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 คำนำ 
 
  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน
และการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 

  เพื ่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลนายาง โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล
ตำบลนายาง พร้อมด้วยคณะทำงานได้ร่วมกันจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลนายาง มีความเข้าใจถึง
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ผู้บริหารมีข้อมูลในการ
ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้เทศบาลสามารถกัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
หรือสถานการณ์ที่อาจทำให้เทศบาลเกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิด
ขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ สามารถดำเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงาน 

  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการ
นำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่จะให้ความ
ร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ ่งว่า แผนบริหารจัดการความเสี่ ยงฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี ่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของ
เทศบาลตำบลนายางต่อไป 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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บทที่ 1 
บทนำ 

หลักการและเหตุผล 

  การนำกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับ
หนึ่งว่า การดำเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลนายางจะมีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจาก
การบริหารความเสี่ยงที่นำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะช่วยให้
ผู้บริหารเกิดความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผล
กระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร เป็นการทำนายอนาคตอย่างมีเหตุผล มีหลักการ
และหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการทำงานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้า หรือในกรณีที่พบกับเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหาย 
ที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า ดังนั้น 
การนำกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาช่วยเสริมร่วมกับการทำงานจะช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติการอยู่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและปัญหาที่ จะเป็นอุปสรรคต่อการ
ดำเนินงาน 

  การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร เป็นเรื่องส่วนรวมที่
ทุกคนในองค์กรตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนถึงพนักงานทุกคนควรได้มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ในเชิงลึก เชิงบูรณาการ และเชื ่อมโยงความสัมพันธ์กับการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน 
แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะเป็นการวัดความสามารถและการ
ดำเนินงานของบุคลากรภายในองค์กร 

  องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะต้องดำเนินงานบนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่สำคัญ 
คือ การตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  1. เพ่ือบริหารจัดการให้ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับท่ีองค์กรสามารถยอมรับได้ 
  2. เพื่อกำหนดมาตรการ กิจกรรม/โครงการในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
  3. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลนายางได้รับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 
  4. เพื ่อให้บุคลากรร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี ่ยงอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ  

เป้าหมาย 
  เทศบาลตำบลนายาง เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ประโยชน์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  1. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร 
การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความ
เสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร 
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  2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง 
จะทำให้พนักงานภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความ
เสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรอย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัย
ภายในองค์กรและจากปัจจัยภายนอกองค์กร 
  3. เป็นเครื ่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ ยงเป็นเครื ่องมือที ่ช่วยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่
สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การ
ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร 
  4. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้
รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่
ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
  5. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและ
การเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
ความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์อาจทำให้เกิดความเสียหาย ส่งผลกระทบ
ในอนาคต ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งในด้าน
กลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน และด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการใด ๆ 
ย่อมมีความเสี ่ยงเกิดขึ ้นเสนมอ ทั ้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ความเสี ่ยงดังกล่าวอาจอยู ่ใน
กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย เช่น การวางกลยุทธ์และแผนงาน การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และโครงการที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานภายในที่ทำการ 
การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น 

ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กร 
การกำหนดกลยุทธ์หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหาร 
  2. ความเสี่ยงด้านการเงิน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณการเงิน
ที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการนั้น ๆ เป็นต้น 
  3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอนโดย
ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
  4. ความเสี ่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง คือ ความเสี ่ยงที่เกิดจากการไม่
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง 
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ 
  1. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื้อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร 
การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  2. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทางราชการ การเปลี ่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

  การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์
ความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางการควบคุม เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณา
การ คือ กระบวนการที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งออกแบบ
มาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมีผลกระทบกับองค์กรและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
  - วัฒนธรรมองค์กร 
  - โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  - กระบวนการ 
  - ปัจจัยพื้นฐาน 
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  การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง
กระบวนการการดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของ
ความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้
และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ 
  ความจำเป็นของการบริหารจัดการความเสี ่ยง  คือ การดำเนินงานขององค์กรนั ้น มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ซึ่งประกอบด้วย รัฐบาล 
บุคลากรในหน่วยงานแต่ละหน่วยงานในสังกัด และประชาชนผู้รับบริการ ในปัจจุบันองค์กรต้องดำเนินงาน
ภายใต้สภาวะของการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล ทั้งจากระบบเทคโนโลยีที่เ ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
การเปลี่ยนแปลงความต้องการของสังคม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ 
  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและหลักเกณฑ์ของความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้ 
เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่องค์กรจะกำนดนั้น จะระบุเป็นเป้ าหมายค่าเดยีว 
หรือระบุเป็นช่วงก็ได้ ซึ่งข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง 
  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ หรือประเภทของ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์กรได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง อยู่ภายในเกณฑ์ที่
ยอมรับได ้

กระบวนการและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

  1. การกำหนดวัตถุประสงค์  องค์กรต้องกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการดำเนินงาน
ก่อนที่จะทำการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้น 
โดยวัตถุประสงค์ต้องสอดรับกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

  2. การระบุความเสี่ยง  เป็นการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น 
โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร ปัจจัยภายนอก เช่น การเมือง การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ปัจจัยภายใน เช่น บุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี การระบุความเสี่ยงนั้นมีทั้งที่มีผลดีและผลเสีย
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และ
ทำไม สำหรับการระบุความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนายางนั้น หมายถึงเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจ
เกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว
หรือลดโอกาสที่บรรลุเป้าหมายตามแผนงานหรือนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ทั้งนี้สามารถจำแนก
ความเสี่ยงได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
  (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์ 
เช่นการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ภาพลักษณ์ผู้นำ เป็นต้น 
  (2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับ
ปฏิบัติการ เช่น กระบวนการเทคโนโลยี และบุคลากรในองค์กร เป็นต้น 
  (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับด้านการเงิน เช่น ความ
พร้อมทางการเงิน ข้อมูลเอกสารหลักฐานทางการเงิน การรายงานทางการเงินบัญชี เป็นต้น 
  (4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่กำหนด และอาจมีผลการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
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  ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งสาเหตุ
ของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลัง
ได้อย่างถูกต้อง 
  ปัจจัยเสี่ยง/ต้นเหตุ/สาเหตุของความเสี่ยง 
  - บรรยากาศทางจริยธรรม    - ความกดดันจากฝ่ายบริหาร  
  - ความรู้ความสามารถของบุคลากร   - ราคา/มูลค่าของทรัพย์สิน  
  - ปริมาณการบันทึกรายการและจำนวนเอกสาร  - สภาพทางการเงิน/เศรษฐกิจ  
  - กิจกรรมที่ซับซ้อนหรือมีการเปลี่ยนแปลงง่าย  - ระเบียบ กฎหมาย ของทางราชการ  
  - ระบบข้อมูลสารสนเทศ     - ความเพียงพอและประสิทธิผลการ
          ควบคุมภายใน  
  - นโยบายขององค์กร/การปฏิบัติงาน/เทคโนโลยี  - การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร  
  - การยอมรับสิ่งที่ตรวจพบ    - การดำเนินการแก้ไข ฯลฯ 

  การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อ
การบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคำนึงถึง 

  1. สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนายาง เช่น 
นโยบายรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

  2. สภาพแวดล้อมภายใน เช่น รูปแบบการบริหารและการสั่งการ การมอบหมายอำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ โครงสร้างองค์กร ระเบียบข้อบังคับภายใน 

  3. การประเมินความเสี่ยง  เป็นการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
  การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการ
จัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือของ
องค์กร ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
  1) การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความ
เสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับความเสี่ยง โดยแต่ละ
หน่วยงานจะต้องกำหนดเกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานที่มีข้อมูลและดุลยพินิจการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
ของหน่วยงานโดยเกณฑ์ในเชิงประมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการ
วิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ให้กำหนด
เกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย ดังนี้ 
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 ระดับโอกาสในการเกิดแบบเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ/เชิงบรรยาย 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไมเ่กิน 5 ครั้ง มีโอกาสเกดิค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 
3 ปานกลาง 1 ปี ต่อครั้ง มีโอกาสเกดิบางครั้ง 
2 น้อย 2-3 ปี ต่อครั้ง อาจมีโอกาสเกิด แต่นาน ๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปี ต่อครั้ง มีโอกาสเกดิน้อยมาก 

