมขององค์กรตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

1.2 วัตถุประสงค์ระดับระดับกิจกรรม (Activities Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานที่เฉพาะเจาะจงส าหรับแต่ละกิจกรรมที่องค์กรก าหนด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร   

การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนช่วยให้การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่าง 
ครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นในแต่ละระดับควรมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส า เร็จ         
ที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ดีนั้น (SMART) ควรมีลักษณะดังนี้  

 Specific : (ชัดเจน) – มีความเฉพาะเจาะจง ทุกคนเข้าใจตรงกัน  
 Measurable : (วัดได้) – สามารถวัดได้ทั้งเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ  
 Achievable : (ปฏิบัติได้) – สามารถท าให้บรรลุผลได้  
 Reasonable : (สมเหตุสมผล) – มีความสัมพันธ์กับนโยบายหลักในระดับสูง  
 Time constrained : (มีกรอบเวลา) – มีก าหนดเวลาในการท าที่ชัดเจน 

วิธีด าเนินการ  
ให้คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณาระบุวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม และขั้นตอน           

ที่หน่วยงานของตนรับผิดชอบ โดยสามารถพิจารณาน าวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้แล้วมาใช้ระบุในการก าหนด
วัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารความเสี่ยงได้ หากยังไม่เคยมีการระบุมาก่อนให้ก าหนดขึ้นใหม่ 
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2) การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Event Identification) 
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุ      

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใด      
ที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแล ป้องกัน รักษา การระบุปัจจัยเสี่ยงของการที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัย
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ท าให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาส 
ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยง
ในภายหลังได้ 

2.1 สาเหตุของความเสี่ยง  
โดยสาเหตุของความเสี่ยงแบ่งได้ 2 ปัจจัย ดังนี้  
1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะ

เศรษฐกิจ สังคม การเอง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ 

ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของ 
บุคลากร กระบวนการท างาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์ เป็นต้น  

2.2 ประเภทของความเสี่ยง  
แบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้  
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนด 

แผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  

2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการก ากับดูแลที่ดีหรือขาดการควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุม
ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงาน และความ
ปลอดภัยของทรัพย์สิน 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร 
งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อ
สถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ
และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน 
การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว  

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง 
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก
ความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการ
ท านิติกรรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  

5) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  
6) ความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ ตามบริบทของเทศบาลต าบลปลายพระยา 
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2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล  
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น เนื่องจากส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่าง ๆ แล้ว 

ส่วนราชการต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เช่น ด้านยุทธศาสตร์อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมด้านการด าเนินการอาจมีความเสี่ยง
ต่อเรื่องประสิทธิภาพและความโปร่งใส ด้านการเงินอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ   
ด้านกฎระเบียบอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรมและความเสมอภาค  

ทั้งนี้ ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/โครงการเพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 9 ประการ ประกอบด้วย  

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ    
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน          
มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) การบริหารราชการ ตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสูดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน 
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ 
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง  

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมถึงการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมี
ข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้    
ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้  

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็น
ที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา  

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการบริการส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือผลการด า เนินงานที่ดีของส่วนราชการ ทั้งนี้    
การกระจายอ านาจการตัดสินใจที่ดีบุคลากรต้องมีความรู้ ความสามารถและข้อมูลสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการ
ตัดสินใจที่เหมาะสม  
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8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

9) หลักความเสมอภาค (Equity) การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืน ๆ  

10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการ 
ในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ  

วิธีด าเนินการ 
1) ให้คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงร่วมกันระบุปัจจัยเสี่ยง 
2) พิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งท่ีเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ในแต่ละขั้นตอนของ โครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย ซึ่งในแต่ละขั้นตอนอาจมีปัจจัยเสี่ยง
มากกว่า 1 ปัจจัย ให้ระบุให้ครบถ้วน 

3) พิจารณาระบุประเภทของความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยท าเครื่องหมาย () ในช่องประเภท
ความเสี่ยงแต่ละด้านซึ่งประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ ด้านเหตุการณ์ภายนอก และด้านอ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบันการพลศึกษา โดยพิจารณาตาม
ความหมายที่ระบุในข้อ 2.2 ประเภทของความเสี่ยง 

4) พิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล โดยท าเครื่องหมาย () ในช่องธรรมาภิบาล   
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ 
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักการ
มุ่งเน้นฉันทามติ โดยพิจารณาตามความหมายที่ระบุในข้อ 2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
 3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงต่าง  ๆ 
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาส และผลกระทบ
ของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  
เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน ความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)       
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งสามารถก าหนดเกณฑ์ได้ทั้ง
เกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารของหน่วยงานโดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับ
หน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิง
พรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือก าหนด 
เป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยง 
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ตัวอย่างการก าหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ   
ที่จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงาน ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบเป็น ดังนี้ 

 

1) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงปริมาณ) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า 
4 สูง 1 – 6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย 2 – 4 ปีต่อครั้ง 
1 น้อยที่สุด 5 ปีต่อครั้ง 

 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงคุณภาพ) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดสูงมาก 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดนาน ๆ ครั้ง 
1 น้อยที่สุด แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย 

 
2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

2.1) ด้านทรัพย์สิน/เงิน และทรัพยากร 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย (เชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ) 

5 สูงมาก สูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ / > 1 ล้านบาท 
4 สูง สูญเสียทรัพย์สินมาก / > 2.5 แสนบาท – 1 ล้านบาท 
3 ปานกลาง สูญเสียทรัพย์สิน / > 50,000 – 2.5 แสนบาท 
2 น้อย สูญเสียทรัพย์สินพอสมควร / > 10,000 - 50,000 บาท 
1 น้อยที่สุด สูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย / ไม่เกิน 10,000 บาท 

 
2.2) ด้านเวลา 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ท าให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 6 เดือน 
4 สูง ท าให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 4 – 6 เดือน 
3 ปานกลาง ท าให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 3 – 4 เดือน 
2 น้อย ท าให้เกิดความล่าช้ามากกว่า 2 – 3 เดือน 
1 น้อยที่สุด ท าให้เกิดความล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน 
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2.3) ด้านวินัยบุคลากร 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ถูกเลิกจ้างออกจากงาน และอันตรายต่อร่างกายและชีวิตโดยตรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ข้ึนเงินเดือน 
3 ปานกลาง ถูกท าทัณฑ์บน คุณภาพชีวิต และบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยที่สุด ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

 
2.4) ด้านจ านวนบุคลากร 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลัง ร้อยละ 25 
4 สูง ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลัง ร้อยละ 20 
3 ปานกลาง ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลัง ร้อยละ 15 
2 น้อย ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลัง ร้อยละ 10 
1 น้อยที่สุด ไม่เพียงพอกับแผนอัตราก าลัง ร้อยละ 5 

 
2.5) ด้านคุณภาพบุคลากร 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมาก เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 55 ของงาน 
4 สูง เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 50 ของงาน 
3 ปานกลาง เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 40 ของงาน 
2 น้อย เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 30 ของงาน 
1 น้อยที่สุด เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ของงาน 

 
2.6) ด้านสุขภาพ 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต 
4 สูง มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสาหัส ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
3 ปานกลาง มีการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ 
2 น้อย มีการบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาล 
1 น้อยที่สุด มีการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงระดับปฐมพยาบาล 

  
2.7) ด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีผลกระทบอย่างมากและในระยะเวลานานต่อชื่อเสียง มากกว่า 1 ปี 

4 สูง 
มีผลกระทบอย่างมากและในระยะเวลาสั้น ๆ/ปานกลาง ต่อชื่อเสียง 
ระหว่าง 6 - 12 เดือน 

