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ค าน า 
 

 การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือส าคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ใน
การผลักดันให้ภาครัฐมีผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ และเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good 
Corporate Governance) และเป็นกระบวนการที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินงานขององค์กร โดยจะเน้น
ความส าคัญหรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์การต้องด าเนินการ การบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพ่ิมโอกาสและความส าเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลว และลดความไม่แน่นอนในผล
การด าเนินงานโดยรวมขององค์กร ช่วยให้องค์การสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าประสงค์ พันธกิจ วิสัยทัศน์
ขององค์กร และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้ 
   
 เทศบาลต าบลปลาโหล ได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือ
เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานบริหารจัดการ เพ่ือสดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ
สร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กร โดยได้ด าเนินการตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 5625 ที่ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐสามารถน าเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานเพ่ือให้การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเทศบาลต าบลปลาโหลได้ใช้หลักการวิเคราะห์และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Commission) เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ ซึ่ง
ต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลด้วย 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผล
กระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพ
และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 
 การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและ
ควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพ่ือลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเสียหาย
หรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ โดยเทศบาลต าบลปลาโหลได้ใช้หลักการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/
โครงการ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาดหรือลดโอกาสที่จะท าให้องค์กร
เกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับ
ได้ และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการ
อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น เทศบาลต าบลปลาโหลจึงได้จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 5626 ขึ้น 
เพ่ือเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะช่วยให้การบริหารงานและการ
ตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กร อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการ และภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้การจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร น ามาซึ่งการประสานการท างาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ
ในการด าเนินการต่างๆ เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป 
 
2. ข้อมูลพื้นฐาน (วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์) 
 วิสัยทัศน์ 
 ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ท าต าบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 50 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาเพ่ิมมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและ

เชื่อมโยงเครือข่าย 
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กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจ 

สร้างสรรค ์
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้    
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน                              

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุล
และยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตส านึกและความตระหนัก การจัดการ การอนุรักษ์ และ
ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี    
กลยุทธ์ที่ 3  การสาธิตและส่งเสริมด้านพลังงาน และพลังงานทดแทน   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาองค์กรและบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
กลยุทธ์ที่ 6  ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข ในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป 
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ   

 
 พันธกิจ 
 1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
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เป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์) 
1. ด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง 
2. ด าเนินการและส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคมและการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ

อย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. พัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารจัดการและพัฒนาด้านการเมือง 
 
กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาการเมืองการปกครอง และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบบประชาธิปไตย 
2. การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน 
3. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนรวมทั้งปรับปรุง และให้บริการประชาชนและลดขั้นตอน

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล 
5. สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
6. ก่อสร้าง ปรับปรุงบ ารุงรักษา ถนน ท่อระบายน้ า ขยายเขตไฟฟ้า และบ ารุงไฟฟ้าสาธารณะ ป้องกัน

และแก้ไขน้ าท่วม 
7. อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี และสืบสานวัฒนธรรมและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
8. พัฒนาระบบบริหารด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุม ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อนด้วยการ

รณรงค์การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ รวมทั้งการด าเนินการโดยมีส่วนร่วมของประชาชน 
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3. โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลปลาโหล ปีงบประมาณ 2565 

 
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลปลาโหล 
 ความเสี่ยง  หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนและส่งผล
กระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึง
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 
 การจัดท าแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลปลาโหล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 5626 
เพ่ือให้หน่วยงานภายใต้สังกัดเทศบาลต าบลปลาโหล ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม และหน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานในการจัดวางระบบบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงานและในภาพรวม ดังนั้น จึงได้ด าเนินการโดยยึดตามหลักการวิเคราะห์และจัดท าแผน
บ ริ ห า รค ว าม เสี่ ย งต าม ม าต รฐ าน  COSO (Committee of Sponsoring Organization of Sponsoring 
Organization of the Tread way Commission) เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การด าเนินแผนงาน/โครงการ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาดหรือลด
โอกาสที่จะท าให้องค์กรเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคต
อยู่ในระดับที่สามารถรับได้ และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลปลาโหล มีดังนี้ 
 1. นโยบายบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลปลาโหล 

1) ให้มีการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการ
จัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

5) ให้มีการก าหนดกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
3) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
4) ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี 
6) ให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ 

2. การก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 
2.1 ผู้บริหารระดับสูง ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานการบริหาร

ความเสี่ยงและก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
2.2 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ท าหน้าที่ก าหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ

การบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของเทศบาลต าบลปลาโหล ระบุปัจจัยเสี่ยง ก าหนดเกณฑ์การประเมินความ
เสี่ยง จัดท ารายงานสรุปผล การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง จัดท าแผนบริหารจัดก ารความเสี่ยง 
ประชาสัมพันธ์แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อ านวยการ เสนอแนะ ให้ความเห็นและให้ค าปรึกษาในการ 
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ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งผลักดัน ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาอุปสรรค์ต่างๆ 
ในการจัดท าระบบบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการและรายงานสรุปผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลปลาโหลต่อผู้บริหาร ตามค าสั่งเทศบาลต าบล
ปลาโหล ที่   168 /5626 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลปลา
โหลประจ าปีงบประมาณ 5626 ลงวันที่ 12 มีนาคม 5626 

2.3 ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/หน่วย ท าหน้าที่ศึกษา ท าความเข้าใจกับการบริหารความเสี่ยงให้
ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

2.4 บุคลากรในหน่วยงาน ท าหน้าที่ ท าความเข้าใจและด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
 3. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลปลาโหล ปี 2565 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 5626 เทศบาลต าบลปลาโหล ก าหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กรไว้ในระดับองค์กร และหน่วยงานย่อย ใน 5 ระดับ คือ 

1) ระดับองค์กร รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามค าสั่งเทศบาลต าบลปลา
โหล ที่ 168/5626 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลปลาโหล 
ประจ าปีงบประมาณ 5626 ลงวันที่ 12 มีนาคม 5626 

5) ระดับส านัก/กอง/หน่วย รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านัก/กอง/
หน่วย ภายใต้การก ากับดูแลของหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าหน่วย 

โดยให้มีบทบาทในการก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติและจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลต าบลปลาโหล วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง สรุปผลการด าเนินงานจาก
การบริหารความเสี่ยง เป็นรายไตรมาส ตลอดจนจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานให้ผู้บริหาร และคณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงรับทราบ เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมแก่องค์กรอย่างแท้จริง 
และเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรของเทศบาลต าบลปลาโหลได้รับทราบและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้ต่อไป 

4. การจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลปลาโหล 
การจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลปลาโหล ด าเนินการตามองค์ประกอบหลักของ

การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO ประกอบด้วย 8 ส่วนหลัก ได้แก่ 
1.1 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) – ปัจจัยภายในองค์กรที่ เอ้ือหรือ

สนับสนุนหรืออาจกล่าวรวมๆ ก็คือ วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งหากองค์กรใดมีวัฒนธรรมที่ให้ความส าคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรนั้นๆ จะสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายได้ดีกว่าองค์กรที่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารความ
เสี่ยง 

1.5 การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง หรือการก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
1.3 การระบุความเสี่ยงต่างๆ หรือการบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) 
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1.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) – วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด/ความรุนแรงของ

ผลกระทบ 
1.6 กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง หรือการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
1.6 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกิจกรรมเพ่ือการควบคุม (Control Activities) 
1.7 ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 

Communication) 
1.8 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ หรือการติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
 

5. ข้ันตอนการด าเนินงานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
วัตถุประสงค์การด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
วัตถุประสงค์หลัก : เพ่ือให้โครงการบรรลุความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถด าเนินการได้

บรรลุเป้าหมายตามทีต่ั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุความส าเร็จตามกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์รอง :  
1) เพื่อให้ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
5) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง 
3) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับ 
6) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับ

กลยุทธ์ของเทศบาลต าบลปลาโหล 
2) เพื่อลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลต าบลปลาโหล 
 
การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง ด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์การด าเนินการบริหารความ

เสี่ยง และพิจารณาเลือกแผนงาน/โครงการที่จะน ามาบริหารความเสี่ยง ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
การก าหนดวัตถุประสงค์ภายในองค์กรจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ

วัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด าเนินงานขององค์กร และจะต้อง
สอดคล้องกันตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพ่ือให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุ
เป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการด าเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน 
ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง “ผลลัพธ์” ที่องค์กรต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่การกล่าวถึง “กระบวนการ” 
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งควรมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

1. ก าหนดพันธกิจขององค์กร 
5. ก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรให้สอดคล้องกับพันธกิจที่ก าหนดไว้ 
3. ก าหนดกิจกรรมที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร 
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4. ก าหนดวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอาจแบ่งออกได้เป็น 

5 ระดับ คือ 
1) วัตถุประสงค์ในระดับองค์กร (Corporate Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานใน

ภาพรวมขององค์กร ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี 
5) วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activities Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานที่

