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ประกาศเทศบาลต าบลท่าไม้  

เรื่อง  การจัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

.............................................................. 
  เทศบาลต าบลท่าไม้  ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียง  โดยถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ การบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ  พ.ศ. 2562  ข้อ 5  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ  จัดให้มีการบริหารจัดการความ
เส่ียงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561  มาตรา  79  บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน   การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง  โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  
 

  เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าไม้  บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนบริหาร
จัดการความเส่ียงในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานและเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการ
ความเส่ียงอย่างเป็นรูปธรรมลดปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร  ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้จึงก าหนด
นโยบายการบริหารความเส่ียง ดังนี้  
  1. ก าหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับช้ันต้องด าเนินการ
บริหารจัดการความเส่ียง  โดยให้การด าเนินการบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ 
  2. ก าหนดให้ทุกส่วนราชการมีหน้าท่ีรับผิดชอบประเมินความเส่ียง  ก าหนดตัวช้ีวัดความเส่ียงแนว
ทางการป้องกันและบรรเทาความเส่ียง  หรือความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการบริหารจัดการความเส่ียง โดยใช้
มาตรฐานการบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  โดยให้ผู้รับผิดชอบจัดท าแผนบริหารจัดการความ
เส่ียงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ และให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานผลการ
บริหารจัดการความเส่ียงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ก ากับดูแลแล้วแต่กรณี   พิจารณาอย่างน้อยปีละ  
1  ครั้ง 
  3. ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารจัดการความเส่ียงรวมท้ังมีการทบทวน
ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
  4. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเส่ียงท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร  จะต้องรายงานความเส่ียง
นั้นให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบทันทีและให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเส่ียงด้วย 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี           กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2564 

                                                    
      (นางสาวพจนีย์     ครุฑวงศ์) 
      ปลัดเทศบาล   ปฏิบัติหน้าท่ี 
                นายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้ 
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ค ำน ำ 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561  มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี  20  เมษายน  

2561  หมวด 4 การบัญชีและการตรวจสอบ  มาตรา  79  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายใน  การควบคุมภายใน  และการบริหารจัดการความเส่ียง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงการคลังก าหนด  ซึ่งการบริหารจัดการความเส่ียงเป็นกระบวนการท่ีใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ท่ีอาจ
เกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อเทศบาลต าบลท่าไม้  เพื่อให้เทศบาลต าบลท่าไม้สามารถด าเนินการ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  รวมถึงศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่เทศบาลต าบลท่าไม้ 

  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2562  จึงได้จัดท าคู่มือการบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับเทศบาล
ต าบลท่าไม้  ฉบับนี้ขึ้น  โดยประยุกต์ตามแนวการบริหารจัดการความเส่ียงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับ
บริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้เทศบาลต าบลท่าไม้ใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการ
ก าหนดนโยบายการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเส่ียงอันจะท าให้เกิดความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และการบริหารงานของเทศบาลต าบลท่าไม้  สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเทศบาลต าบลท่าไม้ 
งานควบคุมภายใน  
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   บทที ่1 
 บทน ำ 

1.1 หลักการและเหตุผล  
ตามท่ี  เทศบาลต าบลท่าไม้    ได้มีนโยบายการบริหารจัดการความเส่ียงเทศบาลต าบลท่าไม้  

เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลท่าไม้  ใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเส่ียงและความผิดพลาดท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเส่ียง  4  ด้าน ได้แก่  

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์   (Strategic Risk : S)  
2. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน   (Operational Risk : O)  
3. ความเส่ียงด้านการเงิน   (Financial Risk : F)  
4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)  
ปีงบประมาณ 2563  หน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลท่าไม้  ด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียง

ตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงภายในหน่วยงาน ซึ่งผลการบริหารจัดการความเส่ียงดังกล่าวพบว่ายังมีความไม่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของทุกหน่วยงาน จึงท าให้ยังไม่สามารถป้องกันความเส่ียงและความผิดพลาดของแต่ละ
หน่วยงานได้ตามวัตถุประสงค์ของการน าการบริหารจัดการความเส่ียงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรได้  

ดังนั้น ในปีงบประมาณ  2564  เทศบาลต าบลท่าไม้ จึงได้ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการ
ความเส่ียงของหน่วยงานในสังกัด ให้ทุกหน่วยงานวางแผนการบริหารจัดการความเส่ียงและการก าหนดมาตรการ
จัดการความเส่ียง เพื่อลดความเส่ียงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ไม่กระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและปัจจัยความจ าเป็นต่างๆ ท่ีแตกต่างกันไป ท าให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการน าการบริหารความเส่ียงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารป้องกันความเส่ียงและ
ความผิดพลาดจากการด าเนินงานท้ังในระดับบุคคลและระดับองค์กร แนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงของ
เทศบาลต าบลท่าไม้   ในปีงบประมาณ 2564 ท่ีเทศบาลต าบลท่าไม้  จัดท าขึ้นฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
หน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลท่าไม้   ใช้เป็นแนวทางการด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร ในการปฏิบัติหน้าท่ีสนับสนุนการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาชนชาว
ต าบลท่าไม้ได้อย่างท่ัวถึง รวดเร็ว เป็นธรรม ภายใต้หลักการท างาน “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”  

 

1.2 วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้ฝ่ายบริหาร  และพนักงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเส่ียงของ

เทศบาลต าบลท่าไม้ 
2. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและรับทราบวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ และแนวทาง    

การจัดท าแผนบริหารความเส่ียงขององค์กร และของแต่ละหน่วยงาน และสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับใช้ในการส่ือสารการบริหารความเส่ียงกับกลยุทธ์ขององค์กร  
4. เพื่อให้การน าการบริหารความเส่ียงไปปรับใช้ในองค์กรเพื่อสร้างผลการด าเนินงานและเพิ่ม     

มูลค่าขององค์กรให้มีความยั่งยืน 
    

1.3 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2545 

มาตรา 3/1 บัญญัติว่า    “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและการ
ยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การ 
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อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ท้ังนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ท้ังนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”  

2. พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546   มาตรา  6 
บัญญัติว่า “ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ได้แก่  การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย  ดังต่อไปนี้  
         (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน     
         (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
         (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
         (4) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  
         (5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์  
         (6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  
         (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ”  

3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2546 มาตรา 50 วรรคสอง
บัญญัติว่า “การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด”  

4. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติว่า “ให้หน่วยงานของรัฐจัด
ให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด” เทศบาลต าบลท่าไม้   ได้ให้ความส าคัญต่อแนวทางการพัฒนาองค์กรโดยน า
แนวทางมาใช้ในการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการท่ีมีผลต่อความส าเร็จของยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลท่าไม้ 
รวมทั้งได้มีการติดตามผลการบริหารความเส่ียงโดยด าเนินการมาต้ังแต่ปี  2563   เป็นต้นมา  
 

1.4 ขอบเขตของการจัดท าการบริหารความเสี่ยง  
1. เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการบริหารความเส่ียงตาม

กระบวนการบริหารความเส่ียงของ    COSO  (Committee of Sponsoring Organization of The Tread way) 
คือ  กระบวนการปฏิบัติงานท่ีถูกก าหนดร่วมกันโดย คณะกรรมการ ผู้บริหารตลอดจนพนักงานขององค์กรทุก
ระดับช้ันเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่าง สมเหตุสมผลว่า วิธีการหรือการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้จะท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ ควบคุมซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2562 

2. แนวทางการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงและการปรับปรุงการบริหารความเส่ียงของเทศบาลต าบลท่าไม้
ให้เป็นไปตามหลักสากลและน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. มีคู่มือในการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงของเทศบาลต าบลท่าไม้  ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารโอกาส

และควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม  
2. ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าไม้ มีความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทาง วิธีการ ขั้นตอน 

กระบวนการในการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงขององค์กร และของแต่ละหน่วยงาน  
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใช้เป็นแนวทางจัดการความรู้ของเทศบาลต าบลท่าไม้ 
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บทที่ 2 
แนวคิดการบริหารความเสี่ยง 

การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้อาจต้องเผชิญกับปัญหา อุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งการท่ีบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยท้ังภายในและภายนอกซึ่งถือเป็น
ความเส่ียงท้ังส้ิน โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรงของปัจจัยหรือเหตุการณ์
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือเผชิญอยู่ ดังนี้ แนวคิดในการบริหารความเส่ียงจึงได้ถูกน ามาใช้ในการเตรียมการเพื่อป้องกัน 
“ปัญหา” จาก “ปัจจัยเส่ียง” ท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
โดยรวม 

2.1 ความหมาย ค าจ ากัดความ 
1. ความเส่ียง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตและอาจส่งผลกระทบในด้านลบท่ีไม่

ต้องการ ดังนั้น การตัดสินใจกระท าการใดๆ โดยไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการวางแผนใดๆ จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการ
เส่ียงตัดสินใจในสภาวะของความเส่ียง 

2. การเส่ียง หมายถึง การตัดสินใจท่ีจะด าเนินการ (หรือไม่ด าเนินการ)  ส่ิงใดส่ิงหนึ่งบนพื้นฐานของการ
ขาดข้อมูลท่ีชัดเจน ไม่ครบถ้วน เป็นเพียงการประมาณการ  การคาดเดา  การต้ังความหวัง ซึ่งผลของการตัดสินใจ
นั้นอาจเป็นไปตามความดาดหมายหรือตรงกันข้ามก็ได้ 

3. ปัจจัยเส่ียง (Risk Factor)  หมายถึง  ต้นเหตุ  หรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียงท่ีจะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด และเกิดขั้นได้อย่างไร และท าไม  
ท้ังนี้สาเหตุของความเส่ียงท่ีระบุควรเป็นสาเหตุท่ีแท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเส่ียงใน
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

4. เหตุการณ์ (Event) หมายถึง เหตุหรือกรณีท่ีเกิดขึ้นจากแหล่งภายในหรือภายนอก     ท่ีส่งผลต่อการน า
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร     เหตุการณ์เหล่านั้นอาจมีผลในเชิงลบหรือเชิงบวกต่อการ
ด าเนินงานโดยผลในเชิงลบนั้นถือว่าเป็น “ความเส่ียง (Risk)” ส าหรับผลในเชิงบวกถือเป็นการสร้าง “โอกาส
(Opportunity)” 

5. การบริหารความเส่ียง (Risk Managment) หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสท่ี
เกิดเหตุการณ์ความเส่ียงลดลง    หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงลดลงอยู่ ในระดับท่ี
องค์กรยอมรับได้ 
2.2 ประเภทของความเสี่ยง 

ประเภทของความเส่ียง หมายถึง การแบ่งกลุ่มความเส่ียงประเภทต่างๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา ระบุ 
ประเมิน จัดล าดับ และก าหนดการควบคุม ท้ังนี้ ในการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง ได้แยกประเภทความเส่ียง ดังนี้ 

(1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายในการ
บริหารงานท่ีเหมาะสม ชัดเจน หรือไม่เพียงใด 

(2) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ 
ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวของ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน
ว่ามีระบบควบคุม ตรวจสอบดีพอเพียงใด 
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(3) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk)  คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ 
การเงิน และการควบคุมรายจ่ายต่างๆ ท่ีเกินความจ าเป็น 

(4) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ(Compliance Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่สามารถ
ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้    หรือกฎระเบียบท่ีมีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติได้ทันตามเวลาท่ีก าหนด และอาจมีผลการลงโทษตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

 

2.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง  
การบริหารความเส่ียงนั้นได้ยึดหลักการส าคัญตามแนวทางการบริหารความเส่ียงของคณะกรรมการ COSO  

(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ซึ่งได้รับการยอมรับว่า
เป็นแนวทางในการส่งเสริมการบริหารความเส่ียงและเป็นหลักปฏิบัติท่ีเป็นสากล และหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  
 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน  COSO  
การบริหารความเส่ียงมาตรฐาน COSO ประกอบด้วยองค์ประกอบ  ๘  ประการ ซึ่งครอบคลุมแนวทางการ

ก าหนดนโยบายการบริหารงาน การด าเนินงาน และบริหารความเส่ียง ดังนี้  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. สภาพแวดล้อมในองค์กร (Internal Environment)  
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานท่ีส าคัญในการก าหนดทิศทางกรอบการบริหารความเส่ียงของ