3 ปานกลาง 
มีผลกระทบปานกลาง และในระยะเวลาสั้น ๆ ต่อชื่อเสียง  
ระหว่าง 1 – 6 เดือน 
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2 น้อย 
มีผลกระทบน้อย และในระยะเวลาสั้น ๆ ต่อชื่อเสียงระหว่าง  
1 สัปดาห์ - 1 เดือน 

1 น้อยที่สุด 
มีผลกระทบเล็กน้อยและในระยะเวลาสั้น ๆ ต่อชื่อเสียงน้อยกว่า  
1 สัปดาห์ 

 
2.8) ด้านการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่อองค์กร) 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และก่อให้เกิดความเสียหาย 
ให้กับองค์กรอย่างรุนแรง 

4 สูง 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และก่อให้เกิดความเสียหายให้กับองค์กร
เล็กน้อย 

3 ปานกลาง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับองค์กร 

2 น้อย 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานบางส่วน และสามารถปฏิบัติงานได้ความ
เหมาะสม 

1 น้อยที่สุด เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอย่างสมบูรณ์ 
 

2.9) ด้านการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร (ต่อองค์กร) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 
การด าเนินงานยังมีข้อผิดพลาด มีปัญหาอุปสรรค และไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด เกิดผลเสียหายต่อองค์กรอย่างมาก 

4 สูง 
การด าเนินงานยังมีข้อผิดพลาด มีปัญหา อุปสรรค และไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดเล็กน้อย 

3 ปานกลาง 
ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเพียงเล็กน้อย แต่การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

2 น้อย 
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด การด าเนินงานเพียงบางส่วนยังพบข้อผิดพลาด 
หรือมีปัญหาอุปสรรค 

1 น้อยที่สุด การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
 

2.10) ด้านกลยุทธ์ 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ส าเร็จตามแผน  1- 60 % 
4 สูง ส าเร็จตามแผน  61 - 70 % 
3 ปานกลาง ส าเร็จตามแผน 71 - 80 % 
2 น้อย ส าเร็จตามแผน 81 -  90 % 
1 น้อยที่สุด ส าเร็จตามแผน 91 - 100  % 
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2.11) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 
เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่ส าคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหายอย่าง 
มากต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่าง ๆ 

4 สูง 
เกิดปญัหากับระบบ IT ที่ส าคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อ
ความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน 

3 ปานกลาง ระบบมีปญัหาและมีความสูญเสียไม่มาก 
2 น้อย เกิดเหตุที่แกไ้ขได้ 
1 น้อยที่สุด เกิดเหตุที่ไมม่ีความส าคัญ 

 
2.12) ด้านกระบวนการด าเนินงาน 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 
มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรงมาก เช่น หยุด
ด าเนินการมากกว่า 1 เดือน 

4 สูง 
มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรง เช่น หยุด
ด าเนินการ 1 เดือน 

3 ปานกลาง มีการชะงักงันอย่างมีนัยส าคัญของกระบวนการและการด าเนินงาน 
2 น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการด าเนินงาน 
1 น้อยที่สุด ไมม่ีการชะงักงันของกระบวนการและการด าเนินงาน 

 
2.13) ด้านการประชาสัมพันธ์ 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 
ไม่มีการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ในแนวทางการ
ปฏิบัติ 

4 สูง 
มีการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติ
น้อยกว่าแผนการด าเนินงานจริง ร้อยละ 80 

3 ปานกลาง 
มีการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติ
น้อยกว่าแผนการด าเนินงานจริง ร้อยละ 60 

2 น้อย 
มีการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติ
น้อยกว่าแผนการด าเนินงานจริง ร้อยละ 40 

1 น้อยที่สุด 
มีการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ในแนวทางการปฏิบัติ
น้อยกว่าแผนการด าเนินงานจริง ร้อยละ 20 
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2.14) ด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ไม่เกิดขึ้นเลย 
4 สูง 1 ครั้ง/ปี 
3 ปานกลาง 2 ครั้ง/ปี 
2 น้อย 3 – 10 ครั้ง/ป ี
1 น้อยที่สุด มากกว่า 10 ครั้ง/ปี 

 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปลายพระยาได้เลย 

4 สูง 
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปลายพระยาผ่านภาคี
เครือข่ายเท่านั้น 

3 ปานกลาง 
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปลายพระยาผ่านภาคี
เครือข่าย หนังสือ และวารสาร 

2 น้อย 
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปลายพระยาผ่านภาคี
เครือข่าย หนังสือ วารสาร สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และ Internet โดยมี
อุปสรรคบ้าง 

1 น้อยที่สุด 
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลปลายพระยา 
ได้ทุกช่องทาง ด้วยความสะดวก รวดเร็วและเข้าถึงง่าย 

 
2.15) ด้านการปฏิบัติงาน 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ส าเร็จตามแผน    1- 60 % 
4 สูง ส าเร็จตามแผน 61 - 70 % 
3 ปานกลาง ส าเร็จตามแผน 71 - 80 % 
2 น้อย ส าเร็จตามแผน 81 - 90 % 
1 น้อยที่สุด ส าเร็จตามแผน 91 - 100 % 

 
2.16) ด้านนโยบาย / กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 
การฟ้องร้องด าเนินคดี และ เรียกร้องค่าเสียหายที่ส าคัญ ซึ่งเป็นคดีที่ 
ส าคัญมาก รวมถึงการฟ้องร้องที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่ได้รับ 
ความเสียหาย 

4 สูง การละเมิดข้อกฎหมายที่ส าคัญ 

3 ปานกลาง 
การฝ่าฝืนกฎข้อกฎหมายที่ส าคัญ ที่มีการสอบสวนหรือรายงาน ไปยัง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการด าเนินคดีและ/หรือเรียกร้องค่าเสียหาย
หากเป็นไปได้ 

2 น้อย การละเมิดข้อกฎหมายที่ไม่มีนัยส าคัญ 
1 น้อยที่สุด การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับที่ไม่มีนัยส าคัญ 



- 18 - 
 

2.17) ด้านสิ่งแวดล้อม 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงมาก ต้องใช้ทรัพยากรและเวลานาน 
ในการแก้ไข มากกว่า 6 เดือน 

4 สูง 
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรง ต้องใช้เวลาในการแก้ไข   
ระหว่าง 1 – 6 เดือน 

3 ปานกลาง 
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปานกลางต้องใช้เวลาในการแก้ไข  
ระหว่าง 1 สัปดาห์ – 1 เดือน 

2 น้อย 
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยต้องใช้เวลาในการแก้ไขในระยะเวลา 
ไม่เกิน 1 สัปดาห์ 

1 น้อยที่สุด มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเล็กน้อย สามารถแก้ไขหรือควบคุมได้ 
 
2.18) ด้านชุมชน 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 
มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนเป็นบริเวณกว้างหรือหน่วยงานของรัฐ 
ต้องเข้าด าเนินการแก้ไข 

4 สูง มีผลกระทบต่อชุมชนรอบที่ท าการและต้องใช้เวลาในการแก้ไข 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อชุมชนรอบที่ท าการและแก้ไขได้ในระยะอันสั้น 
2 น้อย มีผลกระทบบางส่วนต่อชุมชนรอบท่ีท าการ 
1 น้อยที่สุด ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบที่ท าการ 

 
2.19) ด้านผู้รับบริการ 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 
ผู้รับบริการไม่พอใจในบริการและ/หรือมีการร้องเรียนการด าเนินงาน 
ของเทศบาลต าบลปลายพระยา 

4 สูง ผู้รับบริการไม่พอใจและไม่กลับมาใช้บริการซ้ า 

3 ปานกลาง 
ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นในเชิงลบต่อการบริการของเทศบาล 
ต าบลปลายพระยา 

2 น้อย มีผู้รับบริการไม่เข้าใจและไม่พึงพอใจในการให้บริการ 
1 น้อยที่สุด ผู้รับบริการไม่ได้รบับริการหรือการอ านวยความสะดวก 
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โอกาสเกิดที่จะเกิดความเสี่ยง 