เฉพาะเจาะจงลงไปส าหรับแต่ละกิจกรรมที่องค์กรก าหนด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งวัตถุประสงค์
ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร การก าหนดที่ชัดเจนช่วยให้การ
ระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นในแต่ละระดับ ควรมีการ
ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ วัตถุประสงค์ที่ดี (SMART) ควรมีลักษณะ 
ดั งนี้   Specific : มีการก าหนดเป้ าหมายที่ ชัด เจน  Measurable : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้  
Achievable : สามารถปฏิบัติ ให้บรรลุผลได้   Reasonable : สมเหตุสมผล มีความเป็น ไปได้   Time 
constrained : มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม  อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานมีการก าหนดตัวชี้วัดและภารกิจ
หลักของงานอยู่แล้วก็สามารถน าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้มาใช้แทนวัตถุประสงค์ก็ได้ 

 
 ในปีงบประมาณ 5626 เทศบาลต าบลปลาโหล ก าหนดให้มีการด าเนินการวางระบบบริหารความเสี่ยง 
โดยการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยการพิจารณาผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ ดังนี้ 
 

แนวทางการด าเนินงาน ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการ 
ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และ
จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน COSO เพ่ือเตรียมการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การด าเนินแผนงาน/โครงการ ซึ่งต้อง
ครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 

1. แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ ที่ได้รับงบประมาณ 
5. วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามมาตรฐาน COSO 
ซึ่งต้องน าความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องมาเป็นปัจจัยในการ
วิเคราะห์ด้วย 
3. มีแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ 
4. มีแผนบริหารความเสี่ยงที่มีตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมายตาม
แผนบริหารความเสี่ยง 
6. ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ 
2. แสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร ท าความเข้าใจ 
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติได้ 
7. มีการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงต่อผู้บริหาร โดยสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่พบ 
พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
8. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
พร้อมทั้งแสดงผลส าเร็จเปรียบเทียบก่อนและหลังด าเนินการตามแผนฯ 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
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ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) 
หลักการวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยความเสี่ยง 
ในการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความ

เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม
ของแผนงาน/โครงการ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่า มีเหตุการณ์ใด หรือ
กิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา การระบุปัจจัยเสี่ยงของการที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ แล้วจึงระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ที่ท าให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาส 
ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงใน
ภายหลังได้ 

สาเหตุของความเสี่ยง จ าแนกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
กระบวนการท างาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์ เป็นต้น 

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน

ภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์
ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการก าหนดกล
ยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ท าให้โครงการขาดการยอมรับและ
โครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
แท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจาการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุมและ
การจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 
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4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย 
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่
ครอบคลุมการด าเนินงาน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล  
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้ว ยังต้องน าแนวคิด

เรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน มาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น ด้านยุทธศาสตร์ โครงการที่
น ามานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผลและการมีส่วนร่วม ด้านการด าเนินการ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่อง
ประสิทธิภาพและความโปร่งใส ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรมและภาระรับผิดชอบ ด้านกฎ 
ระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค ทั้งนี้ ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจาก
การด าเนินแผนงาน/โครงการ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กร มีการ
วางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้าง
กระบวนการการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : ในการปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพ 
คุ้มค่าการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม รวมทั้งการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสม 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : ในการปฏิบัติงานต้องสามารถตอบค าถามและชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ต่อ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือ
บรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) : การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมารวมทั้ง
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่ วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน 
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7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) : การปฏิบัติงานที่มีการมอบอ านาจและกระจาย

ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการ
โอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) : การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิง 
ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสั งคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืนๆ นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการเข้าถึง
บริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการใน
การแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 
 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ

ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ
ความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานจะต้องก าหนด
เกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งสามารถก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูล
สภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารของ
หน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ ในการวิเคราะห์
อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ 

5) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย
ที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความ
เสียหายจากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความ
เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภ ายใต้
งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งประกอบด้วย การ
พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด และการพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความ
รุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด การประเมินความเสี่ยง โดยระบุโอกาสของการ 
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เกิดความเสี่ยงว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายในระดับใดและเมื่อเกิดความเสี่ยงขึ้นแล้วส่งผลกระทบถึงใครบ้าง ใน
ระดับเท่าใด ซึ่งหน่วยงานควรคัดเลือกความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงขึ้นบ่อยๆ และเมื่อเกิดความเสี่ยงขึ้นแล้ว
มีความรุนแรงของผลกระทบระดับสูงสุด 

3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรงของ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อเทศบาลต าบลปลาโหล/หน่วยงานย่อย ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

4) การจัดล าดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความ
เสี่ยงที่มีผลต่อ เทศบาลต าบลปลาโหล เพ่ือพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่
ส าคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยง ที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยง โดยจัดเรียงตามล าดับ จากระดับสูง
มาก สูง ปานกลาง ต่ า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงใน
ขั้นตอนต่อไป 