องค์กร สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร  การก าหนดกิจกรรม การบ่งช้ี 
ประเมิน และการจัดการความเส่ียงสภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย  เช่น  วัฒนธรรมองค์กร  
นโยบายและปรัชญาเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง  แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ความซื่อสัตย์และคุณค่าแห่ง
จริยธรรม ความสามารถของบุคคล การจัดโครงสร้างองค์กร การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
มาตรฐานและวิธีปฏิบัติด้านต่างๆ ระบบสารสนเทศ  ระเบียบ  กฎหมาย  เป็นต้น  สภาพแวดล้อมภายในองค์กรท่ี
สนับสนุนการบริหารความเส่ียงนั้นจะต้องมีวิธีการปฏิบัติท่ีมีความชัดเจน ก าหนดเป็นมาตรฐานและมีการส่ือสารให้
ทุกคนในองค์กรเกิดความเข้าใจท่ีตรงกันในขั้นตอนการพิจารณาเพื่อให้องค์กรมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรท่ีเหมาะสมกับการบริหารความเส่ียง 

 
 

 

๑. สภาพแวดลอ้มภายใน
องคก์ร (Internal 
Environment) 
 ๒.การก าหนดวัตถปุระสงค ์

(Objective Setting)  
 

๔.การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)  
 

๓.การระบุความเสี่ยง หรือ
บ่งชี้เหตุการณ ์(Event 
Identification)  
 

๕.การจัดการความเสี่ยง 
(Risk Response)  

 

๗.สารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information 
& Communication)  
 

๖.กิจกรรมควบคุม 
(Control Activities)  
 

๘.การติดตามประเมินผล 
(Monitoring)  
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2. การก าหนดวัตถุประสงค์  (Objective Setting) 
การก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นขั้นตอนเริ่มต้นส าหรับกระบวนการบริหารความเส่ียงในการก าหนด

วัตถุประสงค์ควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเส่ียงท่ี
หน่วยงานยอมรับได้ รวมท้ัง ควรมีการส่ือสารให้แก่ทุกหน่วยงานรับทราบเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน   องค์กรต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงาน ก่อนท่ีจะท าการระบุเหตุการณ์ความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้น โดยวัตถุประสงค์ต้องสอดรับกับการยอมรับในความเส่ียง  (Risk 
Appetite)   การก าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ท่ีชัดเจนของแผนงาน/งาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนยุทธ์ศาสตร์ ของเทศบาลต าบลท่าไม้  มีการก าหนดวัตถุประสงค์ท่ี
ชัดเจนช่วยให้การระบุ และวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน โดยเทคนิคการก าหนดวัตถุประสงค์มีหลาย
เทคนิค เช่น อาจค านึงถึงหลัก SMART ได้แก ่

Specific : มีการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนหรือผลลัพธ์ที่ต้องการท่ีทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน 
Measurable : สามารถวัดผลการบรรลุวัตถุประสงค์หรือประเมินผลได้ 
Achievable : สามารถปฏิบัติให้บรรลุได้ มีความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขการใช้

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
Relevant : มีความเกี่ยวข้อง มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการด าเนินงานขององค์กร 
Timeliness : มีกรอบเวลาท่ีชัดเจนสามารถก าหนดระยะเวลาท่ีต้องการบรรลุผลได้ชัดเจน 

 

3. การบ่งช้ีเหตุการณ์  (Event Identification) 
การบ่งช้ีเหตุการณ์ หรือการระบุความเส่ียงเป็นขั้นตอนของการบริหารความเส่ียงในการระบุเหตุการณ์ หรือ

ปัจจัยท่ีองค์กรเผชิญอยู่หรือแฝงอยู่ในกิจกรรม หรือกระบวนการปฏิบัติงาน โดยเป็นเหตุการณ์ท่ีสามารถเกิดขึ้นจาก
ท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และเหตุการณ์นั้นสามารถส่งผลกระทบท าให้งานไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์/
เป้าหมายท่ีวางไว้ ดังนั้น ในการระบุความเส่ียงผู้ประเมินควรท าความเข้าใจและทราบถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ี
ชัดเจนของงานแต่ละงาน และเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีจะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของงานท่ีวางไว้ รวมถึงการท าความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีปฏิบัติอย่างรอบคอบ   

การระบุความเส่ียงให้ระบุโดยพิจารณาตามเหตุแห่งความเส่ียง (Sources of Risk) ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรม หรือสร้างความเสียหายท้ังทางตรงและทางอ้อมอย่างมีนัยส าคัญ 
ในการวิเคราะห์ความเส่ียงควรเน้นท่ีจะระบุปัจจัยเส่ียงและเหตุการณ์ความเสียหายท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมส าคัญ 
ท้ังนี้ ไม่ค านึงถึงมาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน โดยครอบคลุมท้ังความเส่ียงท่ีอยู่และไม่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมหรือความรับผิดชอบขององค์กรและพิจารณาดูว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร 

 

3.1 องค์ประกอบของความเสี่ยง  
นิยามของความเส่ียงมี 2 องค์ประกอบ คือ โอกาส(Opportunity) หรือความเป็นไปไม่ได้

(Possibility/Likelihood) และผลกระทบ(Impact)  
 

 
 
 

  โอกาส (Opportunity)         ผลกระทบ (Impact) ความเสี่ยง (Risk)         
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3.2 การระบุความเสี่ยงสามารถระบุได้เป็น   4  ประเภท 
(1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายในการ

บริหารงานท่ีเหมาะสม ชัดเจน หรือไม่เพียงใด 
(2) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน 

โดยครอบคลุมถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวของ กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงานว่ามีระบบ
ควบคุม ตรวจสอบดีพอเพียงใด 

(3) ความเส่ียงด้านการเงิน  (Financial Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ 
การเงิน และการควบคุมรายจ่ายต่างๆ ท่ีเกินความจ าเป็น 

(4) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่สามารถ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบท่ีมีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติได้ทันตามเวลาท่ีก าหนด และอาจมีผลการลงโทษตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

ตัวอย่าง ปัจจัยเสี่ยง/ต้นเหตุ/สาเหตุของความเสี่ยง 
-บรรยากาศทางจริยธรรม    -ความกดดันจากฝ่ายบริหาร 
-ความรู้ความสามารถของบุคลากร   -ราคา/มูลค่าของทรัพย์สิน 
-ปริมาณการบันทึกรายการและจ านวนเอกสาร  -สภาพทางการเงิน/เศรษฐกิจ 
-กิจกรรมท่ีซับซ้อนหรือมีการเปล่ียนแปลงง่าย  -ระเบียบ กฎหมาย ของทางราชการ 
-ระบบข้อมูลสารสนเทศ    -ความเพียงพอและประสิทธิผลการควบคุมภายใน 
-นโยบายขององค์กร/การปฏิบัติงาน/เทคโนโลยี  -การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
-การยอมรับส่ิงท่ีตรวจพบ    -การด าเนินการแก้ไข ฯลฯ 
 

3.3 วิธีการและเทคนิคในการระบุความเสี่ยง มีหลายวิธีซ่ึงแต่ละองค์กรอาจเลือกได้ตามความเหมาะสม 
(1) การใช้ประสบการณ์ของผู้ประเมินในการระบุเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดขึ้น (Experience) โดยการวิเคราะห์

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงจากการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา/ข้อผิดพลาดในกระบวนการทางานท่ีเคยเกิดขั้นในอดีตท่ี
มีการบันทึกไว้ ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางและเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นได้ 

(2) การใช้คู่มือปฏิบัติงาน  (Work procedure Manual)  เพื่อล าดับขั้นตอนของกระบวนการท างาน และ
พิจารณาว่าในแต่ละขั้นตอนอาจจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งอาจจะท าให้กิจกรรมนั้นๆ หยุดชะงักหรือผิดพลาดจน
ก่อให้เกิดความเสียหายข้ึนได้หรือไม่ 

 (3) การระบุความเส่ียงโดยการรวมกลุ่มระดมสมอง(Brainstorming Group) จากพนักงานหรือหน่วยงานท่ี
มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อร่วมกันพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดบ้างท่ีเกิดขึ้น
แล้วส่งผลกระทบเสียหายต่องานท่ีดูแล 

 (4) การใช้แบบสอบภามความคิดเห็น(Questionnaires) ไปยังผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ว่ามีปัญหา
ข้อผิดพลาดหรือความเส่ียงในลักษณะใดบ้าง และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไร อย่างไรก็ดีควรระลึกว่าการ
สอบถามควรกระท ากับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งเป็นผู้ทราบข้อมูลต่างๆ อย่างแท้จริง นอกจากนี้ค าตอบท่ี
ได้รับอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงท้ังหมด เพราะการตอบค าถามอาจจะรวมข้อคิดเห็น ความรู้สึก และทัศคติส่วนตัว 
ดังนั้นผู้ประเมินควรใช้วิธีอื่นควบคู่กันไปด้วย 
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(5) การใช้แบบตรวจสอบรายการ(Checklist) โดยผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานสามารถตรวจสอบ
ขั้นตอนการท างานและมาตรฐานการทางานตาม Checklist ท่ีจัดท าได้ด้วยตนเอง และควรก าหนดระยะเวลาในการ
ประเมินผลภายในหน่วยงานด้วย Checklist ท่ีชัดเจน เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน 

ในการระบุความเสี่ยงและเหตุแห่งความเสี่ยงควรครอบคลุมในเร่ืองต่อไปนี้ 
1) ความเสียหายหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร 
2) ความไม่แน่นอนท่ีอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร 
3) เหตุการณ์ท่ีอาจท าให้องค์กรสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจหรือการได้รับ

การยอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
4) ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นทุกด้าน เช่น ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การด าเนินงาน ช่ือเสียง 

กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน ส่ิงแวดล้อม 
5) ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรเมื่อสามารถระบุถึงเหตุการณ์

หรือปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเส่ียงได้แล้ว ก็จะสามารถระบุได้ว่าความเส่ียงนั้นจัดอยู่ในความเส่ียงเรื่องใด และเป็น
ความเส่ียงท่ีอยู่ในกระบวนการใด ท้ังนี้สามารถด าเนินการระบุความเส่ียงและสาเหตุไปได้พร้อมๆ กัน เมื่อรวบรวม
ความเส่ียงและปัจจัยเส่ียง (สาเหตุ) ท้ังหมดได้แล้วก็จะต้องน ามาทบทวนและรวบรวมให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันก่อนเข้าสู่
ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงต่อไป 

 

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินความเส่ียง หมายถึง กระบวนการระบุความเส่ียง การวิเคราะห์ความเส่ียง และจัดล าดับความ

เส่ียงโดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ผลกระทบ (Impact) 
การประเมินความเส่ียงเป็นกระบวนการหลักจากองค์กรท าการระบุความเส่ียงแล้ว โดยการประเมินความ

เส่ียงนั้นประกอบด้วย   2   มิติ  คือ โอกาสท่ีจะเกิด  (Likelihood)  และผลกระทบ  (Impact)  จากความเส่ียง ซึ่ง
การประเมินความเส่ียงควรจัดให้มีการประเมินท่ีครอบคลุมความเส่ียงพื้นฐานท้ัง  4  คือ 1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) 2. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 3. ความเส่ียงด้านการเงิน(Financial Risk) 
และ 4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ(Compliance Risk) ดังนั้น ในการประเมินความเส่ียง ผู้ประเมิน
ควรระบุลักษณะของความเส่ียงจากความเสียหายท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ท้ังนี้เพื่อ
สามารถก าหนดมาตรการควบคุมความเส่ียงได้อย่างเหมาะสมต่อไป  

โอกาสที่จะเกิด(Likelihood) คือความถี่หรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง อาจจ าแนกเป็นระดับ 
น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก หรือร้อยละของโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น  

ผลกระทบ (Impact) คือขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง 
อาจจ าแนกเป็นระดับ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) คือ สถานะของความเส่ียงท่ีได้จากการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเส่ียง แบ่งเป็น  4  ระดับ คือ น้อย  ปานกลาง  สูง  สูงมาก 

การประเมินความเส่ียงสามารถท าได้ท้ังการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถท าการประเมินได้
ต้ังแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับหน่วยงาน ซึ่งจะต้องประเมินท้ังความเส่ียงท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ (Inherent Risk) 
และความเส่ียงท่ีเหลืออยู่หลังการตอบสนองต่อความเส่ียง (Residual Risk) และควรมีการจัดท าแผนท่ีความเส่ียง
(Risk map) โดยให้ความส าคัญกับความเส่ียงต่างๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กันเนื่องจากเหตุการณ์หนึ่งอาจก่อให้เกิดความ
เส่ียงหลายประการ  
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การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) จะไม่มีการระบุค่าของความเสียหาย
ออกมาเป็นตัวเลข แต่ระบุออกเป็นระดับความรุนแรงของความเสียหาย และระดับความเป็นไปได้ท่ีเหตุการณ์จะ
เกิดขึ้น   การประเมินความเส่ียงเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) จะระบุค่าของความเสียหายออกมาเป็น
ตัวเลข (โดยเฉพาะตัวเงิน) และโอกาสท่ีเหตุการณ์นั้นจะเกิดออกมาในรูปของความน่าจะเป็น(Probability) ซึ่งเป็น
รูปตัวเลขเช่นกัน 