 

3) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง 
และต่ า 
 
 

 
   สูงมาก 
 

   สูง 
 

   ปานกลาง 
 

   ต่ า 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 ตารางความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็น
ถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้
หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด 
โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 1) พิจารณาโอกาสและความถ่ีในการ
เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาสและความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 2) 
พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร หรือหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือ
มีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

3.3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง  
เมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละ

ปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด  

3.4 การจัดล าดับความเสี่ยง  
เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อเทศบาล

ต าบลปลายพระยา เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม 
โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยง โดยจัดเรียงตามล าดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง 
ต่ า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในข้ันตอนต่อไป  

5      

4      

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
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โอกาสเกิดที่จะเกิดความเสี่ยง 

 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก  
การพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดย  

 
 
 
ระดับความเสี่ยงที่ได้จากการค านวณตามสูตรข้างต้น หากมีค่าต่ าหมายถึงความเสี่ยงอยู่ใน 

ระดับต่ า และหากมีค่าสูงขึ้นความเสี่ยงจะมีระดับสูงขึ้น ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้  
1. ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 4 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง 

ก าหนดเป็นสีเขียว (     ) ไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการจัดการเพ่ิมเติมใด ๆ กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในทางกลับกัน 
อาจมีการทบทวนระบบควบคุมภายในใหม่ เพ่ือให้ผ่อนคลายการควบคุมได้ระดับหนึ่ง 

2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 5 – 9 คะแนน ยอมรับ
ความเสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีเหลือง (     ) โดยก าหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลา
ที่ชัดเจน ทั้งนี้ ต้องมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน (การจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน) อย่างเคร่งครัด       
เพ่ือไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้  

3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10 – 15 คะแนน มีแผนลดความเสี่ยง 
ก าหนดเป็นสีส้ม (     ) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้  ต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ืออยู่        
ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้กลยุทธ์การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) การยกเลิก/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
(Terminate) หรือการกระจาย/โอนความเสี่ยง (Transfer) พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลา     
ที่ชัดเจน โดยมีระดับความส าคัญในการด าเนินงาน หรือการจัดสรรงบประมาณให้น้อยกว่าโซนสีแดง  

4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16 – 25 คะแนน มีแผนลด
และประเมินซ้ าหรือถ่ายโอนความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีแดง (     ) จะต้องมีการก าหนดมาตรการในการจัดการ 
ความเสี่ยงเพ่ิมเติมโดยทันที โดยใช้กลยุทธ์การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) การยกเลิก/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
(Terminate) หรือการกระจาย/โอนความเสี่ยง (Transfer) พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลา     
ที่ชัดเจน  
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วิธีด าเนินการ 
1) ให้คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยง 
2) พิจารณาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมิน

ระดับความรุนแรง (Impact) จากปัจจัยเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ให้ครบถ้วนทุกปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก าหนด โดยพิจารณาก าหนดเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานตามตัวอย่างในข้อ 3.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  
 4) แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง   
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และ
สามารถ ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง
แบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ  

4.1 Take การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) การยอมรับให้มีความเสี่ยง เนื่องจากค่าใช้จ่าย
ในการจัดการหรือสร้างระบบควบคุมอาจมีมูลค่าสูงกว่าผลลัพธ์ที่ได้ แต่ก็ควรมีมาตรการติดตามและดูแล เช่น 
การก าหนดระดับของผลกระทบที่ยอมรับได้เตรียมแผนการตั้งรับ/จัดการความเสี่ยง เป็นต้น  

4.2 Treat การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Control) การออกแบบระบบควบคุม 
การแก้ไขปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันหรือจ ากัดผลกระทบ และโอกาสเกิดความเสียหาย เช่น ติดตั้งอุปกรณ์
ความปลอดภัย ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ วางมาตรการเชิงรุก เป็นต้น  

4.3 Terminate การยกเลิก/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) การหยุดหรือเปลี่ยนแปลง 
กิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง เช่น งดท าขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นและจะน ามาซึ่งความเสี่ยง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน 
ลดขอบเขตการด าเนินการ เป็นต้น  

4.4 Transfer การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Risk Sharing/Spreading) การแบ่งความรับผิดชอบ
ให้ผู้อ่ืนร่วมกับความเสี่ยง เช่น การร่วมด าเนินงานกับหน่วยงานอ่ืน การจ้างให้ภาคเอกชนท างานบางส่วนแทน 
การมอบหมายให้หน่วยงานอื่นด าเนินการทั้งหมด เป็นต้น 

วิธีด าเนินการ 
ให้คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง โดยมีแนวทาง 

ในการพิจารณาเป็นรายกรณี ดังนี้  
1) กรณีปัจจัยเสี่ยงเป็นปัจจัยภายนอกและเป็นระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก ซึ่งยังไม่มีมาตรการใด

รองรับความเสี่ยงนั้น ๆ ให้คณะท างานบริหารความเสี่ยงก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง โดยค านึงถึง
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

1.1 ปัจจัยเสี่ยงมีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและอยู่ในขอบเขตที่หน่วยงาน
สามารถบริหารจัดการได้ รวมทั้ง มีความคุ้มค่าในการด าเนินการให้ใช้แนวทางการลดความเสี่ยง และก าหนด
มาตรการ/กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยง 

1.2 ปัจจัยเสี่ยงมีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลปลายพระยา 
และอยู่ในขอบเขตที่หน่วยงานสามารถร่วมด าเนินการได้ รวมทั้ง มีความคุ้มค่าในการด าเนินการให้ใช้แนวทาง   
การลดความเสี่ยง โดยคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานจัดท าข้อเสนอแนวทางการตอบสนอง
ความเสี่ยงรวมทั้งมาตรการ/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือพิจารณา  

1.3 ปัจจัยเสี่ยงอยู่นอกเหนือภารกิจของทุกหน่วยงานแต่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานอ่ืน
ในสังกัดสถาบันการพลศึกษา ให้คณะท างานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานจัดท าข้อเสนอ แนวทางการ
ตอบสนองความเสี่ยง โดยการถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง รวมทั้ง มาตรการ/กิจกรรม
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รองรับความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่ด าเนินการใน
ภารกิจดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงนั้น ๆ ต่อไป  

1.4 ปัจจัยเสี่ยงอยู่นอกเหนือภารกิจของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลปลายพระยา           
ให้คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานพิจารณาว่า สามารถก าหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับที่มี
ความคุ้มค่าในการด าเนินการได้หรือไม่ ถ้าได้ให้ก าหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงขึ้นใหม่แล้วเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือพิจารณา 

2) กรณีปัจจัยเสี่ยงเป็นปัจจัยภายนอก และเป็นระดับความเสี่ยงปานกลางและต่ า มีแนวทางให้
คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นรายกรณี ดังนี้  

2.1 เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้และกิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงานตามปกติ สามารถ
ควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่พิจารณาแล้วมีความเป็นไปได้ท่ีความเสี่ยงนั้นยังมีโอกาสเกิดขึ้น
และมีโอกาสส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายของหน่วยงานมากขึ้น ให้เลือกแนวทางการควบคุมความเสี่ยง 
(น าไปบริหารจัดการตามแนวทางการควบคุมภายในของส่วนราชการ)  

2.2 เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้แต่ไม่มีกิจกรรม/ขั้นตอนการด า เนินงานตามปกติที่
สามารถน าไปควบคุมความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้ง มีความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงนั้นจะมีโอกาสส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์/เป้าหมายของหน่วยงานมากขึ้น ให้คณะท างานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานพิจารณาเลือก
แนวทางการควบคุมความเสี่ยง (น าไปบริหารจัดการตามแนวทางการควบคุมภายในของส่วนราชการ) และ
ก าหนดมาตรการและกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงขึ้นใหม่  

