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ค าน า 

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมด
ขององค์กรแล้วก าหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการ
ได้ เพื่อสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้จัดท าแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานทุกกอง/ฝ่าย มีความเข้าใจถึง
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้
ก าหนดแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหาย
ที่จะเกิดข้ึนอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 

แผนบริการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการน าแผนไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกกอง/ฝ่าย ที่จะให้ความร่วมมือในการ
น าไปด าเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของ
บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องทุกระดับ  รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลต าบลทะเมนชัยต่อไป 

       คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
               เทศบาลต าบลทะเมนชัย 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วย

ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆอาทิ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสีย
และโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 
  ภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุกๆองค์กรล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็น
ระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์
ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
  นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ .ศ. 2561 มาตรา 76 “ได้
ก าหนดให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและหนังสือการบริหารจัดการความสี่ยงโดย
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด” และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409/   
ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562  
  ดังนั้น คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลด าบลทะเมนชัย จึงได้จัดท าแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายให้
ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

1) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง 

2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง 

3) เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
5) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงกลยุทธ์ 
6) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร 

1.3 เป้าหมาย 
1) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือ

น าไปใช้ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

2) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความ
เสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3) สามารถน าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
4) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง

องค์กร 
6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
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1.4 ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้
ดียิ่งขึ้นและท าให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์
ที่อาจท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย 
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง  มีดังนี้ 

1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การบริหารความเสี่ยงจะช่วย
คณะท างานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ และสามารถท า
หน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความ
เสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลาส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่ง
ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะ
ท าให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญ
ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมมาภิบาล 

4) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญ ในการบริหารงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถม่ันใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนก าหนดกลยุทธ์ การ
ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดและ
สามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร 

5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงท าให้รูปแบบ
การตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานองค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่น
มีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

6) ช่วยให้การพัฒนาและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร
แตกต่างกัน เป็นต้น 
1.5 นิยามความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยง(Risk) 
 ความเสี่ยงหมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและ
จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการ
บริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับโอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) ของเหตุการณ ์
 ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนดังนี้ 

1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะเกิดความเสี่ยง 
2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือนโยบาย 
3) ผลกระทบความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์

เสี่ยง 
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2.  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
 การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเหตุการณ์เสี่ยงลดลง หรือส่งผลกระทบของความเสียหาย
จากเหตุการณ์ความเยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

3.ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management system)  
  ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง
กระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสีย ให้ระดับความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กร
เป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้ง
องค์กร 
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บทที่ 2 
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

2.1 แนวทางด าเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  2.1.1 แนวทางด าเนินงาน  ในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลทะเมนชัย แบ่งเป็น       
2 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา 

1) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าทะเมนชัย 
2) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
3) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
4) จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก(Extreme) 

รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยส าคัญ 
5) สื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลทะเมนชัยรับทราบ และ

สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
6) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
7) รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ระยะที่ 2  การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
1) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
2) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
3) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

2.1.2 กลไกลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย  
1) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไป 

2) คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ด าเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความ
เสี่ยง จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงรายงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง
ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานต่อไปในอนาคต 

3) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่กอง/ฝ่าย ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่
เกี่ยวข้องให้กับคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง 
   โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย การก ากับดูแล การตัดสินใจ การจัดแผนการ
ติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 2.2.1 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

1) ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
2) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
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2.2.2 คณะกรรมาการตรวจสอบและประเมิน 

 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานเพื่อเพ่ิมมูลค่า
ให้กับองค์กร 
 2) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
ของเทศบาลต าบลทะเมนชัย 
 3) ก ากับดูแลพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบบริหารจัดการความเสี่ยง 

2.2.3 ผู้บริหารท้องถิ่น 
 1) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 2) ส่งเสริมและติดตามให้มีบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 3) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 4) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

2.2.4 หนว่ยตรวจสอบภายใน 
 1) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 2) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน

รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ 
2.2.5 คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
 1) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
 2) ด าเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและ

ควบคุมความเสี่ยง 
 3) รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ เสนอต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
2.2.6 เจ้าหน้าที่กอง/ฝ่าย 
 1) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

2.3 คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
  เทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงตามค าสั่งเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย ที่ 37/2564   ลงวันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2564  โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1. นายกเทศมนตรีต าบลทะเมนชัย   ประธานกรรมการ 
2. ปลัดเทศบาลต าบลทะเมนชัย    กรรมการ 
3. รองปลัดเทศบาลต าบลทะเมนชัย   กรรมการ 
4. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการกองการศึกษา    กรรมการ 
8. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
9. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   กรรมการและเลขานุการ 
10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     ผู้ช่วยเลขานุการ 

   
 
 



 
โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 5 
ให้ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่  ดังนี้ 

(1) จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
(2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
(3) จัดท ารายงานผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
(4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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บทที่ 3 

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

  กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและ
จัดล าดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กรรวมทั้งการจัดท าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง  โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่ง เทศบาลต าบลทะเมนชัย มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลักดังนี้ 

1. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โดย
ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดข้ึนได้อย่างไร 

2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้
ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเมาะสม 

3. จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม
ความเสี่ยงสูง (High) และสูงมาก ( Extreme ) ระดับท่ียอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง นั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่
ยอกรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนใน
การก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 

4. รายงานและติดตามผล เป็นการายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความ
เสี่ยงที่ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปีเพ่ือให้
มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปได้อย่างเมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการ
หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดข้ึนได้จริง
และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมี
การจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

6. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เสี่ยงทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
1.6 การระบุความเสี่ยง 

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยง โดยต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุ
มาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการ
ปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรหรือระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือ
กิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ ความ
เสี่ยง และประเภทความเสี่ยง ก่อนที่จะด าเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 

1.6.1  ความเสี่ยง (Risk) 
หมายถึงเหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผล

กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งท่ีเป็นตังเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 
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3.1.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) 

  หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ไว้โดย
ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดข้ึนได้อย่างไร และท าไมทั้งที่สาเหตุของความเสี่ยงที่
ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดย
ปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้ 

1) ปัจจัยภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่อาจสามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร กระบวนการ
ท างาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ ์

1.6.2 ประเภทความเสี่ยง  แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ 

เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุตามเป้าหมายในแต่ ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร 

2) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน ( Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหา 
การปฏิบัติงานประจ าวัน   หรอืการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความ
เสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบ 
หมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารและควบคุม 
ทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบทางการเงินที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก อาทิ ข้อบังคับเก่ียวกับรายงานการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ส านักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความ
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกับประเด็นกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การป้องกันข้อมูล
รวมถึงประเด็นทางด้านกฎหมายอื่นๆ  

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานั้นๆท าให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย 
และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถด าเนินการได้หลายวิธี อาทิจากการ
วิเคราะห์กระบวนการท างาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดม
สมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม  

1.7 การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือขององค์กร 

1.7.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
เป็นการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะท างานบริหารความ
เสี่ยงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุ่นแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก ดังนี้ 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

1. โอกาสที่จะเกิด(Likelihood  : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงซึ่ง
จ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นค่อนข้างน้อย 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง/เกิดข้ึนเป็นบางครั้ง 
2 น้อย 2-3ปีต่อครั้ง/เกิดขึ้นยานๆครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง/เกิดข้ึนได้ในกรณียกเว้น 

2.ผลกระทบ(Impact: I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง จ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 รุนแรงที่สุด เกิดความเสียหายร้อยละ25 ของงประมาณการด าเนินงานใน

แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม /กระทบต่อชื่อเสี่ยงทรัพย์สิน
อย่างมหันต์ /การบาดเจ็บถึงชีวิต 

4 รุนแรงมาก เกิดความเสียหายร้อยละ20 ของงบประมาณการด าเนินงาน
ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสี่ยง ทรัพย์สิน
อย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพพลภาพไม่สามารถท างาน
ได้ 

3 ปานกลาง เกิดความเสียหายร้อยละ 15 ของงบประมาณการด าเนินงาน
ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน
ปานกลาง/ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 