การประเมินความเส่ียงประกอบด้วยการด าเนินการ  3  ขั้นตอน ได้แก่ 
1. การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเส่ียง 
2. การจัดล าดับความเส่ียง 
3. การประเมินมาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

 

4.1. การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 
ในการประเมินความเส่ียงจะต้องมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน(Risk Rating Scale) ท่ีจะใช้ใน

การประเมินความเส่ียงของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง หรือคณะท างานด้าน
บริหารความเส่ียงควรมีการด าเนินการร่วมกันท้ังองค์กร   โดยพิจารณาเงื่อนไขในการก าหนดเกณฑ์การประเมิน
ความเส่ียง  2  มิติ คือ โอกาสท่ีจะเกิด  (Likelihood)  และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพื่อก าหนด
ระดับความเส่ียง (Degree of Risk) ของความเส่ียงแต่ละเหตุการณ์ต่อไป     โดยสามารถก าหนดได้ท้ังเกณฑ์ในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้  ๕  ระดับ ดังนี้ 
 

ตัวอย่าง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบายเชิงปริมาณ ค าอธิบายเชิงคุณภาพ 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 

4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้ง  แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 

3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 

2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง อาจมีโอกาสเกิด  แค่นานๆครั้ง 

1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 
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ตัวอย่าง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ก าหนดเกณฑ์ไว้  ๕ ระดับ ดังนี้ 

ตัวอย่าง ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบายเชิงปริมาณ 

5 รุนแรงท่ีสุด เกิดความเสียหาย ร้อยละ 25 ของงบประมาณการด าเนินงานในแผนงาน-
โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ช่ือเสียง ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึง
เสียชีวิต  

 

4 รุนแรงมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ 20 ของงบประมาณการด าเนินงานในแผนงาน-
โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ช่ือเสียง ทรัพย์สินอย่างมาก/บาดเจ็บส าหัสถึงขั้น
ทุพลภาพไม่สามารถท างานได้  

3 ปานกลาง เกิดความเสียหาย ร้อยละ 15 ของงบประมาณการด าเนินงานในแผนงาน-
โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ช่ือเสียง ทรัพย์สินอย่างปานกลาง/บาดเจ็บส าหัส
ถึงขั้นหยุดงาน  

2 น้อย เกิดความเสียหาย ร้อยละ 10 ของงบประมาณการด าเนินงานในแผนงาน-
โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ช่ือเสียง ทรัพย์สินอย่างพอสมควร/ได้รับบาดเจ็บ
อยา่งรุนแรง 

1 น้อยมาก เกิดความเสียหาย ร้อยละ 5 ของงบประมาณการด าเนินงานในแผนงาน-
โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อ ช่ือเสียง ทรัพย์สินอย่างเล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บ
แต่ไม่รุนแรง  

 

 
4.2. การจัดล าดับความเสี่ยง 

เมื่อผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเส่ียงของแต่ละฝ่ายได้ท าการก าหนดเกณฑ์ประเมินความเส่ียงจากการ
วิเคราะห์โอกาสเกิด (likelihood)  และผลกระทบ (Impact) ของปัจจัยเส่ียงแต่ละด้านแล้วขั้นตอนต่อมา คือการ
จัดล าดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเส่ียงโดยการค านวณระดับความรุนแรงของความเส่ียงด้วยสูตรการค านวณ 

ระดับความรุนแรง = โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบ 
แล้วน าค่าท่ีมีระดับความรุนแรงสูงสุดเรียงตามล าดับ ระดับความรุนแรงสูงสุดคือระดับความเส่ียงท่ีส าคัญท่ีต้องน ามา
บริหารความเส่ียง 
แผนภูมิแสดงความเสี่ยง  (Risk Map) 
 

Risk Assessment Matrix โอกาสเกิดความเสี่ยง(Likelihood) 
น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

1 2 3 4 5 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 
(Impack) 

สูงมาก 5 5x1 (5) 5x2 (10) 5x3 (15) 5x4 (20) 5x5 (25) 
สูง 4 4x1 (4) 4x2 (8) 4x3 (12) 4x4 (16) 4x5 (20) 

ปานกลาง 3 3x1 (3) 3x2 (6) 3x3 (9) 3x4 (12) 3x5 (15) 

น้อย 
 

2 2x1 (2) 2x2 (4) 2x3 (6) 2x4 (8) 2x5 (10) 
น้อยมาก 1 1x1(1) 1x2(2) 1x3(3) 1x4(4) 1x5(5) 

ขอบเขตของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 
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ค าอธิบายการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง 

ระดับ 
ความเสียง 

Risk Ranking 
 

แทนด้วยแถบส ี ค าอธิบายการบริหารความเสี่ยง 

สูงมาก 16-25   ระดับความเส่ียงท่ีเกินระดับความเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได้   
 อย่างมาก ต้องบริหารความเส่ียงเร่งด่วน  

สูง 10-15   ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องจัดการความเส่ียง  
 ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

ปาน 6-9  ระดับท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

น้อย 1-5   ระดับท่ียอมรับได้ไม่ต้องบริหารความเส่ียง  
 

4.3. การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงท่ีมีอยู่  
เมื่อท าการจัดล าดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการประเมินมาตรการควบคุมท่ีมี

อยู่เพื่อหาความเส่ียงคงเหลือ (Residual Risk) ซึ่งความเส่ียงคงเหลือ (Residual Risk) ดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นของ
การก าหนดความเส่ียงในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ สาเหตุท่ีต้องประเมินมาตรการควบคุมท่ีมีอยู่ก็เพื่อให้ทราบว่า
ระดับความเส่ียงของปัจจัยเส่ียงแต่ละตัวนั้นสูงกว่าระดับการควบคุม (Control Score) ท่ีมีอยู่หรือไม่ โดยพิจารณา
จากสมการต่อไปนี้  
*ความเส่ียงคงเหลือ = ความเส่ียงตามธรรมชาติท่ียังไม่ได้กระท าการใดๆ (Inherent Risk) – มาตรการควบคุม  

การลดระดับความเส่ียงคงเหลือ (Residual Risk) สามารถกระท าได้โดยการเพิ่มระดับมาตรการควบคุมท่ีมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขั้น หรือการหลีกเล่ียงการด าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจท่ีทาให้เกิดความเส่ียงนั้นๆจากสมการข้างต้น 
ท าให้องค์กรสามารถก าหนดระดับความเส่ียง (Risk Score) และระดับการควบคุม (Control Score) ได้อย่าง
เหมาะสม  

เมื่อมีการประเมินมาตรการควบคุมความเส่ียงแล้วหากปัจจัยเส่ียงท่ีพิจารณาแล้วว่าสามารถด าเนินการ
ภายใต้การยอมรับของผู้บริหารระดับสูงและภายในงบประมาณท่ีวางไว้ได้  ก็สามารถวางแผนการบริหารจัดการ
ความเส่ียง เพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียงของงานหรือโครงการนั้นๆ ต่อไป 
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของความเส่ียงท่ีมีอยู่มาตรการการควบคุมและความเส่ียงคงเหลือ 

 

  

ความเสี่ยง 
ที่มอียู ่

 ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่

 

การควบคุม
ภายใน 

(กิจกรรม
ควบคุม) 

 

ความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่

 

กำรควบคุมภำยใน  
(กิจกรรมควบคุม)  

 

กำรบริหำรควำม
เสี่ยง(มำตรกำร
ควบคุมเพิ่มเติม) 

 

ระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้  
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          5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)   
เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสท่ีเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงลดลง  หรือผลกระทบของ

ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงลดลงอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเส่ียง อาจแบ่งโดย
สรุปได้เป็น  4  แนวทางหลัก ดังนี้  

(1) การหลีกเล่ียง(Avoidance) หมายถึง การท่ีความเส่ียงนั้นไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการให้ความ
เส่ียงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการด าเนินงาน เช่น การหยุดด าเนินงาน หรือกิจกรรมท่ีก่อเกิดความเส่ียงนั้น การ
เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง  

(2) การยอมรับ(Acceptance) หมายถึง การท่ีความเส่ียงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีท่ีมีความเส่ียงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าท่ีจะด าเนินการใดๆ ให้ขอ
อนุมัติหลักการรับความเส่ียงไว้และไม่ดาเนินการใดๆ  

(3) การลด (Reduction)/การควบคุม(Control)หมายถึงการลดโอกาสความน่าจะเกิดหรือลดความเสียหาย 
โดยการจัดระบบการควบคุมเพื่อป้องกัน ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกันก าหนดแผนส ารองในเหตุฉุกเฉิน  

(4) การโอน (Transfer) หรือ กระจาย (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเส่ียงให้ผู้อื่นช่วย
รับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการแทน การท าประกันภัย เป็นต้น 
ตัวอย่าง วิธีการจัดการความเสี่ยง 
วิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 

ตัวอย่ำงกำรด ำเนินงำน 
1.การหลีกเล่ียงความเส่ียง  
 (Risk Avoidance) 

เป็นการหลีกเล่ียงหรือยุติการด าเนินกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงท่ีมี
ระดับความรุนแรงท่ีไม่อาจยอมรับได้ (Unacceptable Risk) ซึ่ งการ
ด าเนินการดังกล่าวสามารถท าได้ในทางปฏิบัติ 

2.การยอมรับความเส่ียง 
(Risk Acceptance) 

เป็นแผนด าเนินการจัดสรรทุนท่ีเหมาะสม เพื่อรองรับความเสียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากความเส่ียงท่ีคงเหลืออยู่ ภายหลังการจัดการความเส่ียงตามวิธี
ข้างต้นแล้ว หรือเป็นความเส่ียงท่ีมีต้นทุนท่ีใช้ในการจัดการไม่ คุ้มกับ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ หรือเป็นความเส่ียงท่ีแต่ละฝ่าย/ส่วนงาน/องค์กร 
ไม่สามารถยุติ/หลีกเล่ียงความเส่ียงดังกล่าว 

3.การลด/ควบคุมความเส่ียง  
(Risk Reduction/Risk Control)  

 

เป็นการด าเนินการเพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย เช่น 
- จัดให้มีการสอบทานข้อก าหนด และวิธีปฏิบัติ 
- ก าหนดให้มีขั้นตอนการควบคุม และการตรวจสอบ 
- การจัดต้ังทีมบริหารโครงการ 
- จัดให้มีแผนก าหนดการบ ารุงรักษา 
- ก าหนดมาตรฐานการจัดการโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ 
- จัดให้มีการพัฒนาและวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- จัดให้มีการฝึกอบรม 
- การปรับปรุงกระบวนการท างาน 
- เป็นการจัดเพื่อลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง เช่น 
- จัดท า Contingency Plan หรือ Business Continuity Plan 
- จัดท าแผนจัดการวิกฤต Crisis Management 
- การกระจายการจุกตัว (Diversification) 

๔.การกระจาย/ถ่ายโอนความเส่ียง 
(Risk Sharing/Risk Transfer) 

เป็นการถ่ายโอนความเส่ียงให้องค์กรอื่น ได้แก่ การท าสัญญา การท า
ประกัน การสร้างพันธมิตรเครือข่ายด้านธุรกิจทางการเกษตร  เป็นต้น 
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6. กิจกรรมการควบคุม  (Control Activities)  
การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีจะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการด าเนินการตามแนว

ทางการตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีวางไว้ กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าท่ีงานและท่ัวท้ังองค์กร 
ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีแตกต่างกัน เช่น  การอนุมัติ การมอบหมายอ านาจหน้าท่ี การยืนยันความถูกต้อง การ
กระทบยอด การแบ่งหน้าท่ี และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน แบ่งประเภทของการควบคุมไว้  4  ประเภท คือ  

(1) การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ความเส่ียงและข้อผิดพลาดต้ังแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าท่ี การควบคุม การ
เข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ 

(2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขั้นเพื่ อค้นหา
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขั้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง 
ฯลฯ  