2.3 เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งคณะท า งาน
บริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ต้องด าเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยง    
ในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใด ๆ ให้เลือกแนวทางการยอมรับความเสี่ยง 

3) กรณีปัจจัยเสี่ยงเป็นปัจจัยภายในและเป็นระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก มีแนวทางให้คณะท างาน
บริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณาเป็นรายกรณี ดังนี้  

3.1 เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดจากการด าเนินงานของหน่วยงานโดยตรง และอยู่ในขอบเขตที่
หน่วยงานสามารถบริหารจัดการได้ แต่ไม่มีมาตรการหรือกิจกรรมในการควบคุมอยู่ รวมทั้ง  เมื่อพิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีความคุ้มค่าในการด าเนินการให้ใช้แนวทางการลดความเสี่ยงและก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเพ่ือลด
ความเสี่ยงขึ้นใหม่  

3.2 เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดจากการด าเนินงานของหลายหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบล
ปลายพระยา และอยู่ในขอบเขตที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมด าเนินการได้ รวมทั้ง มีความคุ้มค่าในการ
ด าเนินการให้ใช้แนวทางการลดความเสี่ยง โดยคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานจัดท าข้อเสนอ
แนวทางการตอบสนองความเสี่ยงรวมทั้งมาตรการ/กิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือพิจารณา  

3.3 เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือภารกิจของหน่วยงานแต่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานอื่น
ในสังกัดเทศบาลต าบลปลายพระยา ให้คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานจัดท าข้อเสนอ   
แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง โดยการถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง รวมทั้ ง 
มาตรการ/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือพิจารณามอบหมาย          
ให้หน่วยงานที่ด าเนินการในภารกิจดังกล่าว เพ่ือลดความเสี่ยงนั้น ๆ ต่อไป  

3.4 เป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่นอกเหนือภารกิจของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลปลายพระยา 
ให้คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานพิจารณาว่า สามารถก าหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับ  
ที่มีความคุ้มค่าในการด าเนินการได้หรือไม่ ถ้าได้ให้ใช้แนวทางการลดความเสี่ยงและก าหนดมาตรการ/กิจกรรม  
เพ่ือลดความเสี่ยงขึ้นใหม่ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือพิจารณา   
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4) กรณีปัจจัยเสี่ยงเป็นปัจจัยภายใน และเป็นระดับความเสี่ยงปานกลางและต่ า  มีแนวทางให้
คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณาเป็นรายกรณี ดังนี้  

4.1 เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้และกิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงานตามปกติ สามารถ
ควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่พิจารณาแล้วมีความเป็นไปได้ท่ีความเสี่ยงนั้นยังมีโอกาสเกิดขึ้น
และมีโอกาสส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมายของหน่วยงานมากขึ้น ให้เลือกแนวทางการควบคุมความเสี่ยง 
(น าไปบริหารจัดการตามแนวทางการควบคุมภายในของส่วนราชการ)  

4.2 เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้แต่ไม่มีกิจกรรม/ขั้นตอนการด า เนินงานตามปกติ       
ที่สามารถน าไปควบคุมความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้ง มีความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงนั้นจะมีโอกาสส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์/เป้าหมายของหน่วยงานมากขึ้น ให้คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานพิจารณา
เลือกแนวทางการควบคุมความเสี่ยง (น าไปบริหารจัดการตามแนวทางการควบคุมภายในของส่วนราชการ) และ
ก าหนดมาตรการและกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

4.3 เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งคณะท างาน
บริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ต้องด า เนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยง    
ในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใด ๆ ให้เลือกแนวทางการยอมรับความเสี่ยง 

5. การก าหนดกิจกรรมควบคุม   
ภายหลังจากที่คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงระบุแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงในแต่ละ 

ปัจจัยเสี่ยงแล้วให้คณะท างานก าหนดกิจกรรมเพ่ือควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก 
(Extreme) ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้ง  ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า    
ในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการด าเนินมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น เปรียบเทียบกับ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับด้วย  

วิธีด าเนินการ  
1) การพิจารณาก าหนดกิจกรรมในการรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ สามารถพิจารณาก าหนด     

ไปพร้อมกับการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงได้ โดยภายหลังจากการก า หนดแนวทาง               
การตอบสนองความเสี่ยงแล้ว ให้พิจารณาก าหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง โดยมีแนวทางการ
พิจารณาเป็นรายกรณี ดังนี้  

1.1 กรณีเลือกใช้แนวทางการยอมรับความเสี่ยง ให้ระบุมาตรการ/กิจกรรมที่เป็นการ
ควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบันและประเมินผลความสามารถของมาตรการ/กิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยงด้วย  

1.2 กรณีเลือกใช้แนวทางการควบคุมความเสี่ยง ในกรณีที่มีมาตรการ/กิจกรรมที่เป็น    
การควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบัน ให้ประเมินผลความสามารถของมาตรการ/กิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยง 
โดยพิจารณาว่าควรก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเพ่ิมเติมหรือไม่ ส าหรับกรณีที่ไม่มีมาตรการ/กิจกรรมที่เป็นการ
ควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบัน ให้พิจารณาก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเพ่ิมเติม  

1.3 กรณีเลือกใช้แนวทางการลดความเสี่ยง ในกรณีที่มีมาตรการ/กิจกรรมที่เป็นการควบคุม
ความเสี่ยงในปัจจุบัน ให้พิจารณาประเมินผลความสามารถของมาตรการ/กิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยง ว่ายังไม่
สามารถควบคุมความเสี่ยงได้เนื่องจากปัจจัยใด และให้ก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือลดความเสี่ยงนั้นให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการด าเนินการเป็นส าคัญ ส าหรับกรณีที่
ไม่มีมาตรการ/กิจกรรมที่เป็นการควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบัน ให้พิจารณาก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเพ่ิมเติม 
โดยค านึงถึงความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการด าเนินการเป็นส าคัญด้วย  

1.4 กรณีเลือกใช้แนวทางการยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความเสี่ยง     
ที่ไม่สามารถยอมรับได้และประเมินแล้วต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด า เนินงาน โดยมี
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วิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้  เช่น การหยุดด า เนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงนั้น                             
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

1.5 กรณีเลือกใช้แนวทางการถ่ายโอนความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเงื่อนไข
การด าเนินงาน และถ้าถ่ายโอนให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทนจะมีความคุ้มค่าในการรองรับความเสี่ยงมากกว่า เช่น 
การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอก      
มาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ให้พิจารณาก าหนดมาตรการ/กิจกรรม     
ที่ เหมาะสม และระบุผู้ที่จะรับผิดชอบในมาตรการดังกล่าวน า เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง              
เพ่ือพิจารณา 

2) การพิจารณาความคุ้มค่าของมาตรการ/กิจกรรมในการรองรับความเสี่ยง ให้คณะท า งาน
บริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานพิจารณาทางเลือกของมาตรการ/กิจกรรมที่หน่วยงานจะด า เนินการ        
โดยมาตรการ/กิจกรรมที่ก าหนดต้องมีความคุ้มค่าในเชิงค่าใช้จ่าย กล่าวคือ ภายหลังจากการระบุถึงมาตรการ/
กิจกรรมในการรองรับความเสี่ยงแล้ว ให้ประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมและน าไป เปรียบเทียบกับ    
ผลการประมาณการมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น ๆ โดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม
มาตรการ/กิจกรรมต้องต่ ากว่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยง ทั้งนี้ หากไม่สามารถประมาณการมูลค่า
ความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น ๆ ได้ ให้พิจารณาว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณของ
หน่วยงาน และมาตรการ/กิจกรรมที่ก าหนดเป็นการส่งเสริมให้การปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้  
หากพิจารณาแล้วเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นต้องด าเนินการแต่งบประมาณของหน่วยงานไม่เพียงพอจ าเป็นต้องได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาต่อไป  