2 น้อย เกิดความเสียหายร้อยละ 10 ของงบประมาณการด าเนินงาน
ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน
พอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง 

1 น้อยมาก เกิดความเสียหายร้อยละ 5 ของงบประมาณการด าเนินงาน
ในแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน
เล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง 

  3.ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk :D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้รับจาการประเมิน
โอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งค านวณได้จากสูตรดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส =ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ D = L x I  
 3.2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 

เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินความรุนแรงของผลการะทบหรือมูลค่าความ เสียหาย (Impact) จากความ
เสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการ ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
จะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ ก าลังคนหรือเวลาที่มีจ ากัด โดย
อาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้าวต้น ซึ่งมีข้ันตอน ด าเนินการดังนี้   

 1. พิจารณาโอกาส ความถี่ ในเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมาก
น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
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2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี ระดับความรุนแรง หรือ

มีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
3.2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง   

เทศบาลต าบลทะเมนชัยได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ 
 (Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วน าผลที่ได้มาพิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงและ
ผลกระทบจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิดความ
เสียหาย) ซึ่งจัดจัดแบ่งเป็น 4 ระดับความเสี่ยง คือ  

1. ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับ ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง  

2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 3-9 คะแนน หมายถึง ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพ่ิมมากข้ึนไปอยู่ใน ระดับที่ไม่สามารถยอมรับ
ได้ 

3. ระดับความเสี่ยงสูง (high) คะแนนระดับความเสี่ยง 10-15 คะแนน หมายถึง ระดับ ความ
เสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16-25 คะแนน  หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้อง
เร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทันที  

ประเภทความเสี่ยง   
Strategic Rick : S = ด้านกลยุทธ์  
Operational Rick : O = ด้านการด าเนินงาน  
Financial Rick : F = ด้านการเงิน  
Compliance Rick : C = ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ  
การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระท าเพ่ือ

ลด ความเสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้  
1. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกัน 

ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การ
ควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น  

2. การควบคุมเพ่ือตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือค้น
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจรับ การ รายงานข้อบกพร่อง 
เป็นต้น   

3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี การะประกาศเกียรติคุณ  เป็นต้น  

4. การควบคุมเพ่ือการแก้ไข เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้
ถูกต้อง  หรือเพ่ือหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต  
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3.3 การจัดการความเสี่ยง  

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ 
สถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการ บริหาร
จัดการความเสี่ยงนั้น ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ใน การจัดการความ
เสี่ยง โดยเทศบาลต าบลทะเมนชัยมีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 4 แนวคิดหลัก (4T’S) ซึ่งมีหลายละเอียดดังนี้ 

 

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง  ศัพท์ท่ีนิยมใช้ทั่วไป  
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 4T 

1. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึงการตกลง 
กันที่จะยอมรับเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการ 
จัดการหรือป้องกันแต่การเลือกบริหารความ 
เสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่าง 
สม่ าเสมอ 

Risk Acceptance (Accept)  Take 

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง  
การปรับปรุงระบบการท างานหรือออกแบบ 
วิธีการท างานแบบใหม่ เพือ่ลดโอกาสที่จะเกิด 
ความเสียหายหรือลดผลกระทบที่อาจจะ เกิด 
ขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้
เช่น การจัดอบรมพนักงาน การจัดท าคู่มือ 
ปฏิบัติงาน 

Rick Reduction (Control)  Treat 

3. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความ 
เสี่ยง หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอน
ความ เสี่ยงให้หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งความ
รับผิดชอบ ไป เช่น การท าประกันภัยกับ
บริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอก
ด าเนินการแทน (Outsource) 

Rick Sharing (Transfer)  Transfer 

4. การหลีกเหลี่ยงความเสี่ยง หมายถึงการ 
จัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก
และ ไม่อาจยอมรับได้จึงตัดสินใจยกเลิก
โครงการ/ กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง
นั้นไป 

Rick Ad avoidance (Ad void )  Terminate 
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3.4 การรายงานผลและการติดตาม  

หลังจาการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงาน 
และติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี เป้าหมาย
ในการติดตามผล คือเป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง  รวมทั้งติดตามผล
การจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดย
หน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพ ดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไป รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่
ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจก าหนด ข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจท า(Check List) การติดตาม
พร้อมทั้งก าหนดความถ่ีในการติดตามผล โดย สามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ  

1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตามระยะเวลาที่ก าหนด  
เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น  

2) การติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ 
ในการด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน  

3.5 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
คณะท างานบริหารความเสี่ยง จะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้มั่นใจว่าเทศบาลต าบลทะเมนชัยมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่าง เหมาะสม
เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการ  สามารถลดและควบคุม
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือ ตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
จนเป็นวัฒนธรรมในการด าเนินงาน  

3.6 การทบทวนการบริหารความเสี่ยง  
การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ เสี่ยง

ในทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสม กับการ
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
บทที่ 4 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

4.1 ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
1 . ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ อ ก า ส แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ แ ล ะ ร ะ ดั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง ได้

น าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 จุดอ่อนและ/หรือ
ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และการวิเคราะห์ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง โดย
วิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 4 ด้าน ดังนี้  

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)  
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)  

4.2 การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 

การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ข้ันตอน 

ยุทธศาสตร์ ขั้นตอน (กลยุทธ์) วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) 

1 .การ พัฒนาด้ านการ
พัฒนาด้านการคมนาคม
ขนส่ง 
 

1. ก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมถนน 
ท่อระบายน้ า ทางเท้า สะพาน 
2. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วม 
และปรับปรุงระบบระบายน้ าใน
พ้ืนที่เกิดปัญหาน้ าท่วมถึง 
3. พัฒนาระบบจราจรให้ทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ 
4.ขุดลอกแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อ
ความจ าเป็นส าหรับประชาชนในเขต
เทศบาล 

มี ร ะบ บ ส า ธ า ร ณู ป โ ภ คแ ล ะ
โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ 

2.ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค /
สาธารณูปการ 

1. ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ และ
ขย า ย เ ขต ไฟ ฟ้ า แ ร ง ต่ า  อ ย่ า ง
ครอบคลุมและท่ัวถึง 
2 .  พัฒ นา ร ะบบ ปร ะป า ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน และขยายเขตบริการ
ประปาให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของชุมชน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ดีขึ้น 
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การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ข้ันตอน 

ขั้นตอน (กลยุทธ์)  ขั้นตอน (กลยุทธ์)  วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) 

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ชุ ม ชนบ นหลั ก ป รั ชญ า 
“เศรษฐกิจพอเพียง” 

1.เสริมสร้างกระบวนการชุมชน
เข้มแข็ง สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ 
2..ให้ค าแนะน าบริการต่างๆ
เสริมสร้างทักษะในการประกอบ
อาชีพ 

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเทศบาล 

4. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
2.ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ให้กับประชาชน 
3.พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต 
4.ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยของประชาชน 

ให้ได้รับการศึกษา รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม 

5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.สร้างจิตส านึกและตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.บ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6.การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่
ปฏิบัติงาน 
3.การบริหารจัดการการเงิน การ
คลังและงบประมาณท่ีสามารถ
ตรวจสอบได้ 
4.พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ
ประชาชน 
5.จัดให้มีสถานที่กลางของชุมชนใน
การด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

เพ่ือให้เกิดการบริการจัดการที่ดี 
มีประสิทธิภาพ 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ความเสี่ยง  วัตถุประสงค์  กิจกรรมการควบคุม/  
จัดการความเสี่ยง 

ประเภทความ  
เสี่ยง 

ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยง 

โอกาส/  
ความถี่ 

ผลกระทบ/  
ความรุนแรง 

คะแนนรวม 

งานพัฒนาชุมชน 
กิจกรรมด้านผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ
และผู้ด้อยโอกาส  
1 ) ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
มากขึ้นอาจเกิดปญัหา
ในการรับลงทะเบียน 

 
2) การเบิกจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพยัง
มีความเสี่ยงในการน า
เงินสดไปจ่ายหรือโอน
เข้าบัญชีผู้มlิสิทธ์ิ 
 

 

 