(3) การควบคุมโดยการช้ีแนะ   (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น  

(4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
ท่ีเกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิง 
เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น  

เมื่อมีการพิจารณาวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมตามมาตรฐานและแนวคิดของ COSO พบว่า
วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ  

(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร  
(2) ความเช่ือถือได้ของรายงาน เนื่องจากรายงานเป็นเครื่องส าคัญต่อการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 

เพื่อให้เกิดการดูแลบริหารบ้านเมืองท่ีดี การควบคุมภายในจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญท่ีจะควบคุมการด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีวางไว้  

(3) การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ปัจจุบันภาครัฐให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้เกิดการดูแลบริหารบ้านเมืองท่ีดี การควบคุมภายในจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญท่ีจะควบคุม
การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีวางไว้  

แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมการควบคุมเป็นเพียงเครื่องมือท่ีจะช่วยให้เกิดการปฏิบัติตามกรอบแนวทางท่ีวาง
ไว้ หากพนักงานในองค์กรไม่ให้ความร่วมมือ  ก็จะไม่สามารถท าให้การบริการความเส่ียงขององค์กรประสบ
ความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย ดังนั้น การท่ีจะสร้างให้ระบบกิจกรรมการควบคุมส าเร็จนั้นจะต้องอาศัยพนักงานท่ีมี
ความรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว  

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)  
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารเป็นส่วนส าคัญท่ีจะช่วยให้การบริหารความเส่ียงภายในองค์กรมีการ

ด าเนินการได้ส าเร็จ เนื่องจากสารสนเทศและการส่ือสารจะเป็นเครื่องมือท่ีผู้บริหารสามารถใช้ในการถ่ายทอด
นโยบาย การก ากับดูแลและติดตามผลส าเร็จของการด าเนินงาน การมีระบบสารสนเทศท่ีดีนั้นควรจัดให้มีระบบ
สารสนเทศท่ีประกอบด้วย  

(1) มีการควบคุมสิทธิ์ของผู้ใช้งานโดยแบ่งออกเป็นล าดับข้ันตอนความรับผิดชอบและประเภทของงาน  
(2) มีระบบส ารองข้อมูลเพื่อป้องกันปัญหาระบบล่มหรือเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีส่งผลต่อข้อมูลส าคัญขององค์กร  
(3) มีระบบงานท่ีสามารถเช่ือมโยงระหว่างฝ่ายแต่ละฝ่าย สามารถบริหารจัดการการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ (4) มีหน่วยงานส ารองท่ีมีอุปกรณ์และระบบท่ีสามารถให้หน่วยงานส าคัญสามารถเข้าปฏิบัติงานได้
ทันที หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้  เป็นต้น  
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(5) มีระบบการจัดการสินทรัพย์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานการใช้งานไม่ยากซับซ้อน  
เพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 

นอกจากระบบสารสนเทศและการส่ือสารมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องรับความเข้าใจท่ีตรงกัน
อย่างท่ัวถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเส่ียงของโครงการทางเลือกในการลดปัญหาความเส่ียง ข้อมูลความเส่ียงใน
ลักษณะต่างๆ และท าการตัดสินใจได้ดีท่ีสุดภายใต้ข้อจ ากัดของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดต่อส่ือสาร และเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องมีความส าคัญต่อความส าเร็จของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการบริหารความเส่ียง 

ลักษณะของการส่ือสารควรจะมีการติดต่อส่ือสารกันในลักษณะท่ีเปิดเผย และกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยท้ังท่ี
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และควรมีเอกสารแบบฟอร์มหรือคู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่สร้างความเข้าใจ 
เพราะการส่ือสารจะเน้นให้เห็นถึงการเช่ือมโยงระหว่างการบริหารความเส่ียงกับกลยุทธ์องค์กร การช้ีแจงท าความ
เข้าใจต่อบุคลากรทุกคนถึงความรับผิดชอบต่อกระบวนการบริหารความเส่ียง จะช่วย ให้เกิดการยอมรับใน
กระบวนการและน ามาซึ่งความส าเร็จในการพัฒนาการบริหารความเส่ียง 

8. การติดตามผล (Monitoring) 
เพื่อให้กลไกการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีสมบูรณ์ ควรจัดให้มีระบบการติด

ตามท่ีมีความต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ เป็นวงจรการประเมินผลท่ีทุกหน่วยงานทราบ และสามารถด าเนินการเมื่อถึง
รอบระยะเวลาการติดตามประเมินผลท่ีก าหนด เช่น รายเดือน รายไตรมาส หรือ ทุกส้ินปีงบประมาณ โดยมีการ
สร้างระบบการรายงานสถานะความเส่ียงให้ชัดเจน รวมถึงความถ่ีของการติดตามและจัดท ารายงาน รูปแบบรายงาน 
ตลอดจนวิธีการน าเสนอรายงานต่อผู้บริหาร นอกจากนี้ควรก าหนดให้มีการรายงานในกรณีท่ีมีเหตุการณ์พิเศษ
เกิดขึ้น(Exception Reports) เช่น เกตุการณ์ท่ีไม่เกิดขึ้นบ่อยแต่ผลกระทบสูงและมีนัยส าคัญ วัตถุประสงค์ส าคัญใน
การติดตามประเมินผลเพื่อ 

(1) ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของการจัดการความเส่ียง 
(2) ติดตามผลการจัดการความเส่ียงท่ีได้ด าเนินการไปแล้วหรืออยู่ระหว่างด าเนินการว่าบรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงท่ีวางไว้หรือไม ่
(3) ตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุม   ว่าสามารถลดโอกาสหรือผลกระทบต่อเหตุการณ์ความ

เส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้หรือไม่ 
ในการติดตามประเมินผลนั้น สามารถใช้รายงานบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือช่วยในการติดตาม

ประเมินผลได้อย่างเป็นทางการ โดยหน่วยงานสามารถด าเนินการตามแผนการบริหารความเส่ียงท่ีได้ผลและ
พิจารณายกเลิกหรือปรับปรุงด าเนินการตามแผนการจัดการความเส่ียงท่ียังมีข้อบกพร่อง นอกจากนี้แต่ละหน่วยงาน
อาจมีการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลส าหรับใช้ในหน่วยงานเป็นพิเศษ เช่น การจัดท า Checklist ส าหรับ
ในฝ่าย และก าหนดความถี่ในการติดตามเองภายในฝ่าย ซึ่งจัดเป็นการติดตามประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ โดย
สามารถแบ่งรูปแบบการติดตามประเมินผลของเทศบาลต าบลท่าไม้ ออกเป็น 2 รูปแบบ ประกอบด้วย 

(1) การติดตามผลอย่างเป็นทางการ เป็นการติดตามผลรายครั้ง ตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด คือทุกส้ินปี 
งบประมาณ โดยใช้แบบฟอร์ม และรายงานตามแบบท่ีก าหนด 

(2) การติดตามผลอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการติดตามผลระหว่างการ เป็นการติดตามผลระหว่างการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการติดตามการท างานในระดับกิจกรรมท่ีแต่ละหน่วยงานปฏิบัติตามหน้าท่ีงานประจ าวัน 
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2.4 การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
ในการวิเคราะห์ความเส่ียงนั้น เนื่องจากจะพิจารณาปัจจัยเส่ียงต่างๆแล้ว ต้องน าแนวคิดเรื่อง ธรรมาภิบาล

ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเส่ียง เช่น ด้านยุทธศาสตร์ โครงการท่ีคัดเลือกมานั้นอาจ
มีความเส่ียงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมด้านการด าเนินการ อาจมีความเส่ียงต่อเรื่องประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใสด้านการเงิน อาจมีความเส่ียงต่อเรื่องนิติธรรมและภาระรับผิดชอบด้านกฎระเบียบ อาจมีความเส่ียงต่อ
เรื่องนิติธรรมและความเสมอภาค 

ท้ังนี้ ความเส่ียงเรื่องธรรมาภิบาลท่ีอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/โครงการ   เพื่อให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) 10 ประการ ประกอบด้วย 

(1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ี
มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันน าของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดย
การปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ี
เป็นมาตรฐาน รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

(2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลท่ีดีมีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมให้องค์การสามารถใช่ทรัพยากรท้ัง
ด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

(3) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) : กระบวนการท่ีข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นท่ีส าคัญท่ี
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  

(4) หลักความโปร่งใส (Transparency): กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย 
และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

(5) หลักการตอบสนอง  (Responsiveness) :  การให้บริการท่ีสามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด และสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงการตอบสนองต่อความคาดหวัง/ความต้องการของประชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

(6) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี และงาน
ผลงานต่อเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับท่ีตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

(7) หลักนิติธรรม (Rule Of Law) : การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(8) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) : การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนด าเนินการแทน โดยมี
อิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดย
มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุ งกระบวนการแล
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เพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการด าเนินการท่ีดีของส่วนราชการ ท้ังนี้การกระจายอ านาจการตัดสินใจท่ีดีบุคลากรต้องมี
ความรู้ความสามารถ และข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจท่ีเหมาะสม 

(9) หลักความเสมอภาค (Equity) : การได้รับปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยก
ด้าน ชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่นๆ 

(10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการในการ
แสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบ
โดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านท่ีหาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นท่ีส าคัญ  

 

2.5  ระดับการบริหารความเสี่ยง  
การบริหารความเส่ียงสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
1. ระดับองค์กร(Organization) ความเส่ียงในระดับองค์กรในองค์กรภาครัฐจะมุ่งเน้นความเส่ียงเชิง

นโยบาย (Policy Risk) การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน(Public participation) และการ
ปฏิบัติงานร่วมกับองค์การอิสระ(Non-Profit Organization) ท่ีช่วยในการจัดท านโยบายต่างๆ สามารถท าให้เกิด
การยอมรับผลักดันการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับประชาชนและท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

2. ระดับการด าเนินการ (Operational Risk) ความเส่ียงในระดับการด าเนินการในองค์กรภาครัฐและ
เอกชนจะเน้นท่ีการบริหารแผนงาน/โครงการ ซึ่งมีเครื่องมือในการบริหาร เช่น การหาเส้นทางวิกฤต CMP (Critical 
Path Method) โดยน ามาเช่ือมโยงกับเทคนิคการทบทวนและการประเมินโครงการท่ีรู้จักกันดีว่า PERT (Program 
Evaluation and Review Technique) การจัดท าผังแสดงระยะเวลาของกิจกรรม (Gantt Chart) และความเส่ียง
ในงานประจ า (Routine Work)  

3. ระดับบุคลากร (Individual Risk) ความเส่ียงในระดับบุคลากรในองค์กรภาครัฐและเอกชนจะให้
ความส าคัญกับอุบัติเหตุ(Accident) ความปลอดภัย(Safety) และสุขภาพ (Health) โดยน าหลักการปฏิบัติงาน หรือ 
Job Scheduling และ Shift Work มาประยุกต์ใช้  

 

2.6 ความสัมพันธ์ของการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายใน   

วัตถุประสงค์หลักของการบริหารองค์กรท่ีดี คือการติดตาม ก ากับ ควบคุมและดูแลให้มีการจัดกระบวนการ 
เพื่อใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย คุ้มค่าและประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ดังนั้นส่ิงท่ีเป็นรากฐานท่ีจะช่วยให้มีการก ากับดูแลองค์กรท่ีดีนั้นประกอบด้วย 

๑) การบริหารความเส่ียง เป็นกระบวนการท่ีถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถบ่งช้ีเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและ
มีผลกระทบต่อองค์กร โดยการบริหารความเส่ียงจะถูกน ามาก าหนดวัตถุประสงค์จนถึงการด าเนินงานทุกขั้นตอน 

๒) การควบคุมภายใน คือกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆท่ีองค์กรก าหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหากได้มีการ
ปฏิบัติตามกระบวนการเหล่านี้แล้ว องค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างราบรื่น 

๓) การตรวจสอบภายใน คืองานท่ีก าหนดขึ้นเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
ก ากับดูแลท่ีดีต่างๆ ถือเป็นกลไกหนึ่งท่ีจะช่วยผลักดันให้เกิดการปรับปรุงการควบคุมภายใน      และการบริหาร
ความเส่ียงท่ีเหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 
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บทที่ 3 
แนวทางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลต าบลท่าไม้  