 

6. การจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง 
ให้คณะท างานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ 

หน่วยงาน โดยน าผลการระบุปัจจัยและการก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงมาใส่และระบุระยะเวลา งบประมาณ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน และส่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของส านัก/
กอง ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด เพ่ือท าการประมวลข้อมูลและจัดท า 
(ร่าง) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลปลายพระยา         
เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 



บทที่ 3 
การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

 
1. การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 

ให้คณะท ำงำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำนประสำนงำนภำยในหน่วยงำนเพ่ือด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำรที่ระบุในแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและจะต้องมีกำรติดตำมและรำยงำนผลเป็นระยะ ๆ 
เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำได้มีกำรด ำเนินงำนไปอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม โดยมีเป้ำหมำยในกำรติดตำมผล คือ 
เป็นกำรประเมินคุณภำพและควำมเหมำะสมของวิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมทั้ง ติดตำมผลกำรจัดกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงที่ได้มีกำรด ำเนินกำรไปแล้วว่ำบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงหรือไม่           
โดยหน่วยงำนต้องสอบทำนดูว่ำวิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยงใดมีประสิทธิภำพดีก็ให้ด ำเนินกำรต่อไป หรือวิธีกำร
บริหำรควำมเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน ำผลกำรติดตำมไปรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทรำบ  
ตำมแบบรำยงำนต่ำง ๆ 

กำรประเมินและทบทวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีแนวทำง ดังนี้ 
1) ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง  

พิจำรณำจำกกำรมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ดี โดยกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ที่ชัดเจน ควำมครบถ้วนของกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมหลักกำรของ COSO (7 ขั้นตอน) ได้แก่ 1) กำรก ำหนด 
2) วัตถุประสงค์กำรบริหำรควำมเสี่ยง 3) กำรระบุควำมเสี่ยงต่ำง ๆ 4) กำรประเมินควำมเสี่ยง 5) กลยุทธ์/
แนวทำงท่ีใช้จัดกำรกับแต่ละควำมเสี่ยง 6) กิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงข้อมูลและกำรสื่อสำรด้ำนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และ 7) กำรติดตำมและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงต่ำง ๆ รวมทั้ง กำรสรุปประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ประจ ำปี โดยพิจำรณำถึงควำมครบถ้วนในกำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดดังกล่ำว  

2) ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง  
พิจำรณำจำกมีกำรระบุและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร กำรให้ควำมหมำยและ       

จัดประเภทของควำมเสี่ยง กำรก ำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ กำรบริหำรควำมเสี่ยงและระดับควำมเสี่ยงที่
ยอมรับได้ กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงและก ำหนดกิจกรรมรองรับควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและ
มีกำรพิจำรณำถึงควำมคุ้มค่ำในกำรด ำเนินกำร  

3) ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง   
3.1 พิจำรณำจำกผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ด้วยวิธีประเมินระดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ยงที่ลดลง 

ภำยหลังจำกกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมกิจกรรมรองรับควำมเสี่ยงที่ก ำหนด   
3.2 พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ ที่มกีำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

2. การจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
1) กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ภำยหลังจำกที่หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงแล้ว ให้ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงประมวลข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่หน่วยงำนรับผิดชอบ ในกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรที่ระบุในแผนปฏิบัติกำรบริหำรควำมเสี่ยง และจัดท ำรำยงำน สรุปผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือเสนอผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำและ ให้ควำมเห็นชอบ
รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อไป  
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2) กำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปี ให้ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปี โดยระบุผลของกำรด ำเนินกำรในแต่ละกิจกรรม
ตำมที่ระบุในแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ว่ำสำมำรถจัดกำรกับปัจจัยเสี่ยงต่ำง ๆ ได้มำกน้อยเพียงใด สำมำรถลด
หรือควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ และจัดท ำสรุปและประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงและทบทวน
แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ด ำเนินกำรในปีนั้น ๆ ปัญหำ อุปสรรคที่พบ พร้อมทั้ง ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงในปีถัดไป น ำเสนอผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยงำน ผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ทัน
ตำมก ำหนดเวลำ 
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ขั้นตอนการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดท ำค ำสั่งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนบริหำร 
จัดกำรควำมเสี่ยงของเทศบำลต ำบลปลำยพระยำ 

 

 ส ำนัก/กอง น ำข้อมูลปัจจัยเสี่ยงจำกกำร
ด ำเนินงำนหรือจำกกำรควบคุมภำยใน (ปค.1) 

 

 ส ำนัก/กอง พิจำรณำว่ำเป็นควำมเสี่ยงด้ำนใด 
พร้อมกับวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงลงใน

แบบฟอร์มที่ 1 
 

 ส ำนัก/กอง ด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยง 
และจัดล ำดับควำมเสี่ยงลงใน แบบฟอร์มที่ 2 

 

 ส ำนัก/กอง จัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ลงใน แบบฟอร์มที ่3 

 

 

 ส ำนัก/กอง จัดท ำค ำสั่งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยง 

 ส ำนัก/กอง จัดส่งเอกสำรตำมแบบฟอร์มที ่ 
1, 2, 3 และ 4 ให้แก่ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของเทศบำล 

ต ำบลปลำยพระยำ 
 

 

 ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ จัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือเสนอ
ต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบ

รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 

 ส ำนัก/กอง จัดท ำรำยกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ลงใน แบบฟอร์มที่ 4 
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รายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
ขั้นตอน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
 แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ของเทศบำลต ำบลปลำยพระยำ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของเทศบำล
ต ำบลปลำยพระยำ โดยมีผู้บริหำรเป็น
ประธำนกรรมกำร 

 ส ำนัก/กอง ประชุมเพ่ือจัดท ำค ำสั่ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประจ ำส ำนัก/กอง 

 ประชุมรวบรวมและคัดสรรข้อมูลกำรด ำเนินงำน
ที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงของแต่ละงำน อำจจะ
น ำมำจำกควบคุมภำยใน (ปค.1) หรือกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจ หน้ำที่ของส ำนัก/กอง 

ข้อมูลกำรด ำเนินงำนที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง 
ที่จะน ำไปสู่กำรท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 ส ำนัก/กอง ประชุมคณะกรรมกำรฯ เพ่ือ
พิจำรณำ จำกข้อมูลทีแ่ต่ละส ำนัก/กอง ที่เตรียม
มำจำกข้ันตอนที่ 3 ว่ำเป็นควำมเสี่ยงด้ำนใด 
พร้อมกับวิเครำะห์โอกำส และผลกระทบเพ่ือมำ
บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ 1 วิเครำะห์และ
ระบุควำมเสี่ยง 

กำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง  
(แบบฟอร์ม ที่ 1) 

 ส ำนัก/กอง น ำกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง 
จำกแบบฟอร์ม ที่ 1 ด ำเนินกำรประเมินควำม
เสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงตำมแบบฟอร์ม ที่ 2 

กำรประเมินควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำม
เสี่ยงตำมแบบฟอร์ม ที่ 2 

 เมื่อส ำนัก/กอง ได้ด ำเนินกำรตำมแบบฟอร์ม  
ที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว ให้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงตำมแบบฟอร์ม ที่ 3 

กำรจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำม
แบบฟอร์ม ที่ 3 

 เมื่อส ำนัก/กอง ได้ด ำเนินกำรตำมแบบฟอร์ม  
ที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว ให้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำน
กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ตำมแบบฟอร์ม ที่ 4 

กำรจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผล
กำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมแบบฟอร์ม ที่ 4 

 ส ำนัก/กอง จัดส่งเอกสำรตำมแบบฟอร์ม ที่ 1,  
ที่ 2, ที่ 3 และ ที่ 4 ให้แก่ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของเทศบำล 
ต ำบลปลำยพระยำ 

ผลของรำยงำนตำมแบบฟอร์ม ที่ 1, ที่ 2,  
ที่ 3 และ ที่ 4 ของส ำนักฯ และกองทุกกอง 

 ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือเสนอต่อผู้บริหำร
เพ่ือพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบรำยงำนผล
กำรบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563 

เสนอต่อผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำและให้ควำม
เห็นชอบรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
 

ส านัก/กอง ............................................................................... 
 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 



แบบฟอร์มที่ 1 
กระดาษท าการ วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 

ส านัก/กอง                     (1)                      . 
เทศบาลต าบลพลเมืองดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ส ำนัก/กอง                     (1)                      . ได้ท ำกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงเชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลปลำยพระยำ ตำมปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ สรุป ดังนี้ 

1. ควำมเสี่ยงด้ำน                                        (2)                                                       . 
ยุทธศำสตร์ที ่                                         (3)                                                       . 