 
1) เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผูป้่วยเอดส์ได้รับการ
อ านวยความสะดวกในการ
ประสานงาน 

1) ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบีย้
ถูกต้องตามระเบียบ 

 

 

 
 
 
 
1) รณรงค์ประชาสัมพันธ์และ
จัดให้มีการประชาคมในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 
 

 
1) ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ
อบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้
รับทราบระเบียบข้อกฎหมาย
ใหม่ 

 
 

 

 

 

ด้านปฏิบัติงาน  

 

ด้านกฎระเบียบ 

 

 

 

 
ต.ค. 2563-  
ก.ย. 2564 

 

ต.ค. 2563-  
ก.ย. 2564 

 

 

 
ส านัก

ปลัดเทศบาล  
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

3  

 

 

5  

 

 

 

 

3  

 

 

3  

 

 

 

9  

 

 

15 

 

 

 
15 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ความเสี่ยง  วัตถุประสงค์  กิจกรรมการควบคุม/  
จัดการความเสี่ยง 

ประเภทความ  
เสี่ยง 

ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยง 

โ อ ก า ส / 
ความถี่ 

ผ ล ก ร ะ ท บ 
/ ความรุนแรง 

คะแนนรวม 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
กิจกรรมการช่วย 
เหลือผู้ประสบภัย
แล้ง  
1) ขาดแคลนน้ าและ
แหล่งน้ าท่ีมีน้ ามาใช้
อุปโภคไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชนท่ีร้องขอและ
ฤดูฝนมฝีนตกน้อย
ผิดปกต ิ
 

 
 
 
 
 

1) เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ร้องขอและเมื่อเกดิสา
ธารณภัยขึ้นในพื้นที่เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อน 

2) การจัดการน้ าและแหล่ง
น้ าให้เกิดความสมบรูณเ์พื่อ
การรองรับน้ าในฤดฝูนให้
มากพอต่อความต้องการใน
การใช้น้ า 

 
 
 
 
 

1)เสนอหาแนวทางหาแหล่ง
น้ าขนาดใหญ่พร้อมบรรจไุว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการ
พัฒนาแหล่งน้ าในเขต
เทศบาลต าบลทะเมนชัย 
2) ให้ความรู้ปลูกจติส านึกใน
การใช้น้ าให้กับประชาชน
เพื่อการใช้น้ าอย่างประหยดั
มองเหตุแห่งความคุม้ค่าของ
ทรัพยากรน้ า  
3 ) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนท่ีจะช่วยกันรักษา
พัฒนาแหล่งน้ าท่ีมีอยู่ใน
ชุมชนให้กลับมาใช้ในการกัก
เก็บน้ าพร้อมกับการจัดการน้ า
พร้อมกับการจดัการน้ าอย่าง
เป็นระบบ เพื่อความยั่งยืน  
 

 
 
 
 
 

ด้านปฏิบัติงาน  

 

 

 
 
 
 
 
ต .ค. 2563 
- ก.ย. 2564 

 
 
 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล  
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

 
 
 
 
 

3  

 

 

 
 
 
 
 

3  

 

 
 
 
 
 

9  

 

16 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ความเสี่ยง  วัตถุประสงค์  กิจกรรมการควบคุม/  
จัดการความเสี่ยง 

ประเภทความ  
เสี่ยง 

ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยง 

โ อ ก า ส / 
ความถี่ 

ผ ล ก ร ะ ท บ 
/ ความรุนแรง 

คะแนนรวม 

งานจัดเก็บรายได้ 
1) ระเบียบกฎหมายที่

เปลี่ยนแปลงท าให้
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัตไิม่
เข้าใจและปฏิบัตไิม่
ถูกต้อง 
 

 
1) เพื่อให้งานจัดเก็บเป็นไป
ตามกฎหมาย 

2) เพื่อให้การค านวณมูลค่า
ภาษีถูกต้องโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เป็นธรรม 
 

 
1)ด าเนินการสรรหาเจ้าหน้า
จัดเก็บรายได ้
2)จัดส่งเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานจัดรายได้เข้า
รับการอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 

 

 
ด้านกฎระเบียบ  

 

 