ส าหรับการบริหารความเส่ียงของเทศบาลต าบลท่าไม้    ประกอบด้วยระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน
เพื่อการบรรลุเป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ และน าส่งเป้าประสงค์ของเทศบาลต าบลท่าไม้  ในมิติ
ประสิทธิผลและน าส่งผลผลิตหรือบริการต่อผู้รับบริการภายในและภายนอกของเทศบาลต าบลท่าไม้ แผนบริหาร
ความเส่ียงของเทศบาลต าบลท่าไม้  จึงประกอบด้วยการคัดเลือกโครงการท่ีมีผลต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร 
กิจกรรมวิเคราะห์ความเส่ียง โดยยึดแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงตามแนวทางของ COSO และหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยมีข้ันตอนการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงของเทศบาลต าบลท่าไม้  ดังนี้ 
3.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

การประเมินความเส่ียงสภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรมองค์กร
นโยบายและปรัชญาเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ความซื่อสัตย์และคุณค่าแห่ง
จริยธรรม ความสามารถของบุคคล การจัดโครงสร้างองค์กร การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
มาตรฐานและวิธีปฏิบัติด้านต่างๆ ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย  
 

3.2 คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
จากนโยบายการบริหารความเส่ียงของเทศบาลต าบลท่าไม้ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ/

กิจกรรม ในการวิเคราะห์ความเส่ียงไว้ให้หน่วยงานในสังกัด เทศบาลต าบลท่าไม้ พิจารณาคัดเลือกโครงการ/
กิจกรรม ในการวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนความเส่ียง ดังนี้ 

1) เป็นโครงการ/กิจกรรม ท่ีด าเนินการเพื่อให้เทศบาลต าบลท่าไม้  สามารถบรรลุเป้าประสงค์ภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามท่ีระบุแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ เทศบาลต าบลท่าไม้ 

2) เป็นโครงการ/กิจกรรม ท่ีได้รับงบประมาณประจ าปี 
3) เป็นโครงการ/กิจกรรม ท่ีด าเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการท่ีน าส่งต่อผู้รับบริการภายนอก  
ท้ังนี้ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ในการวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนบริหารความเส่ียงตาม 

ข้อ (1-3) ให้ใช้เกณฑ์การพิจารณาเพื่อให้คะแนนดังนี้ 
ปัจจัยพิจารณา  เกณฑ์คะแนนพิจารณา  

               1 2 3 
1.การบรรลุเป้าประสงคภ์ายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลท่าไม้  
(ต้องอยู่คะแนนที่ 3 เท่าน้ัน) 
 

ไม่ใช้โครงการ/กิจกรรมหลัก  
ที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าประสงค์ของเทศบาล
ต าบลท่าไม ้

เป็นโครงการ/กิจกรรมหลัก ท่ี
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ของส านัก/กอง  
แต่ไม่น าส่งเป้าประสงค์ของ
เทศบาลต าบลท่าไม้  ในมิติ
ประสิทธิผล 

เป็นโครงการ/กิจกรรมหลัก   
ที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ของส านัก/กอง  
และน าส่งเป้าประสงค์ของ
เทศบาลต าบลท่าไม้  ในมิติ
ประสิทธิผล 

2.ได้รับงบประมาณประจ าป ี
 

ได้รับงบประมาณสงูเป็น
ล าดับ  3  และต่ ากว่า 

ได้งบประมาณสูงเป็นล าดับ 2  ได้รับงบประมาณสงูเป็น  
ล าดับ 1 

3.ระดับการน าสิ่งผิดหรือ
บริการในแต่ละโครงการ/
กิจกรรม (ต้องอยู่คะแนนที่  3  
เท่าน้ัน) 

เป็นผู้รับบริการภายใน 
ส านักงาน/กอง 

เป็นผู้รับบริการภายใน
เทศบาลต าบลท่าไม้  

เป็นผู้รับบริการภายนอก
เทศบาลต าบลท่าไม้   
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วิธีการด าเนินการ  
๑) ให้คณะท างานบริหารความเส่ียงของ ส านัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการหรือกิจกรรมย่อยภายใต้

กิจกรรมหลักท่ีระบุแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามแบบฟอร์ม 1.1 การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะ
ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียง โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย ท่ีจะด าเนินการเพี่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ในมิติประสิทธิผลของแผนท่ียุทธศาสตร์ของสานัก/กอง ท่ีน าส่งต่อเป้าประสงค์ในมิติประสิทธิผลของ
แผนท่ียุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลท่าไม้ 

2) ในกรณีท่ีการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ในมิติประสิทธิผลของแผนยุทธศาสตร์ของ  เทศบาล
ต าบลท่าไม้ ท่ีส านัก/กอง รับผิดชอบมีหลายเป้าประสงค์ ให้คณะท างานบริหารความเส่ียงของ ส านัก/กอง พิจารณา
ล าดับความส าคัญ โดยคัดเลือก โครงการ/กิจกรรมย่อย ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยน าโครงการ/กิจกรรมย่อยท่ีมี
ผลคะแนนการคัดเลือกสูงสุดในแต่ละเป้าประสงค์ของ เทศบาลต าบลท่าไม้  ท่ีส านัก/กอง รับผิดชอบมาวิเคราะห์
และจัดท าแผนบริหารความเส่ียง (เช่น ถ้ามีส่วนรับผิดชอบเป้าประสงค์ของ  เทศบาลต าบลท่าไม้ จ านวน 2 
เป้าประสงค์ให้พิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรมย่อย ท่ีมีผลคะแนนการคัดเลือกสูงสุดเป้าประสงค์ละ   1  
โครงการ/กิจกรรมย่อย มาวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเส่ียง)  

 

3.3 วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
กระบวนการบริหารความเส่ียงตามมาตรฐาน COSO และหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยมี

กรอบแนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ ดังนี้  
3.3.1 การก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย (Set Objectives)  
การก าหนดวัตถุประสงค์ภายในองค์กรจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ 

วัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ   และยุทธศาสตร์การด าเนินงานขององค์กร และ
จะต้องสอดคล้องกันต้ังแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพื่อให้วัตถุประสงค์ 

ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการด าเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์ความเส่ียง
ท่ีจะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง“ผลลัพธ์” ท่ีองค์กรต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่กล่าวถึง 
“กระบวนการ” ในการปฏิบัติงานส าหรับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับคือ 

1) วัตถุประสงค์ระดับองค์กร (Corporate Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในภาพรวม
ขององค์กรหรือเป้าประสงค์ตามแผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

2) วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม (Activities Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานท่ีเฉพาะ 
เจาะจงลงไปส าหรับแต่ละกิจกรรมท่ีองค์กรก าหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละ
กิจกรรมต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร 

การก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนช่วยให้การระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน ซึ่ง
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดขึ้นในแต่ละระดับ ควรมีการก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ีชัดเจนและสามารถ
วัดผลได้ วัตถุประสงค์ท่ีดี (SMART) ควรมีลักษณะดังนี้ 

S: Specific หมายถึง มีการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน 
M: Measurable หมายถึง สามารถวัดผลหรือประเมินได้ 
A: Achievable หมายถึง สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้ 
R: Reasonable หมายถึง สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ 
T: Time constrained หมายถึง มีกรอบเวลาท่ีชัดเจนและเหมาะสม 
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วิธีการด าเนินการ 
(1) การระบุวัตถุประสงค์ระดับองค์กร ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาระบุวัตถุประสงค์ระดับองค์กร ในท่ีนี้

สามารถน าเป้าประสงค์หรือเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(2) การระบุวัตถุประสงค์ระดับส านัก/กอง ให้คณะท างานบริหารความเส่ียงของส านัก/กอง พิจารณาระบุ

วัตถุประสงค์ระดับส านัก/กอง ในท่ีนี้สามารถพิจารณาน าเป้าประสงค์ของส านัก/กอง ท่ีน าส่งเป้าประสงค์ของ
เทศบาลต าบลท่าไม้  ตามท่ีระบุในแผนท่ียุทธศาสตร์ของส านัก/กอง หรือตามท่ีระบุในแผนท่ีปฏิบัติราชการประจ าปี
ของเทศบาลต าบลท่าไม้ 

(3) การระบุวัตถุประสงค์ระดับโครงการ/กิจกรรม และขั้นตอนให้คณะท างานบริหารความเส่ียงของ
หน่วยงานพิจารณาระบุวัตถุประสงค์ในระดับโครงการ/กิจกรรม และขั้นตอนท่ีหน่วยงานของตนรับผิดชอบ โดย
สามารถพิจารณาน าวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว มาใช้ระบุในการก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารความเส่ียง
ได้ หากยังไม่เคยมีการระบุมาก่อนให้ก าหนดขึ้นใหม่ 

(4) ให้คณะท างานบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน ระบุวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับลงในแบบฟอร์มท่ี 1.2 
การระบุความเส่ียง 

3.3.2 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Event Identification) 
การระบุความเส่ียงและปัจจัยเส่ียง เป็นกระบวนการท่ีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเส่ียงและ

ปัจจัยเส่ียง โดยต้องค านึงถึงความเส่ียงท่ีมีสาเหตุมาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทศบาลต าบลท่าไม้ หรือผลการปฏิบัติงานท้ังในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม 
ในการระบุปัจจัยเส่ียงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความ
ผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด รวมท้ังมีทรัพย์สินใดท่ีจ าเป็นต้องได้รับการดูแล ป้องกัน 
รักษา การระบุปัจจัยเส่ียงของการท่ีจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อ
กระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทาให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาส ปัจจัยเส่ียงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุ
ท่ีแท้จริงเพื่อท่ีจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเส่ียงในภายหลังได้ 

3.3.2.1 สาเหตุของความเสี่ยง  โดยสาเหตุของความเส่ียงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้ 
1) ปัจจัยเส่ียงภายนอก คือ ความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่นภาค

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
2) ปัจจัยเส่ียงภายใน คือ ความเส่ียงท่ีสามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร
กระบวนการท างาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์ เป็นต้น 

3.3.2.2 ประเภทของความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
1) ความเสี่ยงด้ายกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน

ภาพรวม โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์
ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หลังเกิดจากการก าหนดกลยุทธ์
ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับและ
โครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนไ ด้ส่วนเสีย
อย่างแท้จริง หรือเป็นความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
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2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน    (Operational Risk: O)     เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
หรือประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบภายในองค์กร/
กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่ อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียง ท่ี เกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อ
สถานการณ์หรือเป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและ
ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การ
ควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย 
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ การร่างสัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

3.3.2.3 ประเภทความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ในการวิเคราะห์ความเส่ียงนั้น เนื่องจากส่วน
ราชการจะพิจารณาปัจจัยเส่ียงจากด้านต่างๆ แล้วส่วนราชการต้องน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละ
ด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเส่ียง เช่น ด้านยุทธศาสตร์ โครงการท่ีคัดเลือกมานั้นอาจมีความเส่ียงต่อเรื่อง
ประสิทธิผลและการมีส่วนร่วม ด้านการด าเนินการ อาจมีความเส่ียงต่อเรื่องประสิทธิภาพความโปร่งใส ด้านการเงิน 
อาจมีความเส่ียงต่อเนื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ ด้านกฎระเบียบ อาจมีความเส่ียงต่อเรื่องนิติธรรม และความ
เสมอภาค 

ท้ังนี้ ความเส่ียงเรื่องธรรมาภิบาลท่ีอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/โครงการเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  10  ประการ ประกอบด้วย 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness): ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานท่ีมีความคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันน าของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการคิดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency): การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลท่ีดีท่ีมีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรท้ังด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3) หลักการมีส่วนร่วม (Participation): กระบวนการท่ีข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการเรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นท่ีส าคัญท่ี
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  
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4) หลักความโปร่งใส (Transparency): กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาช้ีแจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัย และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการ
ด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

5) หลักการตอบสนอง (Responsiveness): การให้บริการท่ีสามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด และสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองต่อความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

6) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability):การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและ
ผลงานต่อเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับท่ีตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

7) หลักนิติธรรม (Rule of Law):การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

8) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization):การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจทรัพยากร และ
ภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารท้องถิ่น) และภาคประชาชน
ด าเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการบริการต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการด าเนินการท่ีดีของส่วนราชการ ท้ังนี้การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจท่ีดี บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจท่ีเหมาะสม 

9) หลักความเสมอภาค (Equity):การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยการ
ไม่แบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ 

10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการใน
การแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านท่ีหาขอ้ยุติไม่ได้ในประเด็นท่ีส าคัญ 

วิธีด าเนินการ 
(1) ให้คณะท างานบริหารความเส่ียงของ ส านัก/กอง ร่วมกันระบุปัจจัยเส่ียงโดยใช้แบบฟอร์มท่ี 1.2 ใน

