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แผนการบริหารจัดการความเส่ียงเป็นหนึ่งในเครื่องมือท่ีสำนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย จัดทำ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ 
ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ี 
กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0409.4/ว23 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2562 
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญและนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการ
บริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์กรลดลงจนอยู่ใน ระดับท่ี
ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้องค์กรด้วยการพัฒนากระบวนการ ทำงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย  

เทศบาลตำบลทะเมนชัย เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการ
จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลัก
วิชาการ กรอบการบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO : ERM Integrated Framework) 
ที่เหมาะสมรวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านบริหารความเสี่ยงของ
กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจที่ให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ี และการบริหารของเทศบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

ท้ายที่สุดนี้คู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีเจตนาเพื่อเป็นเครื่องมือในการ                   
สื่อสาร และเสริมสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแก่ผู ้บริหารและบุคลากรของ
เทศบาล รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินการตามมาตรฐานลดความเส่ียงเพื่อนำไปสู่การบรรลุตาม
แผนบริหารความเส่ียงขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  
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บทท่ี 1  
บทนำ  

1. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายใน  และปัจจัย

ภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อองค์กรโดย
ความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างราคาต่อองค์กร ดังนั้นการบริหารจัดการความ
เส่ียง จึงเป็นเครื่องมือท่ีสำคัญท่ีจะช่วยป้องกัน รักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กร นอกจากนี่การบริหารจัดการความเส่ียงยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของ การกำกับดูแลกิจการท่ีดี (Good 
Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วย ความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ส่งผลท่ีดีต่อ
ภาพลักษณ์ และการสร้างมูลราคาเพิ่มให้แก่องค์กรท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  

เทศบาลทะเมนชัย จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง
และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ    
พ.ศ. 2561 มาตรา 79 “ให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและ  การบริหารจัดการ
ความเส่ียงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด”และหนังสือกระทรวงการคลังท่ี 
0409.4/ว23 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2562 ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ 
(Enterprise Risk Management Integrated Framework ข อ ง  The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO)) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้คำจำกัดความของ
การบริหารความเส่ียงขององค์กรไว้ว่า 

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเทศบาล ต้องให้ความสำคัญและ
ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง  เพื่อทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร คู่มือบริหารความเส่ียงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการ
บริหารความเส่ียงแบบบูรณาการตาม แนวทาง COSO (COSO : ERM Integrated Framework) ประกอบกับกรอบ
หลักเกณฑ์การวัดประเมินผล การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามที่กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้
กำหนดขึ้น  
2. ความหมายและคำจำกัดความ  

ความเสี่ยง (Uncertainty) หมายถึง ความไม่แน่นอนท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายโดย
ผลกระทบดังกล่าวทำให้การดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหรือความคาดหวังโดยอาจวัด ระดับความรนุแรง
ของความเสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิด  ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง 
สาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม ขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้ทั้งที่เป็นปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร  

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือการบริหารปัจจัยและ ควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการที่กำหนดขึ้น
และนำไปใช้โดย คณะกรรมการฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่นๆขององค์กรเพื่อกำหนดกลยุทธ์และใช้กับหน่วยงาน
ท้ังหมดในองค์กรโดยได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นซึ่งอาจมีผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งการ
บริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) ประเมินได้ควบคุมได้และ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบท้ังนี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
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การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเส่ียงและการวิเคราะห์ เพื่อ
จัดลำดับความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรโดยการประเมินจาก  

1. โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง  
2. ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงความเสียหายท่ีเกิดขึ้นหากเกิด  

ระดับของความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและ 
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยง ปานกลาง 
ความเส่ียงน้อย และความเส่ียงน้อยมาก  

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การกำหนดนโยบายโครงสร้างและ กระบวนการ
เพื่อทำให้คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงาน  ทั่วทั้งองค์กร โดย
กระบวนการบริหารความเส่ียงจะสัมฤทธิ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถบ่งช้ีเหตุการณ์ท่ีอาจ เกิดขึ้นประเมินผลกระทบ
ต่อองค์กรและกำหนดวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมให้ความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นใน
ระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ได้  

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
หมายถึง กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี ่ยงแบบทั ่วทั ้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)               
มีแนวทางในการแจกแจงปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยรวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าท่ี
ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเส่ียงท่ีชัดเจน 

