
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 

บทน ำ 

1.หลักกำรและเหตุผล 

 ปัจจุบันการด าเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย  

ภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทางที่เป็นความเสี่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อ องค์กร 

โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังนั้น  การ บริหารจัดการ

ความเสี่ยง จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถ  บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงยังเป็นองค์ประกอบ ส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่

ดี(Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการ ด าเนินงานด้วย ความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 

ส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลราคาเพ่ิมให้แก่องค์กร ทั้งในระยะสั้นและ ระยะยาว  

 หลักทฤษฎีในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA :Public 

Sector Management Quality Award) หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ ได้ก าหนดว่าให้ส่วน ราชการมีการ

วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management 

Integrated Framework ข อ ง Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO)) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) โดยได้ให้ค า จ ากัดความของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรว่า “การ

บริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหาร ปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการที่ก าหนดขึ้นและ

น าไปใช้โดย คณะกรรมการฝ่ายบริหารและ บุคลากรอ่ืนๆขององค์กรเพ่ือก าหนดกลยุทธ์และใช้กับหน่วยงานทั้งหมด

ในองค์กรโดยได้รับการออกแบบมา เพ่ือ ระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งอาจมีผลกระทบต่อองค์กรรวมทั้งการบริหาร 

ความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับ ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้

อย่างมีระบบ ทั้งนี้ เพ่ือให้ความมั่นใจว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้” 

 ดังนั้น การบริหารความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเทศบาลต าบลท่าแร่ ต้องให้

ความส าคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือท าให้ การ ด าเนินงาน

ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร คู่มือบริหารความ  เสี่ยงฉบับนี้จัด ท าโดย

อ้างอิงกรอบหลักการบริหารความเสี่ ยงแบบบูรณาการตาม แนวทาง COSO (COSO : ERM Integrated 

Framework) ประกอบกับกรอบหลักเกณฑ์การวัดประเมินผล การด าเนินงาน  ด้านการบริหารความเสี่ยงตามที่

กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้ก าหนดขึ้น  

2. ควำมหมำยและค ำจ ำกัดควำม 

 ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายโดย ผลกระทบ

ดังกล่าวท าให้การด าเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหรือความคาดหวังโดยอาจวัดระดับความ  รุนแรงของความ

เสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิด 

 ปัจจัยควำมเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์

ตามข้ันตอนการด าเนินงานหลักที่ก าหนดไว้ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร 



 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการ วิเคราะห์เพื่อ

จัดล าดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรโดยการประเมินจาก 

 1. โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 

 2. ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเกิด เหตุการณ์ ความ

เสี่ยง  

 ระดับของควำมเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส  และ 

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยง ปานกลาง 

ความเสี่ยงน้อย และความเสี่ยงน้อยมาก 

 กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การก าหนดนโยบายโครงสร้างและ กระบวนการ

เพ่ือท าให้คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรน าไปปฏิบัติ ในการก าหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร โดย

กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นประเมินผลกระทบ

ต่อองค์กรและก าหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทั้งนี้เพ่ือให้เกิ ดความเชื่อมั่นใน

ระดับหนึ่งว่าผลการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ 

 COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 

หมายถึง กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) มี

แนวทางในการแจกแจงปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยรวมถึงมี  การก าหนดบทบาทและหน้าที่

ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน  

 กำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management: ERM) หมายถึง การ บริหาร

ปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยต้อง พยายามที่จะลด

สาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดย  การท าให้ระดับความเสี่ยง

และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับ  ที่สามารถยอมรับได้ประเมินได้

ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นส าคัญ  

 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงหรือ  ลด 

ผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

 กำรติดตำมประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการติดตาม  ผล

ระหว่างด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยตรวจทาน ทบทวน ดูว่ามีประสิทธิภาพดี ให้คง  ด าเนินการต่อไป 

เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้มีประสิทธิภาพเพียงพอ เหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง 

หากพบข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา  นอกจากนี้ควรก าหนดให้มีการประเมินความ

เสี่ยงซ้ าอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือดูว่าความเสี่ยงได้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้แล้วมีความเสี่ยงใหม่เพ่ิมขึ้นมาอีก

หรือไม ่

 ควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความ เสี่ยงที่

องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในด้านการ 



ด าเนินงาน ความเสี่ยงในด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น  

 ควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร  เป็นสิ่งที่อยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบองค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้  ได้มากที่สุด ได้แก่ 

ความเสี่ยงด้านสภาพเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านการ แข่งขัน ความเสี่ยงด้านการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภค  ความเสี่ยงด้านกฎหมายและความ

เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติเป็นต้น  

3. วัตถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 1. เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กรมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  สามารถ

บริหารความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน 

 2. เพ่ือหน่วยงานสามารถด าเนินงานได้ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 3. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาลต าบลท่าแร่ 

 4.เพ่ือเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลต าบลท่าแร่และเป็น กรอบ

แนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง  

4. เป้ำหมำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  

 1. ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ใน  การ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจของเทศบาล

ต าบลท่าแร่ 

 2. จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นไปอย่างมีระบบและมีองค์ประกอบหลักของการบริหาร ความเสี่ยงที่

ดีและครบถ้วน 

 3. สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 

5. ประโยชน์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

 1. เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง เป็น  การ

ด าเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร 

 2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญ ซึ่งจะท าให้พนักงานภายในองค์กร  เข้าใจ

เป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ  องค์กรได้อย่าง

ครบถ้วน 

 3. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้  ผู้บริหาร

สามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่  ส าคัญของ

ผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ 



การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ  สามารถ

สร้าง มูลราคาเพ่ิมให้แก่องค์กร  

 4. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันการบริหารความเสี่ยง ท าให้รูปแบบการ  ตัดสินใจใน

การปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยผู้บริหารมี  ความ เข้าใจในกลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

 5. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การ 

จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการ เลือกใช้มาตรการ

ในการบริหารความเสี่ยง 

 

6. ปัจจัยส ำคัญต่อควำมส ำเร็จในกำรผลักดันกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความส าเร็จ  มี 8 

ประการ ดังนี้ 

 1. กำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรระดับสูง การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะ ประสบ

ความส าเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับ เจตนารมณ์การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้น าของ  ผู้บริหารระดับสูงใน

องค์กร ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความส าคัญและการสนับสนุนแก่ทุกคนในองค์กรให้ เข้าใจความส าคัญในคุณค่าของ