 
ต .ค. 2563 
- ก.ย. 2564 

 
กองคลัง 
งานจัดเก็บรายได ้

 
3  

 

 

 
3  
 
 
 
 

 
9  
 
 
 
 

 
 
 

17 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ความเสี่ยง  วัตถุประสงค์  กิจกรรมการควบคุม/  
จัดการความเสี่ยง 

ประเภทความ  
เสี่ยง 

ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยง 

โ อ ก า ส / 
ความถี่ 

ผ ล ก ร ะ ท บ 
/ ความรุนแรง 

คะแนนรวม 

งานวิศวกรรม   
กิจกรรมการ
ออกแบบ เขียนแบบ
และการควบคมุการ
ก่อสร้าง  
1) ขาดอัตราก าลัง/
บุคลากรมีน้อยท่ีจะมา
ช่วยปฏิบัติงาน ส ารวจ 
และยังไม่มีรายละเอียด
ที่ชัดเจน รวมถึง
รายละเอียดทีจ่ะท า
การประมาณการาคา 
เพราะเจ้าหน้าที่แตล่ะ
คนรับผดิชอบงาน
หลายดา้น 
 

 
 
 
 
 
1)เพื่อให้การบรหิารงาน
ด้านการออกแบบ เขียน
แบบงานก่อสร้างถูกต้อง 
รวดเร็วรวมถึงการควบคมุ
งานประสบผลส าเร็จมี
ประสิทธิภาพถูกต้องตาม
ระเบียบ ตามแบบต่อไป 

 
 
 
 
 
1) ขออัตราก าลัง/พนักงาน

จ้างเพ่ิม  
2 )  ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงาน
และประชุมชีแจงการ
ปฏิบัติงานสร้างความเข้าใจ
บาทบาทหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
 

 
 
 
 
 

ด้านปฏิบัติงาน  
  
 

 

 

 
 
 
 
 
ต .ค. 2563 
- ก.ย. 2564 

 
 
 
 
 

กองชา่ง 
งานวิศวกรรม 

 
 
 
 
 

3  

 

 
 
 
 
 

3  

 

 
 
 
 
 

9  

 

18 

 
 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ความเสี่ยง  วัตถุประสงค์  กิจกรรมการควบคุม/  
จัดการความเสี่ยง 

ประเภทความ  
เสี่ยง 

ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยง 

โ อ ก า ส / 
ความถี่ 

ผ ล ก ร ะ ท บ 
/ ความรุนแรง 

คะแนนรวม 

งานกิจการประปา 
ด้านการเบิกจ่ายวัสดุ-
อุปกรณ์ซ่อมแซม
บ ารุงรักษาระบบ
ประปา/ปรมิาณน้ าไม่
เพียงพอ 
1)ขาดอัตราก าลังในการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ปฏิบัติ/รายงานผลการ
ปฏิบัติงานการออกซ่อม
แต่ละครั้งท าให้ไมม่ี
หลักฐานข้อมูลของการ
ด าเนินการตามสายงาน
ตามสายการบังคับบญัชา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1)เพื่อให้การเบิกจา่ยวัสดุ
อุปกรณ์งานประปาเป็นไป
ด้วยอย่างถูกต้อง โปร่งใส 
ประหยดัและมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
1)ขออัตราก าลังเพิ่มรวม
ประชุม.ช้ีแจงพนักงานฯ
สร้างความรู้เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ใหม้ี
ประสิทธิภาพรวดเร็ว 
ซื่อสัตยต์่องาน 
2)ร่วมกันวางแผนท า
ตารางเวลาของการ
ปฏิบัติงานใหม่ภายในกอง 
เพื่อลดข้อผดิพลาด รวมถึง
ลดความเสีย่งให้น้อยลงหรือ
หายไป 
 

 
 
 
 
 
 

ด้านปฏิบัติงาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
ต .ค. 2563 
- ก.ย. 2564 

 
 
 
 
 
กองชา่ง 
งานกิจการประปา 

 
 
 
 
 

3 

 

 
 
 
 
 

3 

 

 
 
 
 
 

9 

 

 
19 

 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ความเสี่ยง  วัตถุประสงค์  กิจกรรมการควบคุม/  
จัดการความเสี่ยง 