การระบุปัจจัยเส่ียง 
(2) พิจารณาระบุปัจจัยเส่ียงท้ังท่ีเป็นปัจจัยในและปัจจัยภายนอกท่ีอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ในแต่ละขั้นตอนของ โครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย ซึ่งในแต่ละขั้นอาจมีปัจจัยเส่ียง
มากกว่า 1 ปัจจัยให้ระบุให้ครบถ้วน 

(3) พิจารณาระบุประเภทของความเส่ียงในแต่ละปัจจัย โดยท าเครื่องหมาย ( ) ในช่องประเภทความเส่ียง
แต่ละด้านซึ่งประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ โดยพิจารณาตามความหมายท่ีระบุในข้อ 3.3.2.2 ประเภทของความเส่ียง 
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(4) พิจารณาวิเคราะห์ความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาล โดยท าเครื่องหมาย ( ) ในช่องหลักธรรมาภิบาลท่ี
เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักการ
ตอบสนอง หลักภาระผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการกระจายอ านาจ หลักความเสมอภาค   และหลักการมุ่งเน้น
ฉันทามติ โดยพิจารณาตามความหมายท่ีระบุในข้อ 3.3.2.3 การวิเคราะห์ความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาล 

 

3.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินระดับโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบของความเส่ียงต่างๆโดยคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เส่ียง และการด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเส่ียง ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 

3.4.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง 
ได้แก่ ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ
ความเส่ียง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการฯ จะต้องก าหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งมีท้ังเกณฑ์ในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของ
คณะกรรมการฯ และผู้บริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานท่ีมีข้อมูลตัวเลข หรือ
จ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานท่ีมีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข
หรือจ านวนเงินท่ีชัดเจนได้ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ หรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความ
เส่ียง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
ท่ีจะเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของ เทศบาลต าบลท่าไม้ ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบดังนี้ 

 

1) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) มีก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี ้

           ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ 

ระดับ 

 

โอกาส
ที่จะเกิด 

ค าอธิบาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 

4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน  5  ครั้ง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 

3 ปานกลาง 1 ปี ต่อครั้ง มีโอกาสเกิดบางครัง้ 

2 น้อย 2-4 ปีต่อครั้ง อาจมีโอกาสเกิด  แต่นานๆครั้ง 

1 น้อยมาก 5  ปีต่อครั้ง มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 
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2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี ้ 
2.1) กรณีเป็นความรุนแรงท่ีสามารถวัดเป็นตัวเงินได้ 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง 

ระดับ ผลกระทบ                                         ค าอธิบาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

5 สูงมาก >๑๐ ล้านบาท  มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการ
บาดเจ็บถึงชีวิต  

4 
 

สูง 
 

>๒.๕ แสนบาท – ๑๐ ล้านบาท  มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัส
ถึงขั้นพิการ  

3 
 

ปานกลาง 
 

>๕๐,๐๐๐ – ๒.๕ แสนบาท  มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัส
ถึงขั้นหยุดงาน  

2 
 

น้อย 
 

>๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท  มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บ
รุนแรง  

1 
 

น้อยมาก 
 

ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการ
บาดเจ็บรุนแรง  

 

2.2) กรณีเป็นความรุนแรงท่ีส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์ 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อเป้าหมายขององค์กร) 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายและช่ือเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก 
4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายและช่ือเสียงขององค์กรในระดับสูง 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างและช่ือเสียงขององค์กรบ้าง 
2 น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายและช่ือเสียงขององค์กรนอ้ย 
1 น้อยมาก แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและช่ือเสียงขององค์กรเลย 

 

2.3) กรณีเป็นความรุนแรงท่ีส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
                    ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (ต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ) 

 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมาก เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ท่ีส าคัญท้ังหมด และเกิดความเสียหายอย่างมากต่อ

ความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ  
4 สูง เกิดปัญหากับระบบ IT ท่ีส าคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งส่งผลต่อความถูกต้อง

ของข้อมูลบางส่วน 
3 ปานกลาง ระบบมีปัญหาและความสูญเสียไม่มาก  

 

2 น้อย เกิดเหตุท่ีแก้ไขได้ 
1 น้อยมาก เกิดเหตุท่ีไม่มีความส าคัญ 

2.4) กรณีเป็นความรุนแรงท่ีส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อบุคลากร) 
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ระดับ       ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกเลิกจ้างหรืออกจากงานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตผู้อื่นโดยตรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่มีข้ึนเงนิเดือน  
3 ปานกลาง ถูกท าทัณฑ์บน ความรุนแรงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อื่น และสร้างบรรยากาศการ

ปฏิบัติงานท่ีไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง  

 

2.5) กรณีเป็นความรุนแรงท่ีส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (กระบวนการ) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อการด าเนินงาน) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรนุแรงมาก เช่น หยุดด าเนินการ
มากกว่า 1 เดือน 

4 สูง มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรนุแรง เช่นหยุดด าเนินการ 1 เดือน  
3 ปานกลาง มีการชะงักงนัอย่างมีนัยส าคัญของกระบวนการและการด าเนินงาน  
2 น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการด าเนนิงาน  
1 น้อยมาก ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการด าเนินงาน  

 

3) ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก ่สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ า  
ตารางระดับความเส่ียง 

 

3.4.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการน าความเส่ียงและปัจจัยเสียงแต่ละ
ปัจจัยท่ีระบุไว้มาประเมินโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความส่ียงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความ
เสียหายจากความเส่ียง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเส่ียงแตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเส่ียง
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ 
ก าลังคน หรือเวลาท่ีมีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
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1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในเหตุการณ์ต่างๆว่ามีโอกาสและความถี่ท่ีจะเกิดนั้นมากน้อย
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียงท่ีมีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามีระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 

3.4.3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงเมื่อพิจารณาโอกาสและความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรง
ของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว ให้น าผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง
และผลกระทบของความเส่ียงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใด 

3.4.4 การจัดล าดับความเสี่ยงเมื่อได้ค่าระดับความเส่ียงแล้ว จะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความ
เส่ียงท่ีมีผลต่อ เทศบาลต าบลท่าไม้  เมื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการตอบสนองในแต่ละสาเหตุของความเส่ียงท่ี
ส าคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเส่ียงท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
และผลกระทบของความเส่ียงท่ีประเมินได้ตามตารางการประเมินความเส่ียงโดยจัดเรียงตามล าดับ จากระดับสูงมาก 
สูง ปานกลาง ต่ า และเลือกความเส่ียงท่ีมีระดับสูงมากและสูง มาจัดท าแผนการบริหารความเส่ียงในขั้นตอนต่อไป 

ในการประเมินผลความเส่ียงจะต้องมีก าหนดแผนภูมิเส่ียง (Risk Profile)ท่ีได้จากการพิจารณาจัดระดับ
ความส าคัญของความเส่ียงจากโอกาส (Likelihood) และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น (Impact)  และขอบเขตของระดับ
ความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้  (Risk Appetite Boundary)    โดยระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์
ต่างๆ × ความรุนแรงของเหตุการณ์ (Likelihood×Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk 
Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

(1) ระดับความเส่ียงต่ า (Low) คะแนนระดับความเส่ียง 1-4 คะแนน ยอมรับความเส่ียงก าหนดเป็นสีเขียว 
 
(2) ระดับความเส่ียงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเส่ียง 5-9 ยอมรับความเส่ียงท่ีมีแผนควบคุม

ความเส่ียง ก าหนดเป็นสีเหลือง   
(3) ระดับความเส่ียงสูง (High) คะแนนความเส่ียง 10-15 คะแนน มีแผนลดความเส่ียงก าหนดเป็นสีส้ม 
 
(4) ระดับความเส่ียงสูงมาก (Extreme)  คะแนนระดับความเส่ียง 16-25 คะแนน    มีแผนลดและ

ประเมินซ้ าหรือถ่ายโอนความเส่ียงก าหนดเป็นสีแดง 
วิธีด าเนินการ 
(1) ให้คณะท างาน บริหารความเส่ียงของหน่วยงานประเมินความเส่ียงในแต่ละปัจจัยเส่ียงลงในแบบฟอร์ม 

1.3 การประเมินและการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเส่ียง 
 
(2) พิจารณาประเมินโอกาส (Likelihood) ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงต่างๆ และประเมินระดับความ

รุนแรง (Impact) จากปัจจัยเส่ียงจากผลการวิเคราะห์ในแบบฟอร์ม 1.2 ให้ครบถ้วนทุกปัจจัยเส่ียง โดยพิจารณา
จากเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีคณะกรรมการฯ ก าหนด (ระบุอยู่ในข้อ 3.4.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐาน) 

(3) ในกรณีท่ีคณะท างานบริหารความเส่ียงของหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
ตามท่ีระบุอยู่ในข้อ 3.4.1 ท่ีคณะกรรมการฯก าหนดยังไม่สามารถน าไปเป็นเกณฑ์เพื่อประเมินความเส่ียงได้ 



29 
  

เนื่องจากเห็นว่าความเส่ียงหรือปัจจัยเส่ียงของโครงการ/กิจกรรมท่ีรับผิดชอบมีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถน า
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานไปประเมินได้ ให้คณะท างานบริหารความเส่ียงของหน่วยงานพิจารณาก าหนดเกณฑ์
การประเมินขึ้นใหม่ โดยยึดหลักการก าหนดเกณฑ์การประเมินใน 5 ระดับ ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เพื่อให้
สามารถน าไปเทียบเคียงในเวลาท่ีจัดล าดับความเส่ียงในภาพรวมของเทศบาลต าบลท่าไม้ รวมถึงการก าหนดแนว
ทางการตอบสนองความเส่ียงต่อไป 
3.5 แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง  

      การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเส่ียงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับ
ท่ียอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเส่ียงสามารถท าได้หลายวิธี สามารถปรับเปล่ียนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียง
ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเส่ียง  ซึ่งทางเลือกในการจัดการความเส่ียงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ  

3.5.1 การยอมรับ (take,Accept) หมายถึง การท่ีความเส่ียงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีท่ีมีความเส่ียงในระดับท่ีไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าท่ีจะด าเนินการใดๆ 
ให้ขออนุมัติหลักการรับความเส่ียงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

3.5.2 การลด (Reduction) หมายถึง เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือการออกแบบวิธีการท างาน
ใหม่ เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้  

3.5.3 การยกเลิก (Terminate) หรือหลีกเลี่ยง (Avoid) คือ ความเส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับและต้อง
จัดการให้ความเส่ียงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเส่ียงกลุ่มนี้  เช่น การหยุด
ด าเนินงานหรือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงนั้น การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานการลดขนาดของ
งานท่ีจะด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น  

3.5.4 การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ่ง (share) คือ ความเส่ียงท่ีสามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ 
เช่น การท าประกันภัย/ การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่าง  เช่น งาน
รักษาความปลอดภัย เป็นต้น  

วิธีการด าเนินการ  
ให้คณะท างานบริหารความเส่ียงของส านัก/กอง ก าหนดแนวทางตอบสนองความเส่ียงลงในแบบฟอร์ม 1.3 

การประเมินและการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเส่ียง โดยมีแนวทางในการพิจารณาเป็นรายกรณี ดังนี ้ 
 (1) กรณีปัจจัยเส่ียงเป็นปัจจัยภายนอก และเป็นระดับความเส่ียงสูงและสูงมาก ซึ่งยังไม่มีมาตรการใด

รองรับความเส่ียงนั้นๆ ให้คณะท างานบริหารความเส่ียงของหน่วยงานก าหนดแนวทางการตอบสนองความเส่ียง โดย
ค านึงประเด็นต่างๆ 

(1.1) ปัจจัยเส่ียงมีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและอยู่ในขอบเขตท่ีหน่วยงานสามารถบริหาร
จัดการได้ รวมทั้งมีความคุ้มค่าในการด าเนินการให้ใช้แนวทางการลดความเส่ียง และก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเพื่อ
ลดความเส่ียง  

(1.2) ปัจจัยเส่ียงมีความสอดคล้องกับภารกิจของหลายหน่วยงานในสังกัด  เทศบาลต าบลท่าไม้  และอยู่ใน
ขอบเขตท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถร่วมด าเนินการได้  รวมท้ังมีความคุ้มค่าในการด าเนินการ ให้ใช้แนวทางการ
ลดความเส่ียง โดยคณะท างานบริหารความเส่ียงของหน่วยงานจัดท าข้อเสนอแนวทางการตอบสนองความเส่ียง
รวมทั้งมาตรการ/กิจกรรมรองรับความเส่ียงต่อคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณา  