การบริหารความเสี่ยงต่อองค์กรมิฉะนั้นแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถ เกิดข้ึนได ้

 2. ควำมเข้ำใจควำมหมำยของควำมเสี่ยงตรงกัน การใช้ค านิยามเก่ียวกับความเสี่ยงและการ บริหารความ

เสี่ยงแบบเดียวกันจะท าให้เกิดประสิทธิภาพ ในการก าหนดวัตถุประสงค์นโยบายกระบวนการ เพ่ือใช้ในการบ่งชี้และ

ประเมินความเสี่ยงและก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมท าให้ผู้บริหารและ  เจ้าหน้าที่ทุกระดับมี

จุดมุ่งหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง 

 3. กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง องค์กรทั่วไปจะประสบความส าเร็จใน การ

ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้น จะต้องน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติได้ อย่างทั่วถึงทั่ว

ทั้งองค์กรและกระท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

 4. กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงต้องมีกำรชี้แจง การน ากระบวนการการบริหารความเสี่ยงมา ปฏิบัติ

องค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับขององค์กร และ ต้องให้ผู้บริหาร

และพนักงานทุกคนได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง 

 5. กำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและวิธี  ปฏิบัติมี

ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยง กับกลยุทธ์องค์กร 

การชี้แจงท าความเข้าใจ ต่อพนักงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อ กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะ

ช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและน ามาซึ่งความส าเร็จในการ พัฒนาการบริหารความเสี่ยง 

 6. กำรวัดผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น จะท าให้

ผู้บริหารสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและด าเนินกระบวนการทั้งหมดให้เกิดความสอดคล้อง 



กันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น สามารถ 

ประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และด าเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมี ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลและเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

 7. กำรให้ควำมรู้เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรควรต้องได้รับ การ

ฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการ จัดการกับความ

เสี่ยงเพ่ือบรรลุความส าเร็จขององค์กร และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง 

 8. กำรติดตำมกระบวนกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยง ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จ ของการ

บริหารความเสี่ยงคือการก าหนดวิธีที่เหมาะสม ในการติดตามการบริหารความเสี่ยง การติดตาม  กระบวนการการ

บริหารความเสี่ยงควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 

 - การรายงานและตรวจทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความชัดเจนและ สม่ าเสมอ 

 - การมีส่วนร่วมและความมุ่งม่ันของผู้บริหารระดับสูง 

 - บทบาทของผู้น าในการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสี่ยง 

 - การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

หลักกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

มาตรฐานที่จะน ามาใช้ในการก าหนดแนวทางบริหารความเสี่ยง เป็นกรอบแนวคิดในการบริหาร ความ

เสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา และความ

เสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการบริหารความ

เสี่ยงที่ชัดเจน อ้างอิงจากมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Tread way Commission) ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

กรอบหลักการบริหารความเสี่ ย งแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO : ERM (Integrated 

Framework) ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลัก จ านวน 8 องค์ประกอบ เพ่ือเป็นกรอบการบริหารความเสี่ยง และ

การควบคุมภายใน ดังนี้ 

1. สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment) ได้แก่ วัฒนธรรมขององค์กร นโยบาย 

ในการบริหารความเสี่ยงและมุมมองของผู้บริหาร เป็นต้น 

2. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นกระบวนการการก าหนดวัตถุประสงค์ใน การ

บริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร 

3. กำรบ่งชี้เหตุกำรณ์ (Event Identification) เป็นการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจาก 

ภายนอกและภายในองค์กรโดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเสี่ยงนั้นๆ 

 

 

 



4. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์พิจารณาจากโอกาสในการ เกิดขึ้น

ของความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 

5. กำรตอบสนองควำมเสียง (Risk Response) เป็นการก าหนดมาตรการที่จะรองรับและ ตอบสนอง

ต่อความเสี่ยง ได้แก่ การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยง การลด ผลกระทบที่เกิดจาก

ความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง เป็นต้น 

6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เป็นการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้มั่นใจว่า จะมี

การด าเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ 

7. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication) ได้แก่ การเก็บรวบรวม การ

บันทึกข้อมูลการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรได้รับรู้ถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องในการบริหารความเสี่ยง 

8. กำรติดตำมผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลในการบริหารความเสี่ยงว่าเมื่อด าเนินการ บริหาร

ความเสี่ยงตามมาตรการที่ก าหนดไว้แล้วได้มีผลอย่างไรมีความเสี่ยงตกค้างหลงเหลืออยู่หรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 

แนวทำง/วิธีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

1. กำรแต่งตั้งคณะท ำงำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของส ำนัก/กอง 

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล แจ้งให้ทุกส านัก/กอง แต่งตั้งคณะท างาน บริหาร

จัดการความเสี่ยงของส านัก/กอง ขึ้น ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการส านัก/กอง เป็นประธานคณะท างาน 

2. เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นคณะท างาน/ผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้ำที ่

1. จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านัก/กอง ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารจัดการ  

ความเสี่ยงของเทศบาลต าบลท่าแร่ก าหนด 

2. พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อน ามาจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

3. ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านัก/กอง 

4. ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส านัก/กอง 

2. กำรคัดเลือกโครงกำรในกำรวิเครำะห์เพื่อจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  โครงการ

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ส านัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ ดังนี้  

1. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และภายใต้ ยุทธศาสตร์

การพัฒนาเทศบาล 

2. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/หรือได้รับงบประมาณ  ภายนอก ที่มี

จ านวนสูง 

3. เป็นโครงการที่ด าเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

4. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           
หลักเกณฑ์ เกณฑ์คะแนนกำรพิจำรณำ 

 1 2 3 
 
 
ก 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ 

ความสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ 

ไม่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
เทศบาลโดยตรง 

- อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
เทศบาลโดยตรง 

 
 
ข 

จ านวน 
งบประมาณ 

ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ า 
กว่า 30,000 บาท แต่ 
ไม่เกิน 299,999 บาท 
หรือก าหนดเอง 

ได้รับงบประมาณไม่ต่ ากว่า 
300,000 บาท แต่ ไม่เกิน 
499,999 บาท หรือ 
ก าหนดเอง 

ได้รับงบประมาณเกิน 
500,000 บาท 
หรือก าหนดเอง 

งบประมาณ 
 

ไม่ได้รับงบประมาณ  ได้รับงบประมาณ 

 
ค 

ผู้รับบริการ เป็นผู้รับบริการภายใน 
ส านัก/กอง 

เป็นผู้รับบริการภายใน 
เทศบาล (ระหว่างส านัก/
กอง) 