 
ควำมเสี่ยง 

(Risk) 
(4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

(5) 

แหล่งที่มำของควำมเสี่ยง 
(Source of Risk) 

(6) 
1. ควำมเสี่ยง                        .  
เป้ำหมำย/สิ่งที่มุ่งหวัง 
                                        . 

 
                                        . 

 
 

2. ควำมเสี่ยง                        .  
เป้ำหมำย/สิ่งที่มุ่งหวัง 
                                        . 

 
                                        . 

 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 

1.1                                   . 

1.2                                   . 
 
 
 
 
 
 
 

2.1                                   . 

2.2                                   . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภำยใน หรือภำยนอกหน่วยงำน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายแบบฟอร์มท่ี 1  
กระดาษท าการ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 

 
(1) ชื่อส่วนงำน   หมำยถึง ชื่อส ำนัก/กอง 
(2) ควำมเสี่ยงด้ำน ให้ระบุควำมเสี่ยงด้ำนต่ำง ๆ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของเทศบำลต ำบลปลำยพระยำ ดังนี้ 

1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ 
2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน 
3) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน 
4) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ 
5) ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก  
6) ควำมเสี่ยงด้ำนอ่ืน ๆ ตำมบริบทของเทศบำลต ำบลปลำยพระยำ 

(3) ยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลปลำยพระยำ มี 5 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 
1) ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
2) ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
3) ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนพัฒนำคน คุณภำพชีวิต และสังคม 
4) ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว 
5) ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

(4) - ความเสี่ยง  ให้ระบุเหตุกำรณ์ใด หรือกิจกรรมใดของกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
ที่อำจเกิดควำมผิดพลำด เกิดควำมเสียหำย และท ำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 - เป้าหมาย/สิ่งท่ีมุ่งหวัง  ให้ระบุเป้ำหมำยหรือสิ่งที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น ว่ำหำก
ควำมเสี่ยงนี้ลดลงหรือหำยไปจะมุ่งหวังให้เกิดอะไร โดยระบุระยะเวลำให้ชัดเจน 

(5) - ปัจจัยเสี่ยง  ให้ระบุสำเหตุที่ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงในคอลัมน์ (4)    
(6) - แหล่งที่มาของความเสี่ยง  ให้ระบุที่มำของควำมเสี่ยงว่ำ มำจำกภำยในส่วนงำน

หรือภำยนอกส่วนงำน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 
แบบฟอร์มที่ 1 

กระดาษท าการ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
ส านัก/กอง     ปลัดเทศบาล      .  

เทศบาลต าบลพลเมืองดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ส ำนัก/กอง     ปลัดเทศบำล      . ได้ท ำกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ของ

เทศบำลต ำบลปลำยพระยำ ตำมปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ สรุปไดด้ังนี้ 
1. ควำมเสี่ยง    ด้ำนกำรปฏิบัติงำน    .    

ยุทธศำสตร์ที ่   1 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร      .  
 
ควำมเสี่ยง 

(Risk) 
(4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

(5) 

แหล่งที่มำของควำมเสี่ยง 
(Source of Risk) 

(6) 
1. ความเสี่ยง  กิจกรรมด้ำนงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   
                      

เป้าหมาย/สิ่งท่ีมุ่งหวัง 
  พนักงำนป้องกันฯ มีควำม
ช ำนำญในกำรปฏิบัติงำน และมี
อุปกรณ์ป้องกันภัยอย่ำงเพียงพอ                                             

 

1.1   พนักงำนป้องกันฯ ยังขำด
ทักษะและควำมช ำนำญในกำร
ปฏิบัติงำน  .                                  

1.2   อุปกรณ์ในกำรป้องกันภัย 
มีไม่เพียงพอ และอุปกรณ์
บำงส่วนมีกำรช ำรุด  . 
 

 

ภำยในหน่วยงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มที ่2 
กระดาษท าการ การประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 

ส านัก/กอง                     (1)                      . 
เทศบาลต าบลพลเมืองดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. ความเสี่ยงด้าน                                (2)                                      . 

ยุทธศำสตร์ที ่                                  (3)                                      . 

 
ความเสี่ยง 

(Risk) 
 
 
 

(4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 
 
 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(Risk Level) 
 

(6) x (7) 
(8) 

วิธีบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) 

(9) 
โอกาส 

(Likelihood) 
(6) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

(7) 

ยอมรับ 
(Take) 

หลีกเลี่ยง 
(Terminate) 

ถ่ายโอน 
(Transfer) 

ควบคุม/ลด 
(Treat) 

1. ควำมเสี่ยง                   .  
เป้ำหมำย/สิ่งที่มุ่งหวัง                                    . 
                                    . 
 
 
2. ควำมเสี่ยง                   .  
เป้ำหมำย/สิ่งที่มุ่งหวัง                                    . 
                                    . 
 

ฯลฯ 
 

1.1                              . 
 

1.2                              . 
 
 
 
2.1                               
. 
 

2.2                               
. 
 
 
 
 
 
 
 

       



 ค าอธิบาย แบบฟอร์มที ่2  
กระดาษท าการ การประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
(1) ชื่อส่วนงำน ควำมเสี่ยง ยุทธศำสตร์ ให้กรอกเหมือนแบบฟอร์มที่ 1  
(2) ระบุด้ำนของควำมเสี่ยง 
(3) ระบุยุทธศำสตร์ 
(4) ควำมเสี่ยง และ (5) ปัจจัยเสี่ยง กรอกเหมือนแบบฟอร์มที่ 1 
(6) ระบุโอกำส และ (7) ระบุผลกระทบ 
 ให้ระบุผลกำรประเมินจำกควำมถ่ีที่ก ำหนดไว้ในตัวอย่ำงกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินโอกำสในกำรเกิดและควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ (บทที่ 2 แนวทำง และ
วิธีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หน้ำที่ 12) โดยให้ส ำนัก/กอง จัดท ำตำรำงเกณฑ์กำรประเมินควำมเสี่ยงถึงโอกำสในกำรเกิดและควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ไว้ด้วย 
(8) ระดับควำมเสี่ยง 
 ให้ระบุผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยงซึ่งได้มำจำก คอลัมน์ (6) x (7) คือ คะแนนของโอกำส x คะแนนของผลกระทบ พร้อมทั้งระบุว่ำ สูงมำก สูง ปำนกลำง หรือต่ ำ 
(ให้ศึกษำจำกบทที่ 2 แนวทำง และวิธีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หน้ำที่ 18 เป็นต้นไป) 
(9) วิธีบริหำรควำมเสี่ยง 
 ให้ระบุวิธีกำรจัดกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกวิธีกำร ดังนี้ 