เทศบาลต าบลปลาโหลได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย (1) กระประเมิน
ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (5) การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ และ (3) การประเมินระดับ
ความเสี่ยงเพ่ือให้การประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงส าหรับน ามาบริหารจัดการเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ซึ่งแต่ละประเด็น มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1) การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) แบ่งออกเป็น 6 ระดับคือ 
 

ระดับคะแนน โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย เปอร์เซ็นต์ของโอกาสที่จะเกิดขึ้น 
1 น้อยมาก น้อยกว่า 50% 
5 น้อย 20% - 39% 
3 ปานกลาง 40% - 59% 
4 สูง 60% - 79% 
6 สูงมาก มากกว่า 80% 
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(2) การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) แบ่งออกเป็น 6 ดับ คือ 
 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ี
พิจารณา 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

มูลค่าความเสียหาย < 1 หมื่นบาท < 1 - 5 หมื่นบาท 5 หมื่น – 5.6 
แสนบาท 

2.5 – 6 
แสนบาท 

> 6 แสนบาท 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
/ ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

> 80 % 60 - 80 % 40 - 60 % 20 - 40 % < 20 % 

จ านวนผู้รับบริการทีไ่ด้รบั 
ความเสยีหาย / จ านวนผู้ม ี
ส่วนไดส้่วนเสียที่ได้รับ 
ผลกระทบ 

กระทบเฉพาะ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

โดยตรงบางราย 

กระทบเฉพาะกลุ่ม 
ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง

เป็นส่วนใหญ ่

กระทบเฉพาะ
กลุ่ม 

ผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรง 
ทั้งหมด 

กระทบ 
ผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรง 

ทั้งหมดและ 
ผู้อื่นบางส่วน 

กระทบ 
ผู้เกี่ยวข้อง

โดยตรงท้ังหมด
และผู้อื่นมาก 

จ านวนผู้ร้องเรยีน 
(ต่อระยะเวลาโครงการ) 

< 1 ราย 1 - 5 ราย 6 - 10 ราย 11 - 15 ราย > 15 ราย 

ความล่าช้าในการด าเนินการ ท าให้เกิดความ 
ล่าช้า ไม่เกิน 5 

สัปดาห ์

ท าให้เกิดความ 
ล่าช้า 5 สัปดาห ์– 

1 เดือน 

ท าให้เกิดความ
ล่าช้า 1 – 2 

เดือน 

ท าให้เกิดความ
ล่าช้า 5 – 3 

เดือน 

ท าให้เกิดความ
ล่าช้า มากกว่า 

3 เดือน 
หมายเหตุ : ผู้รับผดิชอบโครงการสามารถก าหนดหลักเกณฑ์โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการที่น ามาวิเคราะห์และบริบทของ
หน่วยงาน 

 
(3) การประเมินระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง (Likelihood x Impact) = โอกาสในการเกิด

เหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 
 
(1) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนความเสี่ยง 1 – 6 คะแนน ก าหนดเป็นสีเขียว 
(5) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนความเสี่ยง 2 – 8 คะแนน ก าหนดเป็นสีเหลือง 
(3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนความเสี่ยง 9 – 16 คะแนน ก าหนดเป็นสีส้ม 
(4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนความเสี่ยง 12 – 56 คะแนน ก าหนดเป็นสีแดง 
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แผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Impact Grid) 
 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

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 

 โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 

 
หมายเหตุ: ความเสี่ยงต่ า 1-5 คะแนน 
 ความเสี่ยงปานกลาง 6-8 คะแนน 
 ความเสี่ยงสูง 9-15 คะแนน 
 ความเสี่ยงสูงมาก 16-25 คะแนน 

 
 

 
ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response) 
1) การหลีกเลี่ยงหรือการก าจัดความเสี่ยง (Terminate risk) : การหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมหรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง การปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
5) การควบคุมความเสี่ยง (Treat risk) : การออกแบบระบบควบคุม การแก้ไขปรับปรุงการท างาน

เพ่ือป้องกันหรือจ ากัดผลกระทบและโอกาสเกิดความเสียหาย เช่น ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย ฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะ วางมาตรการเชิงรุก เป็นต้น เพ่ือลดความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

3) การยอมรับความเสี่ยง (Take risk) : หากวิเคราะห์แล้วพบว่า ค่าใช้จ่ายในการจัดการหรือสร้าง
ระบบควบคุมความเสี่ยงมีมูลค่าสูงกว่าผลลัพธ์ที่ได้ อาจต้องยอมรับให้มีความเสี่ยง แต่เราก็ควรมีมาตรการติดตาม
และดูแล เช่น การก าหนดระดับของผลกระทบที่ยอมรับได้ เตรียมแผนการตั้งรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน เป็นต้น 

4) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer risk) : การกระจายทรัพย์สิน หรือกระบวนการต่างๆ เพ่ือลด
ความเสี่ยงจากการสูญเสีย การยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้ผู้อื่น 

ในปี 2565 เทศบาลต าบลปลาโหล ก าหนดให้คะแนนประเมินความเสี่ยงที่จะต้องน ามาด าเนินการ
จัดการ คือ ความเสี่ยงระดับสูง และระดับสูงมาก ตั้งแต่ค่าคะแนน 9-25 (สีส้มและสีแดง) ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงต่ ากว่า 9 ไม่น ามาด าเนินการจัดการความเสี่ยง ในแผนบริหารความเสี่ยง แต่ต้องน าเสนอผู้บริหารให้
ทราบ 
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ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
หลังจากได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว จึงด าเนินการก าหนด

กิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับได้ โดยกิจกรรมที่ก าหนดต้อง
เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่ก าหนดเพ่ิมเติมจากกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้วแต่
ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการแต่ละกิจกรรม ตลอดจน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

 
ขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 
ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง ด้วยการก าหนดช่องทางการสื่อสารข้อมูลการบริหาร

จัดการความเสี่ยงให้กลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ผู้บริหาร คณะท างานจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงตลอดจนบุคลากรของ
หน่วยงานได้รับทราบข้อมูลทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ หนังสือเวียน แผ่นพับ การจัดประชุมชี้แจง เป็นต้น 

 
ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring) 
การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง ด้วยการก าหนดให้มีการติดตามและประเมินว่า แต่ละหน่วยงานมี

การประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า
มาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไว้เพียงพอ เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริง 
สามารถลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนตลอดจนมีการรายงานผลตามก าหนดเวลา 

 
6. แผนผังการด าเนินงานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

 
1. คัดเลือกแผนงาน/โครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลัก COSO และหลักธรรมาภิบาล โดยระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 

และก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 
 

3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ 
และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 
4. สื่อสารถ่ายทอดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 
6. รายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหาร (ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการแก้ไข) 

และสรุปผลการด าเนินงานตามแผน 
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 7. แผนงานและกรอบระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กรอบระยะเวลา 
(ต.ค.64 – ก.ย.65) 

เอกสารอ้างอิง 
ต.ค. – 
ธ.ค. 64 

ม.ค. – 
มี.ค. 65 

เม.ย. – 
มิ.ย. 65 

ก.ค. – 
ก.ย. 65 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจดัการความเสีย่ง     ค าสั่งคณะท างาน
เกี่ยวกับการบรหิาร
จัดการความเสีย่ง 

5. ก าหนดวิธีการ/หลักเกณฑ์ในการเลือกแผนงาน/โครงการ 
ในปีงบประมาณ 5626 ตามประเด็นยุทธศาสตร ์

    - แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 
5621-5626) และที่
เพิ่มเตมิ 
- แผนด าเนิน
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
5626 

3. วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตาม
มาตรฐาน COSO + ความเสีย่งตามหลักธรรมาภิบาล 

    ผลการวิเคราะห์
ความเสีย่ง ตาม
มาตรฐาน COSO + 
หลักธรรมาภิบาล 

4. จัดท าแผนบริหารความเสีย่งท่ีสอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ และมีตัวช้ีวัดความส าเรจ็ของเป้าหมายตามแผน
บริหารความเสี่ยง 

    แผนบริหารความ
เสี่ยงเทศบาลต าบล
ปลาโหล ปี 5626 

6. การสื่อสารท าความเขา้ใจเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถน า
แผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบตัิได ้

    หนังสือเวียน/
สรุปผลการประชุม/
มติการประชุม 

2. การติดตามการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ี
ก าหนดไว้ และรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บรหิาร โดยสรุปผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคท่ีพบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะใน
การแก้ไข 

    หนังสือเสนอ
รายงาน
ความก้าวหน้าต่อ
ผู้บริหาร (ผลงาน 
ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ) 

7. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ง พร้อมท้ังแสดงผลส าเรจ็เปรียบเทียบก่อนและ
หลังด าเนินการตามแผน เมื่อสิ้นปงีบประมาณ 

    รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 

 

 
 



ส่วนที่ 3 
แผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลปลาโหล 

 
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ 
 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของเทศบาลต าบลปลาโหล ปีงบประมาณ พ.ศ. 5626 เป็นการ
ประเมินแผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 5621 -5626) ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 5626 เพ่ือให้แผนงาน/โครงการ สามารถด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลให้
บรรลุความส าเร็จตามกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งแยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักดังนี้ 
 