เป็นผู้รับบริการภายนอก 
เทศบาล (ประชาชนทั่วไป) 

 

วิธีด ำเนินกำร 

1. ให้คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของส านัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการ ที่ระบุใน  

แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และแผนการด าเนินงาน และมีผลด าเนินการบรรลุ  

เป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่ก าหนด น ามาคัดเลือกตามแบบฟอร์มที่ 1 : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ พร้อม 

อธิบายหลักเกณฑ์การคัดเลือกในตารางที่แนบท้ายแบบฟอร์มที่ 1 

2. ในกรณีที่คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของส านัก/กอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์คะแนน  

การพิจารณาตามที่ระบุในข้อ 1 ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลก าหนด ยังไม่ สามารถ 

น าไปเป็นเกณฑ์คะแนนพิจารณาได้ เนื่องจากเห็นว่าหลักเกณฑ์ของโครงการที่รับผิดชอบมี ลักษณะเฉพาะ ให้

คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของส านัก/กอง พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์  คะแนนขึ้นใหม่ โดยยึด

หลักการก าหนดเกณฑ์คะแนนใน 3 ระดับ เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบคะแนนเพื่อ คัดเลือกโครงการได ้ 

3. ในกรณีที่ผลการคัดเลือกโครงการมีคะแนนเท่ากัน ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ  

ส านัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการตามมติท่ีประชุม และเป็นไปตามข้อก าหนด ดังนี้ 

3.1 ทุกส านัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน 1 โครงการต่อยุทธศาสตร์ 

3.2 โครงการรวมภายในส านัก/กอง ไม่เกิน 3 โครงการต่อส านัก/กอง 

 



2. วิธีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง  

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ก าหนดให้ทุกส านัก/กอง ต้องมีขั้นตอน  การ

ด าเนินการ หลักการวิเคราะห์ประเมิน และจัดท าความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหาร ความ

เสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 

ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 

การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของเทศบาล เพ่ือให้ทราบขอบเขตการด าเนินงานในแต่ละระดับและ  

สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน  

วิธีด ำเนินกำร ให้คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของส านัก/กอง พิจารณาระบุวัตถุประสงค์ ของ

โครงการที่จะน ามาพิจารณาความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 2 กำรระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความ  

เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัย 

เหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทศบาล ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามี  

เหตุการณ์ใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่  

ก าหนดการระบุปัจจัยเสี่ยงของการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ควรเริ่มด้ วยการแจกแจงกระบวนการ 

ปฏิบัติงาน นั้นๆ ที่ท าให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรเป็นต้นเหตุที่  

แท้จริง เพื่อที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ 

2.1 สาเหตุของความเสี่ยง แบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้  

1. ปัจจัยเสี่ยงภำยนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม ภาวะ 

เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น  

2. ปัจจัยเสี่ยงภำยใน คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับภายในหน่วยงาน 

วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ ความสามารถบุคลากร เป็นต้น 

2.2 ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบาย การบริหารแผนงาน หรือ การ

ตัดสินใจผิดพลาด ท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้ในแผนการด าเนินงาน 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบงาน กระบวนการ ท างาน

เทคโนโลยี รวมทั้งคนในองค์กรที่ส่งผลกระทบและท าให้องค์กรไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

 

 



3. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการบริหารและการควบคุม  ทาง

การเงิน และงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

4. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก การฝ่า

ฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับหรือมาตรฐานที่เกี่ยวกับการ ด าเนินงาน  

วิธีด ำเนินกำร 

1. ให้คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของส านัก/กอง ร่วมกันน าโครงการที่ผ่านการ พิจารณา 

คัดเลือกโครงการ น ามาจัดท าตามแบบฟอร์มที่ 2.0 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละ โครงการ 

2. พิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงทั้ งภายนอกและภายในที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ตามแบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง 

3. พิจารณาระบุปะเภทความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาตามความหมายที่ ระบุไว้ใน 

ข้อ 2.2 ประเภทความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 3 กำรประเมินควำมเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ โดย 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ต้องก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

เพ่ือ ประเมิน โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง 

ดังนี้ 

3.1 การก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการ 

ประเมิน ความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดย  

คณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลก าหนดหลักเกณฑ์ของเทศบาลขึ้น ซึ่งสามารถ

ก าหนด หลักเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ในเชิงปริมาณเหมาะส าหรับส านัก/กอง ที่มี

ข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง และในเชิงคุณภาพเหมาะส าหรับ

ส านัก/กอง มีข้อมูลเชิง พรรณนา ไม่สามารถ ระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ ซึ่ง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลได้ก าหนด หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้  

1. ระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (Likelihood) ก ำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงปริมาณ) 
    ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ค าอธิบาย 

5 สูงมาก  5 ครั้ง/ปี 
4 สูง  4 ครั้ง/ปี 
3 ปานกลาง  3 ครั้ง/ปี 
2 น้อย  2 ครั้ง/ปี 
1 น้อยมาก  1 ครั้ง/ปี 

 

                                                                                                                                                
 



ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงคุณภาพ) 
    ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย 

 

2. ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบควำมเสี่ยง (Impact) ก ำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

2.1 กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์ 

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 
    ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก 
4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรบ้าง 
2 น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย 
1 น้อยมาก แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย 

 

           2.2  กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกะทบด้านด าเนินงาน 

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 
    ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อกระบวนการและการท างานรุนแรงมาก 
4 สูง มีผลกระทบต่อกระบวนการและการท างานขั้นรุนแรง 
3 ปานกลาง มีการชะงักอย่างมีนัยส าคัญต่อการท างาน 
2 น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการท างาน 
1 น้อยมาก ไม่มีการชะงักของกระบวนการท างาน 

 

 

 

 

 

                                                                            

 



2.3 กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการเงิน 

       2.3.1 กรณีความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ 

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 
    ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มากกว่า  100,001  บาทขึ้นไป 

4 สูง มากกว่า  50,001 บาท แต่ไม่เกิน  100,000 บาท 

3 ปานกลาง มากกว่า  10,001 บาท แต่ไม่เกิน  50,000 บาท 

2 น้อย มากกว่า  5,001  บาท แต่ไม่เกิน  10,000 บาท 

1 น้อยมาก ไม่เกิน  5,000  บาท 
 

              2.3.2 กรณีความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ 

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 
    ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงขั้นชีวิต 

4 สูง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 

3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 

2 น้อย มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 

1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 
 

          2.4 กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการปฏิบัติกฎหมาย/กฎระเบียบ 