การบริหารความเสี ่ยงโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management: ERM) หมายถึง การบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงาน โดยต้องพยายามที่จะลดสาเหตุ
ของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้องค์กรเกิดความเสียหายโดยการทำให้ระดับความเสี่ยงและ
ขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุม
ได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสำคัญ  

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หรือ ความเสี่ยงหรือลด
ผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ (Rise Tolerance)  

การติดตามประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการติดตามผล
ระหว่างดำเนินการตามแผน และทำการตรวจทานดูว่าแผนมีการจัดการความเส่ียงมีประสิทธิภาพดี ให้คงดำเนินการ
ต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเส่ียงถูกกำหนดไว้มีประสิทธิภาพเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตาม
จริง หากพบข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ควร กำหนดให้มีการประเมิน
ความเส่ียงซ้ำอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความเส่ียงได้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ แล้วมีความเส่ียงใหม่เพิ่มข้ึนมา
อีกหรือไม่  

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงท่ี
องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงในด้านนโยบาย ความเสี่ยงในด้านการ ดำเนินงาน 
ความเสี่ยงในด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ เป็นต้น  

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นส่ิงท่ีอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบองค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด ได้แก่ 
ความเส่ียงด้านสภาพเศรษฐกิจ ความเส่ียงด้านการเมืองการปกครอง ความเส่ียงด้านการแข่งขัน ความเส่ียงด้านการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภค ความเสี่ยง ด้านกฎหมาย และความ
เส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น  
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3. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง  
1. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กรมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถ

บริหารความเส่ียงได้ในทิศทางเดียวกัน  
2. เพื่อหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยเป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาล ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล   

กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม กองการศึกษา  
4. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลและเป็นกรอบแนวทางใน

การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเส่ียง  
4. เปา้หมายการบริหารจัดการความเสี่ยง  

1. ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื ่องการบริหารความเสี่ยง  เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจของ เทศบาล
ตำบลทะเมนชัย  

2. จัดให้มีระบบการบริหารท่ีดี และเป็นไปอย่างมีระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบริหารความเส่ียง
ท่ีดีและครบถ้วน  

3. สามารถนำแผนบริหารความเส่ียงไปใช้ในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบ  
5. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง  

1. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง เป็นการ
ดำเนินการซึ่งต้ังอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร  

2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กร เข้าใจ
เป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ องค์กรได้อยา่ง
ครบถ้วน  

3. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้  ผู้บริหาร
สามารถม่ันใจได้ว่า ความเส่ียงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือท่ีสำคัญของผู้บริหาร
ในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลราคาเพิ่มให้แก่องค์กร  

4. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันการบริหารความเส่ียง ทำให้รูปแบบการ ตัดสินใจใน 
การปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยผู้บริหารมีความ เข้าใจในกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเส่ียงอย่างชัดเจน  

5. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ  
จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเส่ียงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการ
ในการบริหารความเส่ียง  
6. ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง  

ปัจจัยสำคัญท่ีจะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเส่ียงขององค์กรประสบความสำเร็จมี            
8  ประการ ดังนี้ 

1. การสนับสนนุจากผู้บริหารระดับสูง  
การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเส่ียงขององค์กรจะประสบความสำเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับ เจตนารมณ์

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูงในองค์กรผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญ



4 
 

และการสนับสนุนแก่ทุกคนในองค์กรให้เข้าใจความสำคัญในคุณค่าของการบริหารความเส่ียงต่อ องค์กรมิฉะนั้นแล้ว
การบริหารความเส่ียงไม่สามารถเกิดข้ึนได้  

2. ความเข้าใจความหมายของความเสี่ยงตรงกัน  
การใช้คำนิยามเกี่ยวกับความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงแบบเดียวกันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพ ในการ

กำหนดวัตถุประสงค์นโยบายกระบวนการเพื่อใช้ในการบ่งช้ีและประเมินความเส่ียงและกำหนดวิธีการ จัดการความ
เส่ียงท่ีเหมาะสม ทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีทุกระดับมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการบริหารความ เส่ียง  

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
องค์กรทั่วไปจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี ่ยงได้นั ้นจะต้องนำ