(1.3) ปัจจัยเส่ียงอยู่นอกเหนือภารกิจของหน่วยงานแต่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานอื่นในสังกัด 
เทศบาลต าบลท่าไม้   ให้คณะท างานบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน จัดท าข้อเสนอแนวทางการตอบสนองความ
เส่ียง รวมท้ังมาตรการ/กิจกรรมรองรับความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานท่ี
ด าเนินการในภารกิจดังกล่าว เพื่อลดความเส่ียงนั้นๆ ต่อไป  
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(1.4) ปัจจัยเส่ียงอยู่นอกเหนือภารกิจทุกหน่วยงานในเทศบาลต าบลท่าไม้    ให้คณะท างานบริหารความ
เส่ียงของหน่วยงานพิจารณาว่า สามารถก าหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับท่ีมีความคุ้มค่าในการด าเนินการได้หรือไม่ 
ถ้าได้ให้ก าหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับความเส่ียงขึ้นใหม่แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณา  

(2) กรณีปัจจัยเสี่ยงเป็นปัจจัยภายนอกและเป็นระดับความเสี่ยงปานกลางและต่ า มีแนวทางให้
คณะท างานพิจารณาเป็นรายกรณี  ดังนี้  

(2.1) เป็นปัจจัยเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้และกิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงานตามปกติสามารถควบคุมให้
ความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้  แต่พิจารณาแล้วมีความเป็นไปได้ท่ีความเส่ียงนั้นยังมีโอกาสเกิดขึ้นและมีโอกาส
ส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ของหน่วยงานมากขึ้น ให้เลือกแนวทางการควบคุมความเส่ียง (น าไป
บริหารจัดการควบคุมภายในส่วนราชการ)  

(2.2) เป็นปัจจัยเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้แต่ไม่มีกิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงานตามปกติท่ีสามารถน าไป
ควบคุมความเส่ียงนั้นได้ รวมทั้งมีความเป็นไปได้ท่ีความเส่ียงนั้น จะมีโอกาสส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
ของหน่วยงานมากขึ้น ให้คณะท างานบริหารความเส่ียงของหน่วยงานพิจารณาเลือกแนวทางการควบคุมความเส่ียง 
และก าหนดมาตรการและกิจกรรมควบคุมความเส่ียงขึ้นใหม่  

(2.3) เป็นปัจจัยท่ีสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  ซึ่งคณะท างานบริหารความเส่ียง
ของหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีท่ีมีความเส่ียงในระดับท่ีไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าท่ี
จะด าเนินการใดๆ ให้เลือกแนวทางการยอมรับความเส่ียง  

(3) กรณีปัจจัยเสี่ยงเป็นปัจจัยภายใน และเปน็ระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก มีแนวทางให้คณะท างาน
พิจารณาเป็นรายกรณี ดังนี้  

(3.1) เป็นปจัจัยเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการของหน่วยงานโดยตรง และอยู่ในขอบเขตท่ีหน่วยงาน
สามารถบริหารจัดการได้ แต่ไม่มีมาตรการหรือกิจกรรมในการควบคุมอยู่ รวมท้ังเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความ
คุ้มค่าในการด าเนินงาน ให้ใช้แนวทางการลดความเส่ียงและก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเพื่อลดความเส่ียงขึ้นใหม่  

(3.2) เป็นปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการด าเนินงานของหลายหน่วยงานในสังกัด เทศบาลต าบลท่าไม้  และ
อยู่ในขอบเขตท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถร่วมด าเนินการได้ รวมท้ังมีความคุ้มค่าในการด าเนินการให้ใช้แนวทาง
ลดความเส่ียง โดยคณะท างานบริหารความเส่ียงของหน่วยงานจัดท าข้อเสนอแนวทางการตอบสนองความเส่ียง
รวมทั้งมาตรการ/กิจกรรมเพื่อลดความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณา  

(3.3) อยู่นอกเหนือภารกิจของทุกหน่วยงานในสังกัด เทศบาลต าบลท่าไม้  ให้คณะท างานบริหารความ
เส่ียงของหน่วยงาน จัดท าข้อเสนอแนวทางการตอบสนองความเส่ียง โดยการถ่ายโอนความเส่ียงให้หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบโดยตรง รวมท้ังมาตรการ/กิจกรรมรองรับความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณามอบหมายให้
หน่วยงานท่ีด าเนินการในภารกิจดังกล่าวเพี่อลดความเส่ียงนั้นๆต่อไป  

 
(3.4) อยู่นอกเหนือภารกิจของทุกหน่วยงานในสังกัด เทศบาลต าบลท่าไม้ ให้คณะท างานบริหารความเส่ียง

ของหน่วยงานพิจารณาว่า สามารถก าหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับท่ีมีความคุ้มค่าในการด าเนินการได้หรือไม่ ถ้า
ได้ให้ใช้แนวทางการลดความเส่ียงและก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเพื่อลดความเส่ียงขึ้นใหม่ แล้วเสนอต่อคณะ
กรรมการฯพิจารณา  

(4) กรณีปัจจัยเสี่ยงเป็นปัจจัยภายในและเปน็ระดับความเสี่ยงปานกลางและต่ ามีแนวทางให้
คณะท างานพิจารณาเป็นรายกรณี ดังนี้  

(4.1) เป็นปัจจัยเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้และกิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงานตามปกติสามารถควบคุมให้
ความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ให้เลือกแนวทางการควบคุมความเส่ียง  (น าไปบริหารจัดการตามแนวทางการ
ควบคุมภายในของส่วนของราชการ)  
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(4.2) เป็นปัจจัยท่ีสามารถยอมรับได้แต่ไม่มีกิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงานตามปกติท่ีสามารถควบคุม
ความเส่ียงนั้นได้ รวมทั้งมีความเป็นไปได้ท่ีความเส่ียงนั้น จะมีโอกาสส่งผลต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ของหน่วยงาน
มากขึ้นให้คณะท างานบริหารความเส่ียงของหน่วยงานพิจารณาเลือกแนวทางการควบคุมความเส่ียง (น าไปบริหาร
จัดการตามแนวทางการควบคุมภายในของส่วนราชการ) และก าหนดมาตรการและกิจกรรมควบคุมความเส่ียง
เพิ่มเติม 

(4.3) เป็นปัจจัยเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งคณะท างานบริหารความ
เส่ียงของหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ต้องด าเนินการใดๆ    เช่น  กรณีท่ีมีความเส่ียงในระดับไม่รุนแรงและไม่
คุ้มค่าท่ีจะด าเนินการใดๆ ให้เลือกแนวทางการยอมรับความเส่ียง 

 

3.6 การก าหนดกิจกรรมควบคุม 
ภายหลังจากท่ีคณะท างานบริหารความเส่ียงระบุแนวทางการตอบสนองความเส่ียงในแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว 

ให้คณะท างานฯ ก าหนดกิจกรรมเพื่อลดความเส่ียงท่ีอยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก(Extreme) ให้ลดลงอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมท้ังต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนใน
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ท่ีจะได้รับด้วย 

วิธีการด าเนินการ 
(1) การพิจารณาก าหนดกิจกรรมในการรองรับความเส่ียงต่างๆ สามารถพิจารณาก าหนดไปพร้อมกับการ

ก าหนดแนวทางการตอบสนองความเส่ียงได้ โดยภายหลังจากการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเส่ียงแล้ว ให้
พิจารณาก าหนด มาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเส่ียง ระบุลงในแบบฟอร์มท่ี 1.4 การประเมินและการก าหนด
แนวทางการตอบสนองความเส่ียง โดยมีแนวทางการพิจารณาเป็นรายกรณี ดังนี้ 

(1.1) กรณีเลือกใช้แนวทางการยอมรับความเส่ียง ให้ระบุมาตรการ/กิจกรรมท่ีเป็นการควบคุมความเส่ียง
ในปัจจุบัน และประเมินผลความสามารถของมาตรการ/กิจกรรม ในการควบคุมความเส่ียงด้วย 

(1.2)   กรณีเลือกใช้แนวทางการควบคุมความเส่ียง      ในกรณีท่ีมีมาตรการ/กิจกรรมท่ีเป็นการควบคุม
ความเส่ียงในปัจจุบัน ให้ประเมินผลความสามารถของมาตรการ/กิจกรรม ในการควบคุมความเส่ียงโดยพิจารณาว่า
ควรก าหนดมาตรการ/กิจกรรม เพิ่มเติมหรือไม่ ส าหรับกรณีท่ีไม่มีมาตรการ/กิจกรรม ท่ีเป็นการควบคุมความเส่ียง
ในปัจจุบัน ให้พิจารณาก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเพิ่มเติม 

(1.3) กรณีเลือกใช้แนวทางการลดความเส่ียง ในกรณีท่ีมีมาตรการ/กิจกรรมท่ีเป็นการควบคุมความเส่ียงใน
ปัจจุบัน ให้พิจารณาประเมินผลความสามารถของมาตรการ/กิจกรรมในการควบคุมความเส่ียงว่ายังไม่ สามารถ
ควบคุมความเส่ียงได้เนื่องจากปัจจัยใด และก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อลดความเส่ียงนั้นให้อยู่ในระดับ
ท่ียอมรับได้ โดยค านึงถึงความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการด าเนินการเป็นส าคัญ  

(1.4) กรณีเลือกใช้แนวทางการยกเลิกหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง เนื่องจากเป็นความเส่ียงท่ีไม่สามารถ
ยอมรับได้และประเมินแล้วต้องจัดการให้ความเส่ียงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขในการด าเนินการ โดยมีวิธีการจัดความ
เส่ียงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดด าเนินงานหรือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงนั้น การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงาน การลดขนาดของงานท่ีจะด าเนินงานหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

(1.5) กรณีเลือกใช้แนวทางการถ่ายโอนความเส่ียง เนื่องจากเป็นความเส่ียงท่ีอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน 
และถ้าถ่ายโอนให้ผู้อื่นด าเนินการแทนจะมีความคุ้มค่าในการรองรับความเส่ียงมากกว่า เช่น การท าประกันภัย/
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ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน 
เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ให้พิจารณาก าหนดมาตรการ/กิจกรรมท่ีเหมาะสม และระบุผู้ท่ีจะรับผิดชอบ
ในมาตรการดังกล่าวน าเสนอคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณา 

(2) การพิจารณาความคุ้มค่าของมาตรการ/กิจกรรมในการรองรับความเส่ียง ให้คณะท างานบริหารความ
เส่ียงของหน่วยงานพิจารณาทางเลือกของมาตรการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานจะด าเนินการ โดยมาตรการ/กิจกรรมท่ี
ก าหนดต้องมีความคุ้มค่าในเชิงค่าใช้จ่าย กล่าวคือ ภายหลังจากการระบุถึงมาตรการ/กิจกรรมในการรองรับความ
เส่ียงแล้ว ให้ประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมและน าไปเปรียบเทียบกับผลการประมาณมูลค่าความเสียหายท่ีเกิด
จากความเส่ียงนั้นๆ โดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมต้องต่ ากว่ามูลค่าความเสียหายท่ีเกิดจาก
ความเส่ียง ท้ังนี้ หากไม่สามารถประมาณการมูลค่าความเส่ียงท่ีเกิดจากความเส่ียงนั้นๆ  ได้ให้พิจารณาว่าเป็น
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณของหน่วยงาน และมาตรการ/กิจกรรมท่ีก าหนด เป็นการส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท้ังนี้หากพิจารณาแล้วเป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการแต่งบประมาณของ
หน่วยงานไม่เพียงพอจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ให้น าเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
ต่อไป  

 

3.7 การจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของส านัก/กอง  
ให้คณะท างานบริหารความเส่ียงของ  ส านัก/กอง การจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความเส่ียงของ

ส านักงาน/กอง ลงในแบบฟอร์ม 1.5 แผนปฏิบัติการบริหารความเส่ียงของส านัก/กอง โดยน าผลการระบุปัจจัยและ
การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเส่ียงจากแบบฟอร์ม 1.4 การก าหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเส่ียง มาใส่
และระบุระยะเวลา งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด และผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมให้ครบถ้วน และส่งผลการ
วิเคราะห์ความเส่ียงของหน่วยงานตามแบบฟอร์มท่ี 1 ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในเวลาท่ีก าหนดเพื่อท าการประมวล
ข้อมูลและจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเส่ียงเสนอคณะกรรมการฯของ เทศบาลต าบลท่าไม้  เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 
                     …………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