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 
    ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก 

4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง 

3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรบ้าง 

2 น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย 

1 น้อยมาก แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย 
 

 

 



3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง แต่ละ 

ปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมู ลค่า ความ

เสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการ  ควบคุม

ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง  ถูกต้อง 

ดังนี้ 

1. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดมากน้อย เพียงใด 

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความ  รุนแรง

หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

3.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่  ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของ 

ผลกระทบแล้วของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด  ความ 

เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใด 

3.4 การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว น ามาจัดระดับความรุนแรงของความ  

เสี่ยง เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญและเหมาะสม โดย พิจารณา

จากระดับความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางประเมินความเสี่ยง โดย  การ

จัดล าดับ 4 ล าดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัด ท าแผน

บริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนด แผนภูมิความเสี่ยง  ที่ได้จาก

การพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่  เกิดขึ้น และ

ขอบเขตของระดับ ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ 

 

 

 

 



แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map)                   

 

กำรวัดระดับควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง แทนด้วยแถบสี ควำมหมำย 
ต่ ำ  (ค่า 1-5 คะแนน) หมายถึง ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุม 

ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 
ปำนกลำง  (ค่า 6-9 คะแนน) หมายถึง ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการ

ควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสีย่งเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับ
ไม่ได ้

สูง  (ค่า 10-16 คะแนน) หมายถึง ระดับท่ีไมส่ามารถยอมรบัได้ โดย
ต้องจัดการความเสีย่ง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมได้ 

สูงมำก  (ค่า 17-25 คะแนน) หมายถึง ระดับท่ีไมส่ามารถยอมรบัได้ 
จ าเป็นต้องเร่งจดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 

หมำยเหตุ : นโยบายของเทศบาลต าบลท่าแร่ ก าหนดค่าคะแนนโอกาสและผลกระทบตั้งแต่ ระดับ 10 ขึ้นไป 

วิธีด ำเนินกำร 

1. ให้คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของส านัก/กอง ประเมินความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยลงใน  

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

2. พิจารณาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรง จาก  

ปัจจัยผลการวิเคราะห์ใน 

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความ รุนแรงของผลกระทบ 

ให้ครบถ้วนทุกปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาเกณฑ์ประเมินมาตรฐานที่คณะ กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ก าหนด (ระบุในข้อ 3.1 การก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน)  

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ 
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3.ในกรณีที่คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของส านัก/กอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์การ  

ประเมินมาตรฐานตามที่ระบุในข้อ 3.1 ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลก าหนด ยัง

ไม่ สามารถไปเป็นเกณฑ์เพ่ือประเมินความเสี่ยงได้ เนื่องจากเห็นว่าความเสี่ยงหรือปัจจัยของโครงการที่  

รับผิดชอบมีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถน าเกณฑ์การประเมินมาตรฐานไปประเมินได้ ให้คณะท างาน  

บริหาร จัดการความเสี่ยงของส านัก/กอง พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ โดยยึดหลักการก าหนด

เกณฑ์ ประเมิน ใน 5 ระดับ ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือให้สามารถน าไปเทียบเคียงในการจัดอันดับความ

เสี่ยงใน ภาพรวมของ เทศบาลได้ รวมถึงการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงต่อไป  

ขั้นตอนที่ 4 กำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน  

ระดับ ที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และสามารถ  

ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ เพ่ือลดระดับผลกระทบความ 

เสี่ยง แบ่งได้ 4 แนวทาง ดังนี้ 

1. หลีกเลี่ยงควำมเสี่ยงหรือก ำจัดควำมเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ใน ระดับ 

ต่ า ซึ่งหน่วยงานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ 

2. ยอมรับควำมเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) คือ ความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ใน  ระดับปาน 

กลางเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจึงต้องยอมรับ  ความ 

เสี่ยงและ หามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดข้ึน 

3. ควบคุมควำมเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบ อยู่  ใน

ระดับสูงและจักต้องก าหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงให้อยู่ใน  

ระดับ ที่ยอมรับได้ 

4. กำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมากจน 

หน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้จึงยกภารกิจนั้นๆ ให้หน่วยงานอื่นบริหารจัดการแทน  

วิธีด ำเนินกำร  

ให้คณะท างานบริหารความเสี่ยงของส านัก/กอง ก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงลงใน  

แบบฟอร์มที่ 2.2 แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 5 กำรก ำหนดกิจกรรมควบคุม 

คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของส านัก/กอง ระบุแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงใน แต่ละปัจจัย

เสี่ยงแล้ว ให้คณะท างานก าหนดกิจกรรมเพ่ือควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อยู่ระดับสูงและสูงมาก  ให้ลดลง

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้งพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และ

ต้นทุนที่ต้องใช้ในการด าเนินมาตรการและแผนปฏิบัติการเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ 

 

 



 

วิธีด ำเนินกำร 

คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของส านัก/กอง พิจารณาก าหนดกิจกรรมในการรองรับความ  เสี่ยง

ต่างๆ พร้อมกับแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง โดยระบุลงในแบบฟอร์มที่ 2.4 การก าหนด มาตรการ/

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ให้คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของส านัก/กอง จัดท าแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความ เสี่ยงของ

ส านัก/กอง ตามรูปแบบที่ก าหนดแล้วจัดส่งข้อมูลให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพ่ือท าการประมวล

ข้อมูลและจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบล

ท่าแร่ เพ่ือพิจารณาต่อไป  

วิธีด ำเนินกำร 

คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของส านัก/กอง น าผลการประเมินความเสี่ยง จากแบบฟอร์ม  ที่ 

2.4 การก าหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ที่ต้องใช้กลยุทธ์ควบคุมความเสี่ยง และการถ่าย  โอน

ความเสี่ยง น ามาระบุระยะเวลา งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์ และผู้รับผิดชอบ ในแบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการ

จัดการความเสี่ยง ให้ครบถ้วนแล้วส่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ หน่วยงาน ตั้งแต่แบบฟอร์มที่ 1 ถึง 

แบบฟอร์มที่ 2.5 ส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ภายในเวลาที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 7 ติดตำมผลและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงต่ำงๆ 

เมื่อทุกส านัก/กอง ได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไประยะหนึ่งแล้ว จะต้อง  รายงานผลการ

ด าเนินงานรอบ 12 เดือน พร้อมทั้งน ามาวิเคราะห์และสรุปผล รวมถึงระบุปัญหาและ อุปสรรคเพ่ือ น าไปแก้ไข

ปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความ  เสี่ยงของเทศบาล เพ่ือ

พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะและน าเสนอนายกเทศมนตรีเพ่ือโปรด ทราบต่อไป 

วิธีด ำเนินกำร 

คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของส านัก/กอง น าข้อมูลในแบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการ 

ความเสี่ยง มาด าเนินการติดตามรายงานผล ในแบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง โดย

อธิบายผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง แล้วจัดส่งข้อมูลให้  ฝ่ายเลขาคณะ

กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลท่าแร่ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) เพ่ือ รายงานต่อ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลท่าแร่ 

 

 

 



                แผนผังแสดงกระบวนกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 

  

 

 

 

 

1. ทบทวนกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลท่ำแร่ (Establishing the Context) 

ปัจจัยภายนอก 



แบบฟอร์มที่ 1 : แบบพิจำรณำคัดเลือกโครงกำร 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ........................................................ 

ล ำดับ โครงกำร คะแนน 
  เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับบริกำร รวม 
  (ก) (ข) (ค) (กxขxค) = (ง) 

1      
2      
3      

หมำยเหตุ : ผลกำรคัดเลือก 

 1. ทุกส านัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน 1 โครงการต่อยุทธศาสตร์ 
 2. โครงการรวมภายในส านัก/กอง ไม่เกิน 3 โครงการต่อส านัก/กอง 
หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำร 
 1. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 2. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/หรือได้รับงบประมาณภายนอก 
 3. เป็นโครงการที่ด าเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 4. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

หลักเกณฑ์ เกณฑ์คะแนนกำรพิจำรณำ 
  1 2 3 
ก     
ข     
ค     

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



แบบฟอร์มที่ 2 : ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในแต่ละโครงกำร 
กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร 
ประเด็นยุทธศำสตร์ : ............................................................................................................................. ........ 
โครงกำร  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เป้ำหมำย  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วัตถุประสงค์ 

1.............................................................................................................................. .............................. 
2............................................................................................................................................................  
3.............................................................................................................................. ............................. 

งบประมำณ  …………………………………………………… 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ……………………………………………… 
ผู้รับผิดชอบ  ………………………………………………………………….. 
 
แบบฟอร์มที่  2.1 : แบบวิเครำะห์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ยุทธศำสตร์  ……………………………………………………………………………………….. 
หน้ำที ่ ............  ล ำดับที ่ ................  โครงกำร ................................................................................................  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ  ................................................................. 
 
ล าดับ ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน 
  กลยุทธ์ 

(S) 
การ

ด าเนินงาน 
(O) 

การเงิน 
(F) 

กฎหมาย/
ระเบียบ 

(Q) 

ปัจจัยภำยใน     
      
      

ปัจจัยภำยนอก     
      
      

 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มที่  2.2 :  แบบประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ประเด็นยุทธศำสตร์  : ............................................................................................................................. .... 
โครงกำร/กิจกำร  ..........................................................................................  
ผู้รับผิดชอบ ................................................................. 

ประเภท ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้ในการ 
ความ เสี่ยง  โอกาส ผล 

กระทบ 
คะแนน ระดับ

ประเมิน 
ค่า

คะแนนท่ี
ยอมรับได้ 

จัดการความเสี่ยง 

       []ก าจัดความเสี่ยง 
[]ยอมรับความเสีย่ง 
[]ควบคุมความเสี่ยง 
[]ถ่ายโอนความเสี่ยง 

       []ก าจัดความเสี่ยง 
[]ยอมรับความเสีย่ง 
[]ควบคุมความเสี่ยง 
[]ถ่ายโอนความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มที่  2.3 :  ตำรำงระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ และตำรำงระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ 
โครงกำร/กิจกำร  ..............................................................................................  
ผู้รับผิดชอบ ................................................................. 
ประเภทควำมเสี่ยง ........................ ปัจจัยเสี่ยง …………………………………………………………………………………… 

1. ระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ก ำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 

ระดับ โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง ค ำอธิบำย 
1 น้อยมาก  
2 น้อย  
3 ปานกลาง  
4 สูง  
5 สูงมาก  

2. ระดับควำมรุนแรงผลกระทบของควำมเสี่ยง ก ำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับควำมรุนแรงผลกระทบของควำมเสี่ยง 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก  
4 สูง  
3 ปานกลาง  
2 น้อย   
1 น้อยมาก  

3. กำรประเมินควำมเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้) 

ผล
กร
ะท
บข
อง
คว
าม
เส
ีย่ง

 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8   10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 

กำรประเมิน โอกำส ผลกระทบ ผลที่ได้ 

ระดับควำมเสี่ยง    

ระดับท่ียอมรับได้    

แบบฟอร์มที่  2.3 :  ตำรำงระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ และตำรำงระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ 
โครงกำร/กิจกำร  ………………………………………………………………………………………………………… 



ผู้รับผิดชอบ ....................................................................................  
ประเภทควำมเสี่ยง .............................................. ปัจจัยเสี่ยง .......................................................................  
1. ระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ก ำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
ระดับ โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง ค ำอธิบำย 

1 น้อยมาก  
2 น้อย  
3 ปานกลาง  
4 สูง  
5 สูงมาก  

2. ระดับควำมรุนแรงผลกระทบของควำมเสี่ยง ก ำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับควำมรุนแรงผลกระทบของควำมเสี่ยง 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก  
4 สูง  
3 ปานกลาง  
2 น้อย  
1 น้อยมาก  

3. กำรประเมินควำมเสี่ยง (วงกลมล้อมรอบคะแนนที่ประเมินได้)  

ผล
กร
ะท
บข
อง
คว
าม
เส
ีย่ง

 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8   10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 

กำรประเมิน โอกำส ผลกระทบ ผลที่ได้ 

ระดับควำมเสี่ยง    

ระดับท่ียอมรับได้    

แบบฟอร์มที่  2.4 :  กำรก ำหนดมำตรกำร/กิจกรรมควบคุมควำมเสี่ยง 
ประเด็นยุทธศำสตร์  : …………………………………………………………………………………………… 
โครงกำร/กิจกำร  ………………………………………………………………………………………….. 
ผู้รับผิดชอบ ……………………………………………………………… 



ประเภท 

ควำมเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้ใน
กำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง 

มำตรกำร/
กิจกรรม
ควบคุมควำม
เสี่ยง 

ประมำณ
กำรงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

     

 
แบบฟอร์มที่  2.5 :  แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ประเด็นยุทธศำสตร์  : .....................................................................................................  
โครงกำร/กิจกำร  ................................................................... 
ผู้รับผิดชอบ .................................................... 
 