1) Take กำรยอมรับควำมเสี่ยง (Risk Acceptance) กำรยอมรับให้มีควำมเสี่ยง เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรหรือสร้ำงระบบควบคุมอำจมีมูลค่ำสูงกว่ำผลลัพธ์ที่ได้ 
แต่ก็ควรมีมำตรกำรติดตำมและดูแล เช่น กำรก ำหนดระดับของผลกระทบที่ยอมรับได้เตรียมแผนกำรตั้งรับ/จัดกำรควำมเสี่ยง เป็นต้น  

2) Treat กำรลด/ควบคุมควำมเสี่ยง (Risk Reduction/Control) กำรออกแบบระบบควบคุม กำรแก้ไขปรับปรุงกำรท ำงำน เพื่อป้องกันหรือจ ำกัดผลกระทบ และโอกำส
เกิดควำมเสียหำย เช่น ติดตั้งอุปกรณ์ควำมปลอดภัย ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำทักษะ วำงมำตรกำรเชิงรุก เป็นต้น  

3) Terminate กำรยกเลิก/หลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Risk Avoidance) กำรหยุดหรือเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่เป็นควำมเสี่ยง เช่น งดท ำข้ันตอนที่ไม่จ ำเป็นและจะน ำมำซึ่ง
ควำมเสี่ยง ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำน ลดขอบเขตกำรด ำเนินกำร เป็นต้น  

4) Transfer กำรกระจำย/โอนควำมเสี่ยง (Risk Sharing/Spreading) กำรแบ่งควำมรับผิดชอบให้ผู้อ่ืนร่วมกับควำมเสี่ยง เช่น กำรร่วมด ำเนินงำนกับหน่วยงำนอื่น     
กำรจ้ำงให้ภำคเอกชนท ำงำนบำงส่วนแทน กำรมอบหมำยให้หน่วยงำนอื่นด ำเนินกำรทั้งหมด เป็นต้น 
 
 
 



ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 
แบบฟอร์มที่ 2 

กระดาษท าการ การประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
ส านัก/กอง            ปลัดเทศบาล               . 

เทศบาลต าบลพลเมืองดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ควำมเสี่ยงด้ำน                             ด้ำนกำรปฏิบัติงำน                                          . 

ยุทธศำสตร์ที ่                             1 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร                       . 

 

ความเสี่ยง 
(Risk) 
(4) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

(5) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

(Risk Level) 
(6) x (7) 

(8) 

วิธีบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) 

(9) 
โอกาส 

(Likelihood) 
(6) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

(7) 

ยอมรับ 
(Take) 

หลีกเลี่ยง 
(Terminate) 

ถ่ายโอน 
(Transfer) 

ควบคุม/ลด 
(Treat) 

1. ความเสี่ยง   กิจกรรมด้ำน
งำนป้องกันและบรรเทำ 
สำธำรณภัย     
                   

เป้าหมาย/สิ่งที่มุ่งหวัง 
  พนักงำนป้องกันฯ มีควำม
ช ำนำญในกำรปฏิบตัิงำน และ
มีอุปกรณ์ป้องกันภยัอย่ำง
เพียงพอ                                             
 

1.1   พนักงำนป้องกันฯ ยัง
ขำดทักษะและควำมช ำนำญ
ในกำรปฏิบัติงำน  .                                  
 

1.2   อุปกรณ์ในกำรป้องกัน
ภัยมไีม่เพียงพอ และอุปกรณ์
บำงส่วนมีกำรช ำรดุ  . 
 
 

3 
 
 

4 

3 
 
 

3 

3 x 3 = 9 
(ปำนกลำง) 

 
4 x 3 = 12 

(สูง) 

   
 
 
 

 

 
 
 
 
 



ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงคุณภาพ) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมำก มีโอกำสในกำรเกิดสูงมำก 
4 สูง มีโอกำสในกำรเกิดค่อนข้ำงสูงหรือบ่อย ๆ 
3 ปำนกลำง มีโอกำสเกิดบ้ำงเป็นบำงครั้ง 
2 น้อย อำจมีโอกำสเกิดนำน ๆ ครั้ง 
1 น้อยที่สุด แทบไม่มีโอกำสเกิดขึ้นเลย 

 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  

ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจขององค์กร (ต่อองค์กร) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมำก 
กำรด ำเนินงำนยังมีข้อผิดพลำด มีปัญหำอุปสรรค และไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด เกิดผลเสียหำยต่อองค์กรอย่ำงมำก 

4 สูง 
กำรด ำเนินงำนยังมีข้อผิดพลำด มีปัญหำ อุปสรรค และไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดเล็กน้อย 

3 ปำนกลำง 
ไม่บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดเพียงเล็กน้อย แต่กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย 

2 น้อย 
บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด กำรด ำเนินงำนเพียงบำงส่วนยังพบข้อผิดพลำด 
หรือมีปัญหำอุปสรรค 

1 น้อยที่สุด กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มที่ 3 
แผนการบริหารความเสี่ยง 

ส านัก/กอง                     (1)                      . 
เทศบาลต าบลพลเมืองดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ส ำนัก/กอง           (1)          . ได้ท ำกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงตำมปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ และได้มีกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
สรุปได้ ดังนี้ 
 

ควำมเส่ียง 
(Risk) 

 
(2) 

ปัจจัยเส่ียง 
(Risk Factors) 

 
(3) 

กำรจัดกำร 
ควำมเส่ียง 

(Risk Management) 
(4) 

ผู้รับผิดชอบ 
(Person in Charge) 

 
(5) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
(ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563) 

(6) 

หมำยเหต ุ
 

(7) 

ต.
ค.
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2 
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3 

พ.
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3 
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3 
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ย. 
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1. ควำมเส่ียง                      .  
 

เป้ำหมำย/สิ่งที่มุ่งหวัง             . 
                                        . 
 
 
2. ควำมเส่ียง                      .  

 

เป้ำหมำย/สิ่งที่มุ่งหวัง             . 
                                        . 
      

 

1.1                                  . 
 

1.2                                   . 
 
 

 
2.1                                  . 

 

2.2                                  . 
 
 
 
 
 
 
 

               

 
 



ค าอธิบายแบบฟอร์มท่ี 3 แผนการบริหารความเสี่ยง 
(1) ชื่อส่วนงำน ให้กรอกเหมือนแบบฟอร์มที่ 1 – 2 
(2) ควำมเสี่ยง และ (3) ปัจจัยเสี่ยง กรอกเหมือนแบบฟอร์มที่ 1 – 2 
(4) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 ให้ระบุกิจกรรมที่จะด ำเนินกำรในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงนั้น ๆ เช่น กำรพัฒนำบุคลำกร กำรจัดประชุมชี้แจง เป็นต้น 
(5) ผู้รับผิดชอบ  ให้ระบุชื่อผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมตำมคอลัมน์ (4) ให้ชัดเจน 
(6) ระยะเวลำด ำเนินกำร (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563) ใหร้ะบุระยะเวลำด ำเนินกำรของแต่ละกิจกรรมที่จะจัดท ำตำม (4) โดยกำรลำกเส้นระบุช่วงเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรม
นั้น ๆ  
(7) หมำยเหตุ ให้อธิบำยเพ่ิมเติมในส่วนที่ไม่สำมำรถระบุไว้ในคอลัมน์อ่ืน ๆ ได้ เพื่อควำมเข้ำใจมำกข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 
แบบฟอร์มที่ 3 

แผนการบริหารความเสี่ยง 
ส านัก/กอง            ปลัดเทศบาล               . 