กระบวนการบริหารความเส่ียงมาปฏิบัติได้อย่างท่ัวถึงท่ัวทั้งองค์กรและกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
4. การบริหารการเปลี่ยนแปลงต้องมีการช้ีแจง  
การนำกระบวนการการบริหารความเส่ียงมาปฏิบัติ องค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียง

ขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับขององค์กร และต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงของผล
ท่ีองค์กรและแต่บุคคลจะได้รับการเปล่ียนแปลง  

5. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติมีความสำคัญอย่างยิ่ ง เพราะการสื่อสาร    

จะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจงทำความเข้าใจต่อพนักงาน
ทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเส่ียงจะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการ
และนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารความเส่ียง  

6. การวัดผลการบริหารความเสี่ยง  
การวัดความเส่ียงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นจะทำให้ผู้บริหาร สามารถประเมินความเส่ียง

ท่ีเกิดขึ้นและดำเนินกระบวนการท้ังหมดให้เกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการ
ลดความแตกต่างระหว่างความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นสามารถประเมินความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นและดำเนินการ ให้กับกระบวนการ
ทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นการลดความ แตกต่างระหว่าง       
ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น  

7. การให้ความรู้เร่ืองการบริหารความเสี่ยง  
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพื ่อให้เข้าใจกระบวนการบริหาร        

ความเสี่ยงและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อบรรลุความสำเร็จขององค์กร       
และส่ือสารข้อมูลเกี่ยวกับความเส่ียง 
 

8. การติดตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยง  
ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเส่ียงคือกำหนดวิธีท่ีเหมาะสม ในการ

ติดตามการบริหารความเส่ียง  
- การติดตามกระบวนการการบริหารความเส่ียงควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้  
- การรายงานและตรวจทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงความชัดเจนและสม่ำเสมอของ

การมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง  
- บทบาทของผู้นำในการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเส่ียง  
- การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเส่ียง  

**************************** 
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บทที่ 2 
หลักการบริหารความเสี่ยง 

 

มาตรฐานท่ีจะนำมาใช้ในการกำหนดแนวทางบริหารความเส่ียง เป็นกรอบแนวคิดในการบริหาร ความเส่ียง
แบบทั ่วทั ้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา และความเสี ่ยง
ออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการ บริหารความเสี่ยงท่ี
ช ัด เจน  อ ้างอ ิ งจากมาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) ดังแสดงในรูปท่ี 1  
 
COSO + ERM  
                                                                                                     4  วัตถุประสงค ์                                                                                                                 
                          
 
 
8 องค์ประกอบ 

 
 
 
 

รูปภาพที่ 1 องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO : ERM (Integrated Framework)  
 
กรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง  COSO : ERM (Integrated Framework)

ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลักจำนวน 8 องค์ประกอบ เพื่อเป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน 
ดังนี้  

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ได้แก่ วัฒนธรรมขององค์กร นโยบาย     
ในการบริหารความเส่ียงและมุมมองของผู้บริหารเป็นต้น  

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นกระบวนการการกำหนดวัตถุประสงค์ในการ
บริหารความเส่ียงขององค์กรโดยส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร 

3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้ง  จาก
ภายนอกและภายในองค์กรโดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเส่ียงนั้นๆ  

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์พิจารณาจากโอกาสในการ เกิดขึ้นของ
ความเส่ียงและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเส่ียง  

Risk Management 

  Risk  

Entity Unit – Level 

     components 

หน่วยงานในระดับ
ต่างๆ 
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5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนด มาตรการท่ีจะรองรับและ ตอบสนองต่อ
ความเส่ียง ได้แก่ การลดโอกาสในการเกิดความเส่ียงการถ่ายโอนความเส่ียง การลดผลกระทบท่ีเกิดจากความเส่ียง
และการยอมรับความเส่ียงเป็นต้น  

6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เป็นการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่า จะมี
การดำเนินการตามมาตรการตอบสนองความเส่ียงท่ีกำหนดไว้  

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ได้แก่ การเก็บรวบรวม การ
บันทึกข้อมูลการส่ือสารรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารความเส่ียง  

8. การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลในการ บริหารความเสี่ยงว่าเมื่อดำเนินการบริหาร
ความเส่ียงตามมาตรการท่ีกำหนดไว้แล้วได้มีผลอย่างไรมีความเส่ียงตกค้างหลงเหลืออยู่หรือไม่  

 
******************** 
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บทท่ี 3 
แนวทาง/วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 

1. การแต่งต้ังคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง  
ประธานกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงของเทศบาล แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง แต่งต้ังคณะทำงาน บริหาร

จัดการความเส่ียงของสำนัก/กอง ขึ้น ประกอบด้วย  
1. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เป็นประธานคณะทำงาน  
2. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย เป็นรองประธานคณะทำงาน  
3. หัวหน้างาน เป็นคณะทำงาน  
4. หัวหน้างานท่ีได้รับมอบหมาย เป็นคณะทำงาน/เลขานุการ  
5. เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เป็นคณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ  
มีหน้าที่  
1. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการ   

ความเส่ียงของเทศบาลทะเมนชัยกำหนด  
2. พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเส่ียง  
3. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงของสำนัก/กอง  
4. ทบทวนแผนบริหารจัดการความเส่ียงของสำนัก/กอง  

2. การคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ 

ในการวิเคราะห์ความเส่ียงให้สำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ ดังนี้  
1. เป็นโครงการท่ีบรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
2. เป็นโครงการท่ีได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณภายนอก  
3. เป็นโครงการท่ีดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการท่ีส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
4. เป็นโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

หลักเกณฑ์ เกณฑ์คะแนนการ 
1 2 3 

 
 
ก 

เป้ามาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาตร์ 

ไม่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์
เทศบาลโดยตรง 

- อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์
เทศบาลโดยตรง 

 
 
ข 

จำนวนงบประมาณ ได้รับงบประมาณไม่ต่ำ
กว่า 100,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 299,999 
หรือกำหนดเอง 

ได้รับงบประมาณไม่ต่ำ
กว่า 300,000แต่ไม่
เกิน 499,999 บาท
หรือกำหนดเอง 

ได้รับงบประมาณเกิน 
500,000 บาทหรือ
กำหนดเอง 

งบประมาณ ไม่ได้รับงบประมาณ - ได้รับงบประมาณ 
ค ผู้รับบริการ เป็นผู้รับบริการภายใน

สำนักกอง 
เป็นผู้รับบริการภายใน
เทศบาลระหว่างสำนัก/
กอง 

เป็นผู้รับบริการภายนอก
เทศบาลประชาชนท่ัวไป 
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วิธีดำเนินการ  
1. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กองพิจารณาคัดเลือกโครงการ ที่ระบุในแผนพฒันา

ท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และแผนการดำเนินงาน และมีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด นำมาคัดเลือกตาม แบบฟอร์มท่ี 1 : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการพร้อมอธิบายหลักเกณฑ์การคัดเลือกใน
ตารางท่ีแนบท้ายแบบฟอร์มท่ี 1  

2. ในกรณีที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์คะแนน      
การพิจารณาตามท่ีระบุในข้อ 1 ท่ีคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงของเทศบาลกำหนด ยังไม่สามารถ นำไป
เป็นเกณฑ์คะแนนพิจารณาได้ เนื่องจากเห็นว่าหลักเกณฑ์ของโครงการท่ีรับผิดชอบมีลักษณะเฉพาะ ให้คณะทำงาน
บริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์คะแนนขึ้นใหม่ โดยยึดหลักการกำหนดเกณฑ์
คะแนนใน 3 ระดับ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบคะแนนเพื่อคัดเลือกโครงการได้  

3. ในกรณีท่ีผลการคัดเลือกโครงการมีคะแนนเท่ากัน ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงของสำนัก/
กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการตามมติท่ีประชุม และเป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้  

3.1 ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน 1 โครงการต่อยุทธศาสตร์  
3.2 โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน 3 โครงการต่อสำนัก/กอง 

3. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
คณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงของเทศบาล กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง ต้องมีข้ันตอนการดำเนินการ 

หลักการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำความเส่ียงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหาร ความเส่ียงตามมาตรฐาน 
COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของเทศบาล เพื่อให้ทราบขอบเขตการดำเนินงานใน แต่ละระดับและ สามารถวิเคราะห์
ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน  

วิธีดำเนินการ  
ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาระบุวัตถุประสงค์ของโครงการที่จะนำมา