ความเสี่ยง มาตรการ/ ระยะ งบ ตัวชี้วัด ผู้รับ 
ประเภท

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง ค่าคะแนน

และระดับ
ประเมิน 

กิจกรรม
ควบคุม

ความเสี่ยง 

เวลา ประมาณ  ผิดชอบ 

  
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มที่  2.6 :  กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและเผ้ำระวังควำมเสี่ยง 
ประเด็นยุทธศำสตร์  : ………………………………………………………………………………………………………………… 
โครงกำร/กิจกำร  ………………………………………………………………………. 
ผู้รับผิดชอบ ……………………………………………………………… 
 

ความเสีย่ง มาตร/ ระยะ งบ ผลผลติ/ สถานะ 
ประเภทความ

เสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง ค่าคะแนน

และระดับ
ประเมิน 

กิจกรรม
ควบคุมความ

เสี่ยง 

เวลา
ด าเนินการ 

ประมาณ ผลลัพธ์ตาม
ตัวช้ีวัด 

การด าเนินการ 

       []ด าเนินการแล้ว 
[]อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
 

แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหำและอุปสรรคที่พบจำกกำรด ำเนินกำร 

ปัญหาและอุปสรรค  

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง  

 

หมำยเหตุ : แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหำและอุปสรรคที่พบจำกกำรด ำเนินกำร 

 1.ระบุปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการด าเนินการในกรณีที่ท าให้การด าเนินการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือแผนงาน หรือมีปัญหาอุปสรรคใดๆ ในระหว่างการด าเนินการ เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการด าเนินการในอนาคต 
 2.ระบุแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงโดยภายหลังจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการ

ด าเนินการแล้ว ซึ่งอาจท าให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

  ค าสั่งเทศบาลต าบลท่าแร่ 
                                                          ที่  200/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลต าบลท่าแร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

               

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี 
การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 เพ่ือให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดังกล่าว จึงขอ
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลท่าแร่ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

1. ปลัดเทศบาล                               ประธานกรรมการ 
2.  รองปลัดเทศบาล      กรรมการ 
3. หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองการศึกษา     กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
8. ผู้อ านวยการกองประปา     กรรมการ 
9. ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ  
10. ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   กรรมการ 
11. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ    กรรมการเลขานุการ 
ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

(1) จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(3) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  30  สิงหาคม  2565  เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  30  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕65 

 

(นายพงษ์ศักดิ์  ศรีวรกุล) 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าแร่ 

 



(ตัวอย่ำง) แบบวิเครำะห์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

ล ำ 
ดับ 

ปัจจัยเสี่ยง ควำมเสี่ยงด้ำน 

กล
ยุท

ธ์ 

กำ
รด

 ำเน
ินง

ำน
 

กำ
รเง

ิน 

กฎ
หม

ำย
/ร

ะเบ
ียบ

 

1 ปัจจัยภำยนอก √    
 1.1 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกองค์กร √    
    1.ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร √    
    2.ประชาชนส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร

และองค์ 
     ความรู้ของเทศบาล 

√    

    3.ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่ศึกษาระเบียบ
วิธีการ   
     ด าเนินงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน 

√    

 1.2 ด้ำนกำรเมือง กฎหมำย และนโยบำย √    
    1. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายรัฐบาล √    
    2. การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง √    
 1.3 สภำพเศรษฐกิจ √    
    1. ปัญหาการว่างงาน √    
    2. สภาพเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลตกต่ า √    
 1.4 สภำพแวดล้อม √    
    1. สภาพอากาศมีความแปรปรวน √    
    2. ปัญหามลพิษทางน้ า อากาศ √    
    3. ปัญหาขยะ √    
 1.5 สภำพสังคม √    
    1.ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ท าให้ภาคประชาชน

ขาด   
    ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและมีส่วนร่วมด าเนินการ 

√    

    2.สถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้อนน าไปสู่ภาคปฏิบัติไม่สามารถ   
    ตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนในพื้นท่ีได้อย่าง
ครบถ้วน 

√    

 1.6 เทคโนโลยี √    



    1.เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้เทคโนโลยีองค์กรล้าสมัย
อย่าง  
    รวดเร็ว 

 √   

    2.การเข้าถึง การเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต  √   
 

(ตัวอย่ำง) แบบวิเครำะห์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (ต่อ) 
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2 ปัจจัยภำยใน √    
 2.1 โครงสร้ำง กลยุทธ์ และกำรวำงแผนองค์กร √    
      1. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มสีว่นได้เสียในการวางแผน √    
      2.การจัดการแผนไม่ชัดเจนไมส่ามารถใช้ประโยชนไ์ด้ √    
      3.แผนงาน/โครงการไม่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรเนื่องจากมากการ 

เปลี่ยนแปลงนโยบาย 
√    

      4.แผนงานและโครงการไมต่อบสนองกับความต้องการของผูร้ับบริการอย่าง
แท้จริง 

√    

      5.การก าหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์กรไม่ครอบคลุมท าใหไ้ม่ทราบ   
ปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้เสีย 

 √   

      6. ผู้รับผดิชอบโครงการยังขาดทักษะที่จ าเป็นในการสรุปและประเมินผล
การ ด าเนินการ 

 √   

     7. การด าเนินงานไม่ส าเรจ็ตามแผนที่ก าหนด  √   
 2.2 ระบบและกระบวนกำรท ำงำน     
 2.2.1 ระบบการท างาน     
    1. การปฏิบตัิงานไมด่ าเนินการตามขั้นตอน   √   
    2. ไม่มีคูม่ือเป็นกรอบในการด าเนินงาน  √   
    3. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมากเกินไป ไม่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  √   
    4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในขาดความคล่องตัว  √   
    5. วิธีการด าเนินงานไม่มีประสทิธิภาพ ไม่เพียงพอ  √   
    6. ได้รับผลการด าเนินงานล่าช้า ไม่ตรงก าหนดเวลา  √   
    7. ไม่มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้แก่ผูเ้กี่ยวข้องอย่างเพียงพอ √    

 2.2.2 การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และการเบิกจ่าย     



    1. ไดผู้้รับจ้างท่ีไม่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ  √   
    2. การจัดซื้อจดัจ้างล่าช้ากว่าท่ีก าหนด  √   
    3. มีการเลือกปฏิบตัิต่อผูย้ื่นซอง  √   
    4. ไม่ด าเนินการตามระเบยีบพัสด ุ    √ 