ประเภทความ  
เสี่ยง 

ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยง 

โ อ ก า ส / 
ความถี่ 

ผ ล ก ร ะ ท บ 
/ ความรุนแรง 

คะแนนรวม 

งานกิจการประปา 
ด้านการให้บริการน้ า
อุปโภค บริโภค 
(น้ าประปา) และ การ
จดมิเตอร์น้ า
คลาดเคลื่อน 
1) ไม่มีแหล่งน้ าผิวดิน

ขนาดใหญ่ที่จะผลติ
น้ าประปาน้ าไม่
เพียงพอใช้ในการ
ให้บริการน้ าอุปโภค 
บริโภค 

2) มิเตอรเ์ก่าช ารุด/
การจดมเิตอร์น้ า
คลาดเคลื่อนจาก
ความเป็นจริงท าให้
มีปัญหาเรื่องการ
จัดเก็บค่าน้ าประปา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
1) เพื่อให้การบริการ
น้ าประปาในเขตพื้นท่ี
บริการได้ทั่วถึง และ
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
1) ขออัตราก าลังเพิม่ประชุม
ช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ช้ีแจง
ระเบียบ ข้อบังคับแกผู่้ให้
บริการน าประปา 
2) ส ารวจสภาพมิเตอร์ที่
ช ารุดและแจ้งให้ผู้ใช้บริการ
น้ าประปาเปลี่ยนมิเตอร์ใหม ่
3) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
แจ้งให้ผู้รับบรหิารระบบ
ประปาใช้น้ าอย่างประหยัด 
คุ้มค่า 
4)ส ารวจหาแหล่งน้ าผิวดินท่ี
จะก่อสร้างระบบประปา
เพิ่มเตมิ 

 
 
 
 
 
 

ด้านปฏิบัติงาน 

ด้านปฏิบัติงาน  

 

 

 
 
 
 
 
 
ต .ค. 2563 
- ก.ย. 2564 
 
 
 
 
ต .ค. 2563 
- ก.ย. 2564 

 
 
 
 
 
กองชา่ง 
งานกิจการประปา 
 
 
 
 
 
กองชา่ง 
งานกิจการประปา 

 
 
 
 
 

3 

 
3  

 

 
 
 
 
 

3 

 
3  

 

 
 
 
 
 

9 

 
9  

 

 
20 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย ์

 

ความเสี่ยง  วัตถุประสงค์  กิจกรรมการควบคุม/  
จัดการความเสี่ยง 

ประเภทความ  
เสี่ยง 

ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยง 

โ อ ก า ส / 
ความถี่ 

ผ ล ก ร ะ ท บ 
/ ความรุนแรง 

คะแนนรวม 

งานกิจการประปา 
ด้านการเบิกจ่ายวัสดุ-
อุปกรณ์ซ่อมแซม
บ ารุงรักษาระบบ
ประปา/ปรมิาณน้ าไม่
เพียงพอ 
1)ขาดอัตราก าลังในการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ปฏิบัติ/รายงานผลการ
ปฏิบัติงานการออกซ่อม
แต่ละครั้งท าให้ไมม่ี
หลักฐานข้อมูลของการ
ด าเนินการตามสายงาน
ตามสายการบังคับบญัชา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
1)เพื่อให้การเบิกจา่ยวัสดุ
อุปกรณ์งานประปาเป็นไป
ดว้ยอย่างถูกต้อง โปร่งใส 
ประหยดัและมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
1)ขออัตราก าลังเพิ่มรวม
ประชุม.ช้ีแจงพนักงานฯ
สร้างความรู้เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ใหม้ี
ประสิทธิภาพรวดเร็ว 
ซื่อสัตยต์่องาน 
2)ร่วมกันวางแผนท า
ตารางเวลาของการ
ปฏิบัติงานใหม่ภายในกอง 
เพื่อลดข้อผดิพลาด รวมถึง
ลดความเสีย่งให้น้อยลงหรือ
หายไป 
 
 

 
 
 
 
 
 

ด้านปฏิบัติงาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
ต .ค. 2563 
- ก.ย. 2564 

 
 
 
 
 
กองชา่ง 
งานกิจการประปา 

 
 