พิจารณาความเส่ียง  
ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  
การระบุความเส่ียงและปัจจัยเส่ียง เป็นกระบวนการท่ีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเส่ียงและ

ปัจจัยเส่ียง โดยต้องคำนึกถึงความเส่ียงท่ีมีสาเหตุมาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัย เหล่านี้มีผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทศบาล ในการระบุปัจจัยเส่ียงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดของกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์กำหนด การระบุปัจจัยเสี่ยงของการไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงาน นั้นๆ ที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ความ
เสียหายและเสียโอกาส ปัจจัยเสี ่ยงนั้นควรเป็นต้นเหตุที ่แท้จริง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหา
มาตรการลดความเส่ียงในภายหลังได้  

2.1 สาเหตุของความเสี่ยง แบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้  
1. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร  เช่น สังคม ภาวะ

เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น  
2. ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับภายในหน่วยงาน 

วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ความสามารถบุคลากร  เป็นต้น 
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2.2 ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้  
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบาย การบริหารแผนงาน หรือการ

ตัดสินใจผิดพลาด ทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ท่ีระบุไว้ในแผนการดำเนินงาน  
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากระบบงาน เทคโนโลยี รวมทั้งคน 

ในองค์กรท่ีส่งผลกระทบและทำให้องค์กรไม่บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกำหนด  
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงเกี ่ยวข้องกับการบริหารและการควบคุมทาง

การเงิน และงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการฝ่าฝืน 

หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับหรือมาตรฐานท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงาน  
วิธีดำเนินการ  
1. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเส่ียงของสำนัก/กอง ร่วมกันนำโครงการท่ีผ่านการพิจารณาคัดเลือก

โครงการ นำมาจัดทำตาม แบบฟอร์มท่ี 2.0 : ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงในแต่ละโครงการ  
2. พิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์  และ

เป้าหมายของโครงการ แบบฟอร์มท่ี 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเส่ียง  
3. พิจารณาระบุประเภทความเส่ียงของแต่ละปัจจัยเส่ียง โดยพิจารณาตามความหมายท่ีระบุไว้ในข้อ 2.2 

ประเภทความเส่ียง  
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง  
การประเมินความเสี ่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที ่จะเกิดผลกระทบของความเสี ่ยงต่างๆ  โดย      

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเส่ียง ดังนี้  

3.1 การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความ
เสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยคณะกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของเทศบาลกำหนดหลักเกณฑ์ของเทศบาลขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ ในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ทั้งนี้ในเชิงปริมาณเหมาะสำหรับสำนัก/กอง ที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่าง
พอเพียง และในเชิงคุณภาพเหมาะสำหรับสำนัก/กอง มีข้อมูลเชิงพรรณนา ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวน
เงินท่ีชัดเจนได้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงของเทศบาล ได้กำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้  

1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ) 
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง คำอธิบาย 

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 
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ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ) 
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดความเส่ียงสูงมาก 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดความเส่ียงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
3 ปานกลาง มีโอกาสในการเกิดความเส่ียงเป็นบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดความเส่ียงนานๆครั้ง 
1 น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสเกิดความเส่ียงเลย 

 

2. ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเส่ียง (Impact) กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้  
   2.1 กรณีความรุนแรงท่ีส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์ 
 

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 
ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก 
4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง 
2 น้อย มีผลการะทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย 
1 น้อยมาก แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย 

 

 2.2 กรณีความรุนแรงท่ีส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน 
ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก 
4 สูง มีผลกระทบต่อกระบวนการและการทำงานขั้นรุนแรง 
3 ปานกลาง มีการชะงักงนัอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน 
2 น้อย มีผลการะทบเล็กน้อยต่อการทำงาน 
1 น้อยมาก ไม่มีการภาวะชะงกัของกระบวนการทำงาน 

2.3 กรณีความรุนแรงท่ีส่งผลกระทบด้านการเงิน  
2.3.1 กรณีความรุนแรงท่ีสามารถวัดเป็นตัวเงินได้ 