 

 (ตัวอย่ำง) แบบวิเครำะห์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (ต่อ) 
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   5. ขาดการบริหารสัญญาที่ด ี  √   
   6. ไม่มีการตรวจสอบคณุสมบัติของผู้รับจ้างให้ถี่ถ้วน  √   
   7. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทนัในปีงบประมาณ   √  
   8. ไดร้ับงบประมาณไมเ่พียงพอ   √  
   9. การใช้จ่ายผิดประเภท/วัตถุประสงค ์   √  
   10. ความผิดพลาดในการอนุมัตวิงเงินเกินอ านาจ   √  
   11. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานในการจัดส่งรายงานใช้จ่ายงบประมาณ  

        อย่างสม่ าเสมอ   
 √   

   12. ทรัพย์สินของทางราชการสญูหาย ไม่ตรวจสอบทรัพยส์ินประจ าป   √  
   13. งบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินโครงการ   √  
   14. การพิจารณาวงเงินไมส่อดคล้องกับการด าเนินโครงการ   √  
 2.2.3 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และอุปกรณ์ในการ 

ปฏิบัติงาน 
    

    1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่มปีระสิทธิภาพ 
เท่าที่ควร 

 √   

    2. การเช่ือมโยงระบบเครือข่ายขาดประสิทธิภาพ  √   
    3. ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไมส่ามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง  √   
    4. ขาดการก ากับ ควบคมุ การน าซอฟแวร์มาใช้ และไม่มลีิขสิทธิ ์  √   
    5. ความช ารุดของเครื่องมือต่าง ๆ  √   
    6. ไม่มีการชี้แจงแนวทางปฏิบัตใิห้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบและให้ความร่วมมือ  

      อย่างเพียงพอ 
 √   

    7. การกระท าผิดตามพระราชบญัญัติการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์  
      พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยไมเ่จตนา 

   √ 



 2.2.4 การบริหารงบประมาณ งานพัสดุ และการเบิกจ่าย     
 2.2.5 ความปลอดภัยในการท างาน     
    1. การปฏิบตัิงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงภยั  √   
    2. ขาดความเขม้งวดในการรักษาความปลอดภัยของอาคารและสถานท  √   
 2.3 รูปแบบในกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำน     

(ตัวอย่ำง) แบบวิเครำะห์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (ต่อ) 
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    1. ขาดการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  √   
    2. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบการแปลงนโยบายและแนวทาง/ 

แผนปฏิบัติงาน 
 √   

    3. การตอบสนองต่อการพัฒนาระบบราชการยังไมมุ่่งเน้นในเชิงผลสัมฤทธ์ิ
อย่างแท้จริง 

 √   

    4. ขาดการมสี่วนร่วมจากผู้บริหารระดับกลางอย่างพอเพียง  √   
    5. ขาดความชัดเจนในแนวทางการด าเนินงาน  √   
    6. ผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบางส่วนไม่ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง  √   
    7. การท างานขาดการบรูณาการระหว่างหน่วยงาน  √   
 2.4 บุคลำกรขององค์กร     
    1. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการท างาน ไม่มีขวัญก าลังใจ  √   
    2. บุคลากรขาดการพัฒนาตนเอง ไม่มีประสบการณ์  √   
    3. การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการบางแห่งล่าช้า เนื่องจาก 

บุคลากรไม่เพยีงพอ 
√    

    4. ผู้ปฏิบตัิงานไมด่ าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานและขาดการควบคุม
ก ากับ ดูแลจากผู้รับผิดชอบ 

 √   

    5. บุคลากรขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์แนวทางการด าเนินงาน  √   
    6. ผู้รับผิดชอบไมม่ีการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรายงาน 

ผลการปฏิบตัิงาน 
 √   

    7. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานแทน ไม่มีความช านาญในการตรวจสอบเอกสาร  √   
    8. เจ้าหน้าท่ีสรุปเรื่องเสนอผูม้ีอ านาจสั่งการล่าช้า  √   
    9. เจ้าหน้าท่ีขาดความรูเ้กี่ยวกบังาน/โครงการ ที่น ามาคัดเลือกเพื่อบรรจุใน 

งบประมาณ 
 √   

    10. ไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ    √ 



 2.5 กำรจัดกำรควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะขององค์กร     
    1. ผลงานวิจัยไมไ่ด้ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  √   
    2. ขาดการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน  √   
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    3. บุคลากรแต่ละระดับขาดทักษะความรู้ประสบการณ ์  √   
    4. การก าหนดหลักสตูรการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับความจ าเปน็ในการ

พัฒนา 
 √   

    5. กระบวนการวิจยัใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานนาน หรือเร็วเกนิไป ท าให้
ไม ่สามารถตอบสนองหรือแก้ไขปญัหาอย่างทันท่วงที 

 √   

    6. ไม่มผีู้รับผิดชอบท่ีชัดเจนในการติดตามประเมินผลการวิจยั  √   
    7. ขาดระบบการสื่อสารถ่ายทอดแลกเปลี่ยนให้ท่ัวท้ังองค์กร  √   
 2.6 ค่ำนิยมและทัศนคติของสมำชิกในองค์กร  √   
    1. ขาดจิตส านึกรับผิดชอบในหน้าท่ีตนเอง  √   
    2. ไม่ให้ความร่วมมือในการท างานระหว่างหน่วยงาน  √   
    3. เพิกเฉยต่อปญัหาองค์กร เนือ่งจากคิดว่าไม่ใช่ความรับผดิชอบของตนเอง  √   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 3 

แผนผังกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผังกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของเทศบำลต ำบลท่ำแร่ ตำมหลักมำตรฐำน COSO 

ล ำดับ
ขั้นตอน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เอกสำรประกอบ 

1 ก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
 แต่งตั้งคณะกรรมการ 

 
แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 
เป็น เลขานุการ 

ค าสั่งแต่ตั้งคณะ 
กรรมการฯ 

 จัดท าประกาศนโยบาย และ
แผนบริหารความ เสี่ยงฯ 

 

ประธานคณะกรรมการ
บริหาร ความเสีย่งจัดท า
ประกาศนโยบาย การบริหาร
จัดการความเสีย่ง 

ประธาน 
คณะกรรมการ 
บริหารจดัการ
ความเสีย่ง 

บันทึกเสนอผู้บริหาร 

 เสนอผู้บริหาร เสนอผู้บริหารเสนอผู้บริหาร  
ลงนามเห็นชอบ 

ผู้บริหารเทศบาล ประกาศนโยบายการ 
บริหารจดัการความ
เสี่ยง 

 จัดท าหลักเกณฑ์การ
พิจารณาฯ ผลการคดัเลือกฯ 

คณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยง ของเทศบาลจัดท า
หลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกโครงการเพื่อน ามา
พิจารณาบริหารจัดการความ 
เสี่ยง 