ส านักปลัด 

1. โครงการจัดงานต่างๆ 200,000 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้ง 100,000 บาท 
3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเว็ปไซต์ส านักงานเทศบาลต าบลปลาโหล 17,000 บาท 
4. โครงการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเทศบาลต าบลปลาโหล 36,000 บาท 
5. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 560,000 บาท 
6. โครงการเทศบาลต าบลปลาโหลสัญจร 60,000 บาท 
7. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 30,000 บาท 
8. เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอวาริชภูมิ 50,000 บาท 
9. โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 30,000 บาท 
10. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปลาโหล 10,000 บาท 
11. โครงการป้องกันภัยและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์และกรณี

เหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ  80,000 บาท 
12. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000 บาท 
13. อุดหนุนเทศบาลต าบลวาริชภูมิ 50,000 บาท 

กองคลัง 
14. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 500,000 บาท 

กองการศึกษา 
15. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 150,000 บาท 
16. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  648,270 บาท 
17. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 214,200 บาท 
18. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 142,380 บาท 
19. อาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 541,460  บาท 
20. อาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 1,405,220 บาท 
21. เงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน 3,074,400 บาท 
22. โครงการเข้าค่ายวิชาการ 50,000 บาท 
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23. โครงการหนึ่งใจติวให้น้อง 30,000 บาท 
24. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 30,000 บาท 
25. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 160,000 บาท 
26. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 บาท 
27. โครงการเข้าค่ายฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอล  60,000 บาท 
28. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 40,000 บาท 
29. วัสดุกีฬา 100,000 บาท 
30. โครงการประเพณีลอยกระทง 100,000 บาท 
31. โครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา 60,000 บาท 
32. โครงการวันวิสาขบูชา 16,000 บาท 
33. โครงการภูไทร าลึก 2 เมษายน 60,000 บาท 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
34. โครงอบรมผู้ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิง (Care Giver) ในหมู่บ้าน 100,000 บาท 
35. โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ 30,000 บาท 
36. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 70,000 บาท 
37. โครงการรณรงค์ท าหมันสัตว์เลี้ยงสุนัข-แมว 56,000 บาท 
38. โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ า” 16,000 บาท 
39. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  30,000 บาท 
40. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 12 หมู่บ้าน  320,000 บาท 

กองสวัสดิการสังคม 
41. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  70,000 บาท 
42. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ 30,000 บาท 
43. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาทพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน 

30,000 บาท 
44. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น 110,000 บาท 

กองช่าง 
45. โครงการก่อสร้าง 3,296,000 บาท 
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 การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลปลาโหล  แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
จะต้องด าเนินงานตามข้ันตอนดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ........... : ..................................................................................................................  
กลยุทธ์ที่  ............. : ............................................................................................................................. ..... 
แผนงาน :  .....................................................................................  
ชื่อโครงการ : ............................................................................................................................. .............. 
หน่วยงานรับผิดชอบ : ............................................................................... 
งบประมาณ : .............................................................................................  
วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

............................................................................................................................. .........................................

............................................................................................................................. .........................................

..............................................................................................................................................................  
เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
   
   
   
   
   
 
กิจกรรมการด าเนินงาน : 
 กิจกรรมที่ 1 .............................................................................................................. 
 กิจกรรมที่ 5 ..............................................................................................................  
 กิจกรรมที่ 3 ............................................................................................................. 
 กิจกรรมที่ 4 .............................................................................................................  
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ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงต่างๆ 
 การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) โดยวิเคราะห์ให้ครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 10 ด้าน 
 

กิจกรรมโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาลท่ีเกี่ยวข้อง 

ประ 
สิทธิผล 

ประ
สิทธิ 
ภาพ 

การ
ตอบ 
สนอง 

ภาระ
รับผิด 
ชอบ 

ความ
โปร่ง
ใส 

การมี
ส่วน
ร่วม 

การ
กระจาย
อ านาจ 

นิติ
ธรรม 

ความ
เสมอ
ภาค 

การ
มุ่งเน้น
ฉันทา
มต ิ
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ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง 
 เทศบาลต าบลปลาโหลได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เพื่อให้การประเมินระดับความรุนแรง
ของปัจจัยเสี่ยงส าหรับน ามาบริหารจัดการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 1. การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) แบ่งออกเป็น 6 ระดับคือ 

ระดับคะแนน โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย เปอร์เซ็นต์ของโอกาสที่จะเกิดขึ้น 
1 น้อยมาก น้อยกว่า 50% 
5 น้อย 20% - 39% 
3 ปานกลาง 40% - 59% 
4 สูง 60% - 79% 
6 สูงมาก มากกว่า 80% 

 
 2. การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) แบ่งออกเป็น 6 ดับ คือ 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ี
พิจารณา 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