บทที่ 4 
การสื่อสารและเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง 

การส่ือสารเพื่อการบริหารความเส่ียงภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันความเส่ียงต่างๆ
ไม่ให้เกิดขึ้น หรือลดความรุนแรงของความเส่ียงต่างๆลงได้ ปัจจัยส าคัญคือผู้บริหารต้องมีส่วนส าคัญในการก าหนด
นโยบายและผลักดันให้เกิดการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการน า
แผนบริหารความเส่ียงไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดการความเส่ียงของหน่วยงาน โดยก่อนท่ีจะท าให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียงนั้น องค์กรต้องให้ความส าคัญกับการส่ือสารเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย แนวทางและประโยชน์ในการบริหารความเส่ียงเพื่อให้ทุกภาคส่วนรับรู้และเข้าใจ โดยใช้ช่องทางการ
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ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรสามารถส่ือสารข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับความเส่ียงท้ังหน่วยงาน ระหว่าง
หน่วยงาน และกระบวนการท างานต่างๆได้เป็นอย่างดี และเกิดความร่วมมือในการบริหารความเส่ียงขององค์กร
ต่อไป 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการผลักดันการน าแผนการบริหารความเส่ียงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการฯจึงก าหนดแนวทางการส่ือสารเพื่อบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กรในแต่ละปี โดยให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินการตามแนวทาง/ช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
 

ล าดับท่ี แนวทาง/ช่องทาง ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 แจ้งเวียนแผนบริหารความเส่ียงของเทศบาล

ต าบลท่าไม้  
ภายใน  15 วันหลังจาก
แผนฯได้รับความเห็นชอบ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

2 น า Fiie แผนบริหารความเส่ียงลงเว็บไซต์ ภายใน 15 วันหลังจาก
แผนฯได้รับความเห็นชอบ 

กองวิชาการและแผนงาน 

3 การประชุมภายใน  ส านัก/กองงาน  เพื่อ
ผลักดันให้การบริการความเส่ียงภายใน  
ส านัก/กองงาน  มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

ภายใน  3  เดือนหลังจาก 
แผนฯ ได้รับความเห็นชอบ 

ทุกหน่วยงาน 

4 ช่องทางอื่นๆ (พิจารณาตามความเหมาะสม)   
   

  ท้ังนี้  ให้คณะกรรมการฯพิจารณาเลือก  แนวทาง/ช่องทางท่ีเหมาะสมในแต่ละปี  และมอบหมาย
ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในแต่ละแนวทาง/วิธีการ  ท าการส่ือสารและเผยแพร่แผนบริหารความเส่ียงของเทศบาล
ต าบลท่าไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 5 
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลท่าไม้ 

5.1. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลต าบลท่าไม้ 
 
 
 
 
   

นายกเทศมนตรีต าบลท่าไม ้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงส านัก/กอง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลต าบลท่าไม ้
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                                   คณะท างานบริหารความเสี่ยงทุกส านัก/กอง 

 
 
5.2  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
         เทศบาลต าบลท่าไม้  มีนโยบายก าหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับ  และมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในการบริหารความเส่ียงของเทศบาลต าบลท่าไม้  ดังนี้  

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเส่ียง 

2. ก ากับนโยบายและให้ค าเสนอแนะการบริหารความเส่ียง 
2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1. จัดท าคู่มือการบริหารความเส่ียงเพื่อใช้หน่วยงาน 

2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและถ่ายทอดการบริหารความเส่ียงลงสู่
หน่วยงาน 
3. ควบคุม  ติดตาม  การด าเนินงานการบริหารความเส่ียงเพื่อลดระดับ
ความเส่ียงให้อยู่ในสภาวะท่ีควบคุมได้หรือหมดไป 
4. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเส่ียงรายงานต่อนายกเทศมนตรี  

3. หน่วยตรวจสอบภายใน 1. ให้ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของเทศบาลต าบลท่าไม้  
2. สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริหารความเส่ียงของ
หน่วยงานและรายงานได้นายกเทศมนตรีทราบ 
3. ติดตามการบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน  เพื่อให้เกิดกระบวนการ
บริหารความเส่ียงให้อยู่ระดับท่ียอมรับได้  

4. ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล 1. สนับสนุนให้มีการบริหารความเสียงของหน่วยงาน 
2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารความเส่ียงของหน่วยงานตาม
นโยบายการบริหารความเส่ียงของนายกเทศมนตรี  
3. ควบคุม  ติดตามการด าเนินงานการบริหารความเส่ียง 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึงความส าคัญของการบริหาร
ความเส่ียงและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน 

 

 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
5. หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 1. ประเมินขั้นตอนการบริหารความเส่ียงของส านัก/กองตามนโยบายและ

คู่มือของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงลงสู่การปฏิบัติ 
6. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 1. น านโยบายการบริหารความเส่ียงสู่การปฏิบัติ ท่ีเป็นรูปธรรม 

2. วิเคราะห์ความเส่ียง  ประเมินความเส่ียง  และจัดท าแผนความเส่ียง
ระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ 
3. ด าเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง 
4. จัดท าแบบประเมินความเส่ียงเสนอหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกองเพื่อ

ฝ่ายเลขานุการ (งานตรวจสอบภายใน) 
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รวบรวมประเมินในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป 
5. น าข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกองคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง  และหน่วยตรวจสอบภายในมาวิเคราะห์  ปรับแผนและแนว
ทางการบริหารความเส่ียงในปีถัดไป  

 
ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง 
ความเสี่ยง  หมายถึง โอกาสหรือเหตุท่ีไม่พึงประสงค์อาจท าให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายท า

ให้วัตถุประสงค์  (Objective) และเป้าหมาย (Iarget) ท่ีองค์กรก าหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่  ประสบผลส าเร็จท้ังใน
ด้านกลยุทธ์  การเงิน  การด าเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  การด าเนินงานใดๆ ย่อมมีความ
เส่ียงเกิดขึ้นได้เสมอ  ท้ังจากปัจจัยภายใน  และปัจจัยภายนอก  ความเส่ียงดังกล่าว อาจอยู่ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานต่างๆ  ท่ีจะน าองค์กรไปสู่เป้าหมาย  เช่น  การวางกลยุทธ์และแผนงาน  การตัดสินใจของผู้บริหาร การ
บริหารงบประมาณ  การบริหารการเงิน  และโครงการท่ีเกี่ยวข้อง  การปฏิบัติงาน  ภายในท่ีท าการ  การจัดการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ  เป็นต้น  

 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 6 
การติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยง 

6.1 การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 
ให้คณะท างานบริหารความเส่ียงของ ส านัก/กอง ประสานงานภายใน ส านัก/กอง เพื่อด าเนินการ

ตามมาตรการท่ีระบุในแผนบริหารความเส่ียงและจะต้องมีการติดตามและรายงานผลเป็นระยะๆ  เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมิน
คุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเส่ียง  รวมท้ังติดตามผลการจัดการความเส่ียงท่ีได้มีการ
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ด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการ
บริหารจัดการความเส่ียงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการต่อไป  หรือวิธีการบริหารจัดการความเส่ียงใดควร
ปรับเปล่ียน และน าผลการติดตามไปรายงานให้คณะกรรมการฯทราบตามแบบรายงานต่างๆ โดยการติดตามผลใน 
2 ลักษณะ คือ  

6.1.1 การติดตามผลเป็นรายคร้ัง (Separate  Monitoring) โดยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการบริหารความเส่ียงส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 มาตรฐาน
ท่ี 2.7 หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียงและทบทวนแผนการบริหารความ
เส่ียงอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้น จึงก าหนดให้หน่วยงานท่ีเป็นผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการบริหารความเส่ียงรายงาน           

ตามแบบฟอร์มที่ 2.1 พร้อมเอกสาร/หลักฐาน และรอบระยะเวลาท่ีก าหนด ดังนี ้ 
          คร้ังที่ 1 ข้อมูลรอบ 12 เดือน รายงานภายในวันท่ี 30 กันยายนของปี  

6.1.2 การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring)เป็นการติดตามท่ีรวมอยู่ในการ
ด าเนินการต่างๆตามปกติของหน่วยงาน     ส าหรับหน่วยงานท่ีไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการบริหาร
ความเส่ียงหากพบปัจจัยเส่ียงขึ้นระหว่างการด าเนินการให้รายงานตามแบบรายงานกรณีเกิดความเส่ียงท่ีพบใหม่ 
โดยจัดท ารายงานตาม แบบรายงานที่ 2.2 ทันทีเมื่อพบความเส่ียงต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบ เพื่อหาแนวทางในการจัดการความเส่ียงต่อไป  

6.2 การประเมินและทบทวนการบริหารความเสี่ยง  
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการบริหารความ

เส่ียงส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 มาตรฐานท่ี 2.7 หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการ
บริหารจัดการความเส่ียงและทบทวนแผนการบริหารความเส่ียงอย่างสม่ าเสมอ โดยการสรุปและประเมินผลการ
บริหารความเส่ียงและทบทวนแผนการบริหารความเส่ียงในปีท่ีผ่านมา และจัดท ารายงานสรุปผลการบริหารความ
เส่ียงประจ าปี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารความเส่ียงให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ข้างต้น คณะกรรมการฯจึงได้พิจารณาก าหนดแนวทางการประเมินและทบทวนการบริหารความเส่ียงใน 3 ด้านหลัก 
คือ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเส่ียง ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง 
และด้านประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง โดยมีแนวทางการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้  

6.2.1 ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง  
พิจารณาจากการมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีดี โดยการก าหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงท่ี

ชัดเจน การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเส่ียง การระบุความเส่ียงต่างๆ การประเมินความเส่ียง กลยุทธ์/
แนวทาง ท่ีใช้จัดการกับแต่ละความเส่ียง กิจกรรมการบริหารความเส่ียง ข้อมูลและการส่ือสารด้านการบริหารความ
เส่ียงการติดตามและเฝ้าระวังความเส่ียงต่างๆ  รวมท้ังการสรุปประเมินผลการบริหารความเส่ียงประจ าปี โดย
พิจารณาถึงความครบถ้วนในการด าเนินการตามข้อก าหนดดังกล่าว  

 
 

6.2.2 ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง  
พิจารณาจากการมีการระบุและบริหารความเส่ียงได้ท่ัวท้ังองค์กร การให้ความหมายและจัดประเภทของ

ความเส่ียง การก าหนดขอบเขต วัตถุประสงค์การบริหารความเส่ียงและระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ การก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินความเส่ียงและก าหนดกิจกรรมรองรับความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีการพิจารณาถึงความ
คุ้มค่าในการด าเนินการ  

6.2.3 ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง  
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6.2.3.1 พิจารณาจากผลการบริหารความเสี่ยง     ด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความ
เส่ียงท่ีลดลง ภายหลังจากการจัดการความเส่ียงตามกิจกรรมรองรับความเส่ียงท่ีก าหนด โดยประเมินผลตามตัวช้ีวัด 
“ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของความเส่ียงท่ีลดลงจากการด าเนินการตามแผนการบริหารความเส่ียง” (ร้อยละ 50)  

6.2.3.2 พิจารณาจากผลด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ท่ีมีการบริหารความเส่ียงโดย
ประเมินผลตามตัวชี้วัด “ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักความส าเร็จของเป้าหมายของโครงการตามแผนบริหารความเส่ียง” 
(ร้อยละ 100)  
6.3. การจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง  

6.3.2 การจัดท ารายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปี  
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท ารายงานสรุปผลการบริหารความเส่ียงประจ าปี  โดยระบุผลของการ

ด าเนินการในแต่ละกิจกรรมตามท่ีระบุในแผนการบริหารความเส่ียง    ว่าสามารถจัดการกับปัจจัยเส่ียงต่างๆได้มาก
น้อยเพียงใด สามารถลดหรือควบคุมให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้หรือไม่ และจัดท าสรุปและประเมินผลการบริหาร
ความเส่ียงและทบทวนแผนการบริหารความเส่ียงท่ีด าเนินการในปีนั้นๆ ปัญหาอุปสรรคท่ีพบพร้อมท้ังข้อเสนอแนะ
เพื่อการบริหารความเส่ียงในปีถัดไป       น าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหาร
ความเส่ียงให้ทันตามก าหนดเวลา (ก าหนดให้น าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหาร
ความเส่ียงภายใน 90 วันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ) 
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