 
 
 

3 

 

 
 
 
 
 

3 

 

 
 
 
 
 

9 

 

 

21 



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ความเสี่ยง  วัตถุประสงค์  กิจกรรมการควบคุม/  
จัดการความเสี่ยง 

ประเภทความ  
เสี่ยง 

ระยะเวลา  
ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยง 

โ อ ก า ส / 
ความถี่ 

ผ ล ก ร ะ ท บ 
/ ความรุนแรง 

คะแนนรวม 

งานวิศวกรรม   
กิจกรรมการ
ออกแบบ เขียนแบบ
และการควบคมุการ
ก่อสร้าง  
1) ขาดอัตราก าลัง/
บุคลากรมีน้อยท่ีจะมา
ช่วยปฏิบัติงาน ส ารวจ 
และยังไม่มีรายละเอียด
ที่ชัดเจน รวมถึง
รายละเอียดทีจ่ะท า
การประมาณการาคา 
เพราะเจ้าหน้าที่แตล่ะ
คนรับผดิชอบงาน
หลายดา้น 
 

 
 
 
 
 
1)เพื่อให้การบรหิารงาน
ด้านการออกแบบ เขียน
แบบงานก่อสร้าง 
ถูกต้อง รวดเร็วรวมถึงการ

ควบคุมงานประสบผลส าเรจ็
มีประสิทธิภาพถูกต้องตาม
ระเบียบ ตามแบบต่อไป 

 
 
 
 
 

1.) ขออัตราก าลัง/พนักงาน
จ้างเพ่ิม  

2 )  ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงาน
และประชุมชีแจงการ
ปฏิบัติงานสร้างความเข้าใจ
บาทบาทหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
 

 
 
 
 
 

ด้านปฏิบัติงาน  
  

ด้านปฏิบัติงาน  

 

 

 
 
 
 
 
ต .ค. 2563 
- ก.ย. 2564 

 
 
 
 
 

กองชา่ง 
งานวิศวกรรม 
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ค าอธิบายหลักเกณฑ์การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และรับความ
รุนแรงของ ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  
การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  

ระดับ  โอกาสที่จะเกิด  ค าอธิบาย 

5  สูงมาก  1 เดือนต่อครั้ง/เกิดข้ึนเป็นประจ า 

4  สูง  1-6 เดือนต่อครั้ง/เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย 

3  ปานกลาง  1 ปีต่อครั้ง/เกิดข้ึนเป็นบางครั้ง 

2  น้อย  2-3 ปีต่อครั้ง/เกิดข้ึนนานๆ ครั้ง 

1  น้อยมาก  5 ปีต่อครั้ง/เกิดข้ึนได้ในกรณียกเว้น 
 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  

ระดับ  โอกาสที่จะเกิด  ค าอธิบาย 

5  รุนแรงที่สุด  เกิดความเสียหาย ร้อยละ 25 ของงบประมาณการ
ด าเนินงาน ในแผนงาน -โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ 
ชื่อเสียง ทรัพย์สิน อย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต  

4  รุนแรงมาก  เกิดความเสียหาย ร้อยละ 20 ของงบประมาณการ
ด าเนินงาน ในแผนงาน -โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ 
ชื่อเสียง ทรัพย์สิน อย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพลภาพ
ไม่สามารถท างานได้ 

3  ปานกลาง  เกิดความเสียหาย ร้อยละ 15 ของงบประมาณการ
ด าเนินงาน ในแผนงาน -โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ 
ชื่อเสียง ทรัพย์สิน ปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงข้ันหยุดงาน 

2  น้อย  เกิดความเสียหาย ร้อยละ 10 ของงบประมาณการ
ด าเนินงาน ในแผนงาน -โครงการ -กิจกรรม/กระทบต่อ 
ชื่อเสียง ทรัพย์สิน พอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง 

1  น้อยมาก  เกิดความเสียหาย ร้อยละ 5 ของงบประมาณการด าเนินงาน
ใน แผนงาน -โครงการ -กิจกรรม/กระทบต่อ ชื่อ เสียง 
ทรัพย์สิน เล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง 

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และ 
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดบั คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า 