มูลค่าความเสียหาย < 1 หมื่นบาท < 1 - 5 หมื่นบาท 5 หมื่น – 5.6 
แสนบาท 

2.5 – 6 
แสนบาท 

> 6 แสนบาท 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
/ ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

> 80 % 60 - 80 % 40 - 60 % 20 - 40 % < 20 % 

จ านวนผู้รับบริการทีไ่ด้รบั 
ความเสยีหาย / จ านวนผู้ม ี
ส่วนไดส้่วนเสียที่ได้รับ 
ผลกระทบ 

กระทบเฉพาะ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

โดยตรงบางราย 

กระทบเฉพาะกลุ่ม 
ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง

เป็นส่วนใหญ ่

กระทบเฉพาะ
กลุ่ม 

ผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรง 
ทั้งหมด 

กระทบ 
ผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรง 

ทั้งหมดและ 
ผู้อื่นบางส่วน 

กระทบ 
ผู้เกี่ยวข้อง

โดยตรงท้ังหมด
และผู้อื่นมาก 

จ านวนผู้ร้องเรยีน 
(ต่อระยะเวลาโครงการ) 

< 1 ราย 1 - 5 ราย 6 - 10 ราย 11 - 15 ราย > 15 ราย 

ความล่าช้าในการด าเนินการ ท าให้เกิดความ 
ล่าช้า ไม่เกิน 5 

สัปดาห ์

ท าให้เกิดความ 
ล่าช้า 5 สัปดาห ์– 

1 เดือน 

ท าให้เกิดความ
ล่าช้า 1 – 2 

เดือน 

ท าให้เกิดความ
ล่าช้า 5 – 3 

เดือน 

ท าให้เกิดความ
ล่าช้า มากกว่า 

3 เดือน 
หมายเหตุ : ผู้รับผดิชอบโครงการสามารถก าหนดหลักเกณฑ์โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการที่น ามาวิเคราะห์และบริบทของ
หน่วยงาน 
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 3. การประเมินระดับความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของ
เหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 
 
(1) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนความเสี่ยง 1 – 6 คะแนน ก าหนดเป็นสีเขียว 
(5) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนความเสี่ยง 2 – 8 คะแนน ก าหนดเป็นสีเหลือง 
(3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนความเสี่ยง 9 – 16 คะแนน ก าหนดเป็นสีส้ม 
(4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนความเสี่ยง 12 – 56 คะแนน ก าหนดเป็นสีแดง 
 
ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) 
 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใช้
จัดการกับ
ความเสี่ยง 

แนวทางการ
จัดการความ

เสี่ยง 
ด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation 
Risk : O) 

 O1      
 O2      
 O3      
 O4      

ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบ 
(Compliance 
Risk : C) 

 C1      
 C2      
 C3      
 C4      

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk 
: S) 

 S1      
 S2      
 S3      
 S4      

ด้านการเงิน 
(Financial Risk 
: F) 

 F1      
 F2      
 F3      
 F4      

หมายเหตุ : กลยุทธ์ที่ใช้ส าหรับจดัการกับแตล่ะความเสี่ยง ได้แก่ การหลีกเลี่ยงหรือการก าจดัความเสีย่ง (Terminate risk) การ
ควบคุมความเสี่ยง (Treat risk) การยอมรับความเสี่ยง (Take risk)  และการถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer risk) 
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แผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Impact Grid) 
 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

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 

 โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย 

 
หมายเหตุ: ความเสี่ยงต่ า 1-5 คะแนน 
 ความเสี่ยงปานกลาง 6-8 คะแนน 
 ความเสี่ยงสูง 9-15 คะแนน 
 ความเสี่ยงสูงมาก 16-25 คะแนน 

 
 สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงต่างๆ  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาลทีเ่กี่ยวข้อง 

ด้า
นก

ลย
ุทธ

 ์

ด้า
นก

าร
ด า

เน
ินก

าร
 

ด้า
นก

าร
เงิน

 

ด้า
นก

าร
ปฏ

ิบตั
ิตา

ม 
กฎ

ระ
เบ

ยีบ
 

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

 

ปร
ะส

ิทธ
ภิา

พ 

กา
รต

อบ
สน

อง
 

ภา
ระ

รบั
ผิด

ชอ
บ 

คว
าม

โป
ร่ง

ใส
 

กา
รม

ีส่ว
นร

่วม
 

กา
รก

ระ
จา

ยอ
 าน

าจ
 

นิต
ิธร

รม
 

คว
าม

เส
มอ

ภา
ค 

กา
รม

ุ่งเน้
นฉ

ันท
าม

ต ิ

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

รวม               
รวม (ปัจจัยเสี่ยง)   
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การประเมินความเสี่ยง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับความเสี่ยง จ านวนปจัจัยเสี่ยงที่พิจารณาน ามาบริหารจัดการ 
ต่ า 