เทศบาลต าบลพลเมืองดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ส ำนัก/กอง    ปลัดเทศบำล    . ได้ท ำกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงตำมปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ และได้มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงสรุปได้ 

ดังนี้ 
 

ควำมเสีย่ง 
(Risk) 

 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factors) 

 
 

(3) 

กำรจัดกำร 
ควำมเสีย่ง 

(Risk Management) 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ 
(Person in 
Charge) 

 
(5) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
(ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563) 

(6) 

หมำยเหต ุ
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1. ความเสี่ยง   กิจกรรม
ด้ำนงำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย     
                   
เป้าหมาย/สิ่งที่มุ่งหวัง 
  พนักงำนป้องกันฯ มีควำม
ช ำนำญในกำรปฏิบตัิงำน 
และมีอุปกรณ์ป้องกันภัย
อย่ำงเพียงพอ                                             
 

1.1   พนักงำนป้องกันฯ  
ยังขำดทักษะและควำม
ช ำนำญในกำรปฏิบตัิงำน                                   
 
 
1.2   อุปกรณ์ในกำร
ป้องกันภัยมีไมเ่พียงพอ และ
อุปกรณ์บำงส่วนมีกำรช ำรดุ   
 
 

- ส่งพนักงำนป้องกันฯ เข้ำ
ประชุม สมัมนำ ฝึกอบรม
ด้ำนกำรป้องกันสำธำรณภัย
เพื่อเพ่ิมทักษะในกำร
ปฏิบัติงำน 
- จัดสรรงบประมำณเพ่ือ 
จัดซื้ออุปกรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำนกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภยั 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน 
 
นำยปฏิบัติ งำนด ี
 

              
 
 
 
 
- ถ่ำยโอน 
*ขอควำม
ร่วมมือด้ำน
เครื่องมือและ
อุปกรณ์จำก
ภำครัฐและ
เอกชน 

 
 



แบบฟอร์มที่ 4 
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

ส านัก/กอง                     (1)                      . 
เทศบาลต าบลพลเมืองดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส ำนัก/กอง         (1)        . ได้ท ำกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงตำมปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ และได้มีกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

และรำยงำนผลกำรติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงสรุปได้ ดังนี้ 
ควำมเส่ียง 

(Risk) 
 
 

(2) 

ปัจจัยเส่ียง 
(Risk Factors) 

 
 

(3) 

กำรจัดกำร 
ควำมเส่ียง 

(Risk Management) 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ 
(Person in 
Charge) 

 
(5) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
(ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563) 

(6) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
(Result) 

 
 

(7) 

ควำมเส่ียงคงเหลือ 
(Residual Risk) 

 
 

(8) 

ต.
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2 

พ.
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1. ควำมเส่ียง                      .  
 

เป้ำหมำย/สิ่งที่มุ่งหวัง             . 
                                        . 
 
 
2. ควำมเส่ียง                      .  

 

เป้ำหมำย/สิ่งที่มุ่งหวัง             . 
                                        . 
      

 

1.1                                  . 
 

1.2                                   . 
 
 

 
2.1                                  . 

 

2.2                                  . 
 
 
 
 

                

 
 

              ลงช่ือ                                         ผู้รำยงำน       ลงช่ือ                                        ผู้ตรวจสอบ 
        

          (                                       )              (                                        )  
    

  ต ำแหน่ง               ต ำแหน่ง       
 



ค าอธิบายแบบฟอร์มท่ี 4 
รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

 
(1) ชื่อส่วนงำน ให้กรอกเหมือนแบบฟอร์มที่ 3 
(2) (3) (4) (5) และ (6) กรอกเหมือนแบบฟอร์มที่ 3 
(7) ผลกำรด ำเนินงำน ให้ระบุควำมคืบหน้ำในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(8) ควำมเสี่ยงคงเหลือ ให้ระบุผลจำกกำรประเมินควำมเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ หลังจำกมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนแล้ว (เป็นตัวเลข) พร้อมค ำอธิบำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 
แบบฟอร์มที่ 4 

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
ส านัก/กอง        ปลัดเทศบาล          . 

เทศบาลต าบลพลเมืองดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส ำนัก/กอง      ปลัดเทศบำล    . ได้ท ำกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยงตำมปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ และได้มีกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงและรำยงำนผลกำรติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงสรุปได้ ดังนี้ 

ควำมเส่ียง 
(Risk) 

 
 

(2) 

ปัจจัยเส่ียง 
(Risk Factors) 

 
 

(3) 

กำรจัดกำร 
ควำมเส่ียง 

(Risk Management) 
 

(4) 

ผู้รับผิดชอบ 
(Person in 
Charge) 

 
(5) 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
(ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563) 

(6) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
(Result) 

 
 

(7) 

ควำมเส่ียงคงเหลือ 
(Residual Risk) 

 
 

(8) 
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1. ความเสีย่ง   กิจกรรมด้ำน
งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย     
                   
เป้าหมาย/สิ่งทีมุ่่งหวัง 
  พนักงำนป้องกันฯ มีควำม
ช ำนำญในกำรปฏิบัติงำน และมี
อุปกรณ์ป้องกันภยัอย่ำงเพียงพอ                                             
 

1.1   พนกังำนป้องกันฯ ยังขำด
ทักษะและควำมช ำนำญในกำร
ปฏิบัติงำน         
                           
1.2   อปุกรณ์ในกำรป้องกันภัย
มีไม่เพียงพอ และอปุกรณ์
บำงส่วนมีกำรช ำรุด   
 
 

- ส่งพนักงำนป้องกันฯ เข้ำ
ประชุม สัมมนำ ฝกึอบรมด้ำน
กำรป้องกันสำธำรณภยัเพื่อเพิ่ม
ทักษะในกำรปฏิบัติงำน 
- จัดสรรงบประมำณเพื่อ 
จัดซื้ออุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย 

งำนบริหำร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรรักษำ
ควำมสงบ
ภำยใน 
 
นำยปฏิบัติ 
งำนดี 
 

            - พนักงำนป้องกันฯ 
เป็นบุคคลเดิม ๆ ที่ได้
เข้ำรับกำรฝึกอบรม  
จึงมีพนักงำนบำงส่วน 
ที่ได้รับกำรฝึกอบรม
น้อย พนกังำนบำงคน
จึงยังขำดทักษะและ
ประสบกำรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำน 
 

2 x 2 = 4 
(ต่ ำ) 

 
- พนักงำนป้องกันฯ 
บำงคนยังขำด
ประสบกำรณ์และ 
ควำมช ำนำญ 

 
 
 
              ลงช่ือ        นำยอนุรักษ์  มุ่งมั่น         ผู้รำยงำน       ลงช่ือ       นำยช ำนำญ  เป็นเลิศ        ผู้ตรวจสอบ 

        

          (        อนุรักษ์  มุ่งมั่น             )              (          ช ำนำญ  เป็นเลิศ         )  
    

  ต ำแหน่ง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร         ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ    
    

 



 
- ส ำเนำ - 

 
 

 
ค ำสั่งเทศบำลต ำบลปลำยพระยำ 

ที่ 264/2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเทศบำลต ำบลปลำยพระยำ 

 

                                       ------------------------------------------------------------- 
 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ แห่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้  โดยเทศบาลต าบลปลายพระยาถือเป็นหน่วยงานของรัฐ       
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นายกเทศมนตรีต าบลปลายพระยา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และความข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงเทศบาล
ต าบลปลายพระยา ดังนี้ 
 1) นายกเทศมนตรีต าบลปลายพระยา   ประธานกรรมการ 
 2) ปลัดเทศบาลต าบลปลายพระยา    กรรมการ 
 3) รองปลัดเทศบาลต าบลปลายพระยา   กรรมการ 
 4) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลปลายพระยา  กรรมการ 
 5) ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
 6) ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
 7) ผู้อ านวยการกองการศึกษา    กรรมการ 
 8) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
 9) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม   กรรมการ 
 10) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   กรรมการและเลขานุการ 
 11) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   
 
 
 
 
 
 
 

/ โดยให้คณะ... 
 
 
 
 



- 2 - 
 

 โดยให้คณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงเทศบาลต าบลปลายพระยามีหน้าที่ตาม
หลักเกณฑป์ฏิบัติการบริหารความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐข้อ ๕ ดังนี้ 

(๑) จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(๓) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  18  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖2 
 

                                                       
 
 

(นายจเร  ปานจีน) 
นายกเทศมนตรีต าบลปลายพระยา 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