คณะกรรมการ 
บริหารจดัการ
ความเสีย่งของ
เทศบาล 

คู่มือการบรหิารจดัการ 
ความเสีย่ง 

 แจ้งบันทึก หน่วยงาน แจ้งให้ทุกหน่วยงาน
ด าเนินการ ตามแผนบริหาร
จัดการความเสีย่ง 

ประธาน 
คณะกรรมการ 
บริหารจดัการ
ความเสีย่ง 

บันทึกแจ้งเจ้าของ 
โครงการ/หน่วยงาน 
แต่งตั้งคณะท างาน
บริหาร จัดการความ
เสี่ยงของ ส านัก/กอง 

 พิจารณาคัดเลือก โครงการ คัดเลือกแสดงผลสรุป
โครงการที ่ได้รับการคัดเลือก
เพื่อมา ด าเนินการบริหาร
จัดการความ เสีย่งอย่างน้อย
ประเด็น ยุทธศาสตรล์ะ 1 
โครงการ ระบ ุวัตถุประสงค์ 
และค่าเป้าหมายของโครงการ 

ทุกส านัก/กอง 
และ เจ้าของ
โครงการ 

แบบฟอร์มที่ 1 
แบบฟอร์มที่ 2.0 

2 การระบคุวามเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) 

 พิจารณาระบ ุวัตถุประสงค์ 
ค่าเป้าหมายและระบ ุความ

เสี่ยง 

เจ้าของโครงการ/หน่วยงานท่ี 
ได้รับการคัดเลือกพิจารณา
ระบ ุวัตถุประสงค์และระบุ
ความเสีย่ง ของโครงการ 

ทุกส านัก/กอง 
และ เจ้าของ
โครงการ 

แบบฟอร์มที่ 2.1 

  



ล ำดับ
ขั้นตอน 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เอกสำรประกอบ 

3 การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 

 ประเมิน ความเสีย่ง เจ้าของโครงการ/หนว่ยงานท่ี 

ได้รับการคดัเลอืก ประเมิน
ระดบัความเสีย่งโดย พิจารณา
ตามหลกัเกณฑ์การให้ คะแนน
ระดบัของโอกาสทีจ่ะเกิด ความ
เสยีหายและระดบัความ รุนแรง
ของผลกระทบ 

ทกุส านกั/กอง และ 

เจ้าของโครงการ 
แบบฟอร์มที่ 2.2 

แบบฟอร์มที่ 2.3 

4 การก าหนดกลยทุธ์ทีใ่ช้ในการจดัการกบัแตล่ะความเสีย่ง (Risk Response) 

 ก าหนดกลยทุธ 

 
ก าหนดกลยทุธส าหรับการ
จดัการ ความเสีย่งในแตล่ะ
กิจกรรม 

ทกุส านกั/กอง และ 

เจ้าของโครงการ 
แบบฟอร์มที่ 2.1 

แบบฟอร์มที่ 2.2 

แบบฟอร์มที่ 2.3 

แบบฟอร์มที่ 2.4 

5 กิจกรรมบริหารความเสีย่ง (Control Activities) 

 จดัท าแผนบริหาร 
จดัการความเสีย่ง 

 

จดัท าแผน กิจกรรมการบริหาร
ความเสีย่งของ โครงการ 

ทกุส านกั/กอง และ 

เจ้าของโครงการ 
แบบฟอร์มที่ 2.5 

 แจ้งเจ้าของโครงการ/ 
หนว่ยงาน 

 

เจ้าของโครงการ/หนว่ยงาน
เสนอ เอกสารตามขัน้ตอนท่ี 2,3 

และ4 เพื่อให้คณะกรรมการ
บริหารความ เสีย่งของเทศบาล 
พิจารณา ตรวจสอบแผนของ
โครงการฯ และ ด าเดินการตาม
แผนฯ 

ทกุส านกั/กอง และ 

เจ้าของโครงการ 
แผนบริหารจดัการ
ความ เสีย่ง ปี....... 

 เสนอ คณะกรรมการ 
 

ประธานกรรมการบริหารจดัการ 
ความเสีย่งของเทศบาล แจ้งให้ 

เจ้าของโครงการด าเนินการตาม 

แผนและรายงานผลการ 
ด าเนินงาน 

 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสีย่ง 
ของส านกั/กอง 
และ เจ้าของ
โครงการ 

บนัทกึแจ้งทกุส านกั/
กอง และเจ้าของ
โครงการ 

6 ข้อมลูและการสือ่สารด้านการบริหารความเสีย่ง (Information and Communication) 

 จดัเผยแพร่ข้อมลูใน 

ช่องท างตา่งๆ 
คณะกรรมการบริหารจดัการ
ความ เสีย่งเผยแพร่ข้อมลูด้าน
การ บริหารความเสีย่ง 
 
 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสีย่งฯ 

ข้อมลูและการสือ่สาร
ด้าน การบริหารความ
เสีย่ง 
 



 

7 การติดตามและเฝา้ระวงัความเสีย่งตา่งๆ (Monitoring) 

 รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 

เจ้าของโครงการรายงานผลการ 
ด าเนินงานมายงัคณะกรรมการ 
บริหารจดัการความเสีย่งของ 
เทศบาล 

เจ้าของโครงการ/ 
หนว่ยงาน 

แบบแบบฟอร์มที่ 2.6 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน ตามแผน
บริหารความเสีย่ง ใน
รอบ 12 เดือน 

 เสนอ คณะกรรมการ 
 

 

เสนอคณะกรรมการบริหาร
จดัการ ความเสีย่งของเทศบาล 
ติดตาม ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน โครงการฯ 

คณะกรรมการ 
บริหารจดัการ
ความ เสีย่งของ
ส านกั/กอง 

บนัทกึแจ้งเจ้าของ 
หนว่ยงาน 

 รายงานผลตอ่ 

 
รายงานผลการด าเนินงานตาม 

แผนบริหารจดัการความเสีย่ง
และ ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการ 
บริหารจดัการ
ความ เสีย่งของ
เทศบาล 

บนัทกึสรุปผลการ 
ด าเนินงานตามแผน 

บริหารจดัการความ
เสีย่ง รอบ 12 เดือน ปี 
......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