(Low) 
ปานกลาง 
(Medium) 

สูง 
(High) 

สูงมาก 
(Extreme) 

ด้านกลยุทธ ์
(Strategic 
Risk : S)  

ด้านการ
ด าเนินงาน 

(Operation 
Risk : O)  

ด้านการเงิน 
(Financial 
Risk : F)  

ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ 

(Compliance 
Risk : C)  

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

รวม         
รวม (ปัจจัยเสี่ยง)   
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ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
 

ความเสี่ยง กิจกรรมการ
จัดการ/ควบคุม

ความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ความส าเร็จของ
เป้าหมายตามแผน
บริหารความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ประเภทของ
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 

ด้านการ
ด าเนินงาน 
(Operation 
Risk : O) 

O1      
O2      
O3      
O4      

ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบ 
(Compliance 
Risk : C) 

C1      
C2      
C3      
C4      

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk 
: S) 

S1      
S2      
S3      
S4      

ด้านการเงิน 
(Financial Risk 
: F) 

F1      
F2      
F3      
F4      

 
 
ขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง 
 

ข้อมูลที่ต้องการ ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย 
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ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ตามแผน 

ผลการด าเนินงานตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการ

ด าเนินงาน (Operation Risk : O) 

ปัจจัยเสี่ยง : …………………………… 
....................................................... 
ระดับความเสี่ยง (โอกาส x 
ผลกระทบ) : …………………………… 
……………………………………………….. 

กิจกรรมการจัดการ/ควบคุม
ความเสี่ยง : …………………………. 
……………………………………………. 
แนวทางเพิ่มเติม : ………………… 
……………………………………………. 
ระยะเวลาด าเนินการ : …………… 
……………………………………………… 

ผลการด าเนินงาน : ……………………… 
……………………………………………………. 
ระดับความเสี่ยง คงเหลือ (โอกาส x 
ผลกระทบ) : ……………………………….. 
…………………………………………………… 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ :  
…………………………………………………… 

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบ (Compliance Risk : C) 

ปัจจัยเสี่ยง : …………………………… 
....................................................... 
ระดับความเสี่ยง (โอกาส x 
ผลกระทบ) : …………………………… 
……………………………………………….. 

กิจกรรมการจัดการ/ควบคุม
ความเสี่ยง : …………………………. 
……………………………………………. 
แนวทางเพิ่มเติม : ………………… 
……………………………………………. 
ระยะเวลาด าเนินการ : …………… 
……………………………………………… 

ผลการด าเนินงาน : ……………………… 
……………………………………………………. 
ระดับความเสี่ยง คงเหลือ (โอกาส x 
ผลกระทบ) : ……………………………….. 
…………………………………………………… 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ :  
…………………………………………………… 

ประเภทความเสี่ยง : ด้านกลยทุธ์ 
(Strategic Risk : S) 

ปัจจัยเสี่ยง : …………………………… 
....................................................... 
ระดับความเสี่ยง (โอกาส x 
ผลกระทบ) : …………………………… 
……………………………………………….. 

กิจกรรมการจัดการ/ควบคุม
ความเสี่ยง : …………………………. 
……………………………………………. 
แนวทางเพิ่มเติม : ………………… 
……………………………………………. 
ระยะเวลาด าเนินการ : …………… 
……………………………………………… 

ผลการด าเนินงาน : ……………………… 
……………………………………………………. 
ระดับความเสี่ยง คงเหลือ (โอกาส x 
ผลกระทบ) : ……………………………….. 
…………………………………………………… 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ :  
…………………………………………………… 

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน 

(Financial Risk : F) 
ปัจจัยเสี่ยง : …………………………… 
....................................................... 
ระดับความเสี่ยง (โอกาส x 
ผลกระทบ) : …………………………… 
……………………………………………….. 

กิจกรรมการจัดการ/ควบคุม
ความเสี่ยง : …………………………. 
……………………………………………. 
แนวทางเพิ่มเติม : ………………… 
……………………………………………. 
ระยะเวลาด าเนินการ : …………… 
……………………………………………… 

ผลการด าเนินงาน : ……………………… 
……………………………………………………. 
ระดับความเสี่ยง คงเหลือ (โอกาส x 
ผลกระทบ) : ……………………………….. 
…………………………………………………… 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ :  
…………………………………………………… 
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 สรุปความส าเร็จของเป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

ชื่อโครงการ 
เป้าหมายโครงการ 

หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลงาน 

    
    
    
    
    
    
 
 
 ปัญหา อุปสรรคจากการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
................................................. 
 
 ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
................................................. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ภาคผนวก 1 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลปลาโหล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