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 
ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก มากกว่า 100,001 บาทขึ้นไป 
4 สูง มากกว่า 50,001แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 
3 ปานกลาง มากกว่า 10,001 แต่ไม่เกิน 50,000 บาท 
2 น้อย มกกกว่า 5,001 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท 
1 น้อยมาก ไม่เกิน 5,000 บาท 
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2.3.2 กรณีเป็นความรุนแรงท่ีไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ 
ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต 
4 สูง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 
3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขันหยุด 
2 น้อย มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 
1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อยไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 

 

2.4 กรณีความรุนแรงท่ีส่งผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 
ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก 
4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง 
2 น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย 
1 น้อยมาก แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย 

3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจยัท่ี
ระบุไว้มาประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความ
เส่ียง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเส่ียงท่ีแตกต่างกันทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม 
ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ดังนี้  

1. พิจารณาโอกาส/ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆว่ามีโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดมากน้อยเพียงใด  
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด  

2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง ท่ีมีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง 
หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตาฐานกำหนด  

3.3 การวิเคราะห์ความเสี ่ยง เมื ่อพิจารณาโอกาส/ความถี ่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของ
ผลกระทบแล้วของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความ เสี่ยง 
และผลกระทบของความเส่ียงว่าอยู่ระดับใด  

3.4 การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดระดับความรุนแรงของความเสี ่ยง    
เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญและเหมาะสม โดยพิจารณา จากระดับ
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางประเมินความเสี่ยง โดยการจัดลำดับ สูงมาก สูง 
ปานกลาง และต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป ใน
การประเมินความเส่ียงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเส่ียง ท่ีได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความ
เส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ 
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ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
ระดับคะแนนความ

เส่ียง 
จัดระดับความเส่ียง กลยุทธ์ในการจัดการความเส่ียง พื้นท่ีสี 

1-4 ต่ำ หลีกเล่ียงหรือกำจัดความเส่ียง ฟ้า 
5-8 ปานกลาง ยอมรับความเส่ียง(มีมาตรการติดตาม) เขียว 

9-15 สูง ควบคุมความเส่ียง(มีแผนควบคุมความส่ียง) เหลือง 
10-25 สูงมาก ถ่ายโอนความเส่ียง แดง 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) การวัดระดับความเสี่ยง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
*** นโยบาย
ของ เทศบาล
กำหนดค่าคะแนนโอกาสและผลกระทบต้ังแต่ระดับ 9 ขึ้นไป***  
 
 
 
 
 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
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วิธีดำเนินการ  
1. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี ่ยงของสำนัก/กองประเมินความเสี ่ยงในแต่ละปัจจัยลงใน 

แบบฟอร์มท่ี 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเส่ียง  
2. พิจารณาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรง จากปัจจัย

ผลการวิเคราะห์ ในแบบฟอร์มท่ี 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ ให้ครบถ้วนทุกปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาเกณฑ์ประเมินมาตรฐานที่คณะกรรมการบริหารจัดการความ
เส่ียงกำหนด (ระบุในข้อ 3.1 การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน)  

3. ในกรณีที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานตามท่ีระบุในข้อ 3.1 ท่ีคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงของเทศบาลกำหนดยังไม่สามารถนำไปเป็น
เกณฑ์เพื่อประเมินความเส่ียงได้ เนื่องจากเห็นว่าความเส่ียงหรือปัจจัยของโครงการท่ีรับผิดชอบมีลักษณะเฉพาะและ
ไม่สามารถนำเกณฑ์การประเมินมาตรฐานไปประเมินได้ให้คณะทำงานบริหาร จัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง 
พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ โดยยึดหลักการกำหนดเกณฑ์ประเมิน ใน 5 ระดับ ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้
สามารถนำไปเทียบเคียงในการจัดอันดับความเสี่ยงในภาพรวมของเทศบาลได้  รวมถึงการกำหนดแนวทางการ
ตอบสนองความเส่ียงต่อไป 
ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง  

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ     
ที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถ ปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ เพื่อลดระดับผลกระทบความเส่ียง แบ่งได้ 4 แนวทาง 
ดังนี้  

1. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง คือความเส่ียงท่ีมีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับต่ำซึ่ง
หน่วยงานสามารถบริหารจัดการความเส่ียงได้  

2. ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) คือความเส่ียงท่ีมีโอกาสและผลกระทบอยู่ใน ระดับปาน กลาง
เป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที ่จะได้รับจึงต้องยอมรับความเสี่ยงและหา
มาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลท่ีจะเกิดขึ้น  

3. ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเส่ียง) คือความเส่ียงท่ีมีค่าโอกาสและผลกระทบ อยู่ใน ระดับสูง
และจักต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเส่ียงเพื่อลดหรือควบคุมความเส่ียงให้ลดลงให้อยู่ใน ระดับ ท่ียอมรับได้  

4. การถ่ายโอนความเสี่ยง คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมากจน หน่วยงานไม่
สามารถบริหารจัดการความเส่ียงได้จึงยกภารกิจนั้นๆให้หน่วยงานอื่นบริหารจัดการแทน  
วิธีดำเนินการ  

ให้คณะทำงานบริหารความเส่ียงของสานัก/กอง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเส่ียงลงใน แบบฟอร์ม
ท่ี 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเส่ียง  
 
ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยง  

คณะทำงานบริหารจัดการความเส่ียงของสำนัก/กอง ระบุแนวทางการตอบสนองความเส่ียงในแต่ละปัจจัย
เสี่ยงแล้ว ให้คณะทำงานกำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อยู่ระดับสูงและ สูงมาก ให้ลดลงอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ และสามารถปฏิบัติได้จริงรวมท้ังพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย และ ต้นทุนท่ีต้องใช้ใน
การดำเนินมาตรการและแผนปฏิบัติการเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
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ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กองจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง    

ของสำนัก/กอง ตามรูปแบบที่กำหนด แล้วจัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายแผนงานและงบประมาณเพื่อทำการประมวลข้อมูล 
และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
เพื่อพิจารณาต่อไป  
วิธีดำเนินการ  

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กองนำผลการประเมินความเสี่ยง จากแบบฟอร์มท่ี 2.4 
การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ที่ต้องใช้กลยุทธ์ควบคุมความเสี่ยง และการถ่ายโอนความเสี่ยง 
นำมาระบุระยะเวลา งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์ และผู้รับผิดชอบ ใน แบบฟอร์มท่ี 2.5 แผนการจัดการความ
เส่ียง ให้ครบถ้วนแล้วส่งผลการวิเคราะห์ความเส่ียงของหน่วยงาน ต้ังแต่แบบฟอร์มท่ี 1 ถึง แบบฟอร์มท่ี 2.5 ส่งให้
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณภายในเวลาท่ีกำหนด  
ขั้นตอนที่ 7 ติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ  

เมื่อทุกสำนัก/กอง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงไประยะหนึ่งแล้ว จะต้องรายงาน ผลการ
ดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พร้อมทั้งนำมาวิเคราะห์และสรุปผลรวมถึงระบุปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำไปแก้ไข
ปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะและนำเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป  
วิธีดำเนินการ  

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กองนำผลการประเมินความเสี่ยง จากแบบฟอร์มท่ี 2.5 
แผนการจัดการความเสี่ยง มาดำเนินการรายงานผลใน แบบฟอร์มท่ี 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง     
โดยอธิบายผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง  แล้วจัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายแผนงานและ                              
งบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงของเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
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1. แผนผังแสดงกระบวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 
ยทุธศาตร ์ โครงการ 

2. การระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk Identification) 

 ดา้นกลยทุธ์ ดา้นการด าเนินงาน ดา้นการเงิน ดา้นกฎหมาย 

3. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Analysis) 

 โอกาสในการเกิด ความรุนแรง

ของผลกระทบ 
วิเคราะหค์วาม

เส่ียง 

จดัล าดบั

ความเส่ียง 

ก าจดั 

4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง Risk Evaluation) 

 

ยอมรบั ควบคมุ ถ่ายโอน 

ต ่า ปานกลาง สงู สงูมาก 

 

                                   5. การกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 

                                    

                               6. การจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง 

                                   7. การติดตามผลและเฝา้ระวังความเสี่ยง 

1. ทบทวนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทะเมนชัย (Establishing the Context) 

 ปัจจยัภายใน 

 

                    8. การจัดทำคู่มือและแผนในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan Manual) 

ปัจจยัภายนอก 

แผนบริหารจดัการ

ความสเยง 

คู่มือการบริหารจดัการความเส่ียง

ความสเยง 