 
  2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่
ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือ
มูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการ
ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง
ถูกต้องภายใต้งบประมาณและกำลังคน หรือระยะเวลาที่มีจำกัดโดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ 
  3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง  เมื่อหน่วยงานพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุ การณ์และ
ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม/ภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระกับความเสี่ยงใน
ระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้หน่วยงานทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้อง
บริหารจัดการก่อน 
  4) การจัดลำดับความเสี่ยง  เมื่อได้ระดับความเสี่ยงแล้ว จะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมใน
แต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
โดยจัดเรียงตามลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก หรือสูง มา
จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในขั้นตอนต่อไป 
  4. การประเมินมาตรฐานการควบคุม  เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมีหรือมี
อยู่แล้วสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมเพียงใด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  การประเมินมาตรฐานการควบคุมเป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วย
ควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งกิจกรรมการควบคุม
ดังกล่าวหมายถึงกระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกร รมได้
ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นความเสี ่ยงที ่มีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ได้ 
  โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะต้องมีการควบคุมเป็นธรรมชาติของการดำเนินงานอยู่แล้ว เช่น 
การอนุมัติ การลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การจัดการทรัพยากร
และการแบ่งหน้าที่ของบุคลากร เป็นต้น ที่นี้มีการแบ่งประเภทการควบคุมไว้ 4 ประเภท ได้แก่ 
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  1) การควบคุมเพ่ือการป้องกัน เป็นวิธีการควบคุมท่ีกำหนดขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
และข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึง
เอกสารและข้อมูล ฯลฯ 
  2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นหาพบข้อผิดพลาดที่
เกิดข้ึนแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ 
  3) การควบคุมโดยการชี้แนะ เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น 
  4) การควบคุมเพ่ือการแก้ไข  เป็นวิธีการควบคุมท่ีกำหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้
ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพ่ือ
ช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น 
  5. การบริหารจัดการความเสี่ยง  เป็นการนำกลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติใน
สำนัก/กอง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความมเสี่ยงหรือลดความเสียหายของผลกระทบในการดำเนินงานตาม
แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงหรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ 
  กระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ไม่ใช่กระบวนการที่สร้างขึ้นและอยู่ด้วย
ตนเองอย่างเป็นอิสระเพียงลำพังได้ แต่จะเป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นโดยมีขั ้นตอนที่ช่วยเสริมการทำงาน
ร่วมกับโครงการหรือภาระงานอ่ืนใดที่ปฏิบัติการอยู่ให้เป็นไปด้วยความราบรื่นหรือป้องกันโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงและเป็นปัญหาหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการมองไปข้างหน้า เพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
อย่างมีเหตุ มีผล มีหลักการ และหาแนวทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการทำงานในภารกิจของ
หน่วยงาน/โครงการที่มี การวางแผนการปฏิบัติงานไว้แล้วในแต่ละข้ันตอน 
  การบริหารความเสี่ยงต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เรยีนรู้
จากอดีตที่ผ่านมาควบคู่กับการมีนวัตกรรมขององค์กรที่พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีการนำความรู้ด้านการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งนับได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการบริหารองค์กรที่ทำให้
หน่วยงานสามารถบรรลุพันธกิจภายใต้งบประมาณและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  กิจกรรมหลักในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 
  (1) การประเมินระดับความเสี่ยง 
  (2) การวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของความเสี่ยง 
  (3) การรองรับและควบคุมความเสี่ยง 

  การบริหารจัดการความเสี่ยง  เป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงและ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน 

   เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง มีเป้าหมายหลักอยู่ 3 ข้อ ได้แก่ 
  1. ลดโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดของความเสี่ยงนั้น ๆ 
  2. ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น 
  3. เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ให้เป็นไปในรูปแบบที่องค์กร
ต้องการหรือยอมรับได ้
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   ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้ 
  1. จัดลำดับความสำคัญความเสี ่ยง (ทั ้งความเสี ่ยงที ่พบใหม่และที ่ย ังเหลืออยู ่ ) โดย
เปรียบเทียบจากค่าระดับความเสี่ยงที่วัดได้ 
  2. พิจารณามาตรการใช้กำจัดความเสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  3. ศึกษาความเป็นไปได้ของทางเลือกในแต่ละมาตรการที่จะใช้กำจัดหรือลดความเสี่ยง โดยใช้
การวิเคราะห์ ผลดี ผลเสียของแต่ละมาตรการเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกมาตรการอย่างเป็นระบบ 
  4. เลือกมาตรการที่ดีที่สุดจัดการกับความเสี่ยง โดยจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น 
เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินงาน ทรัพยากรที่ต้องใช้ และวิธีการติดตามผล รวมถึงการ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ 

  ทางเลือกในการบริหารจัดการความเสี่ยง  แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี 
และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตาม แนว
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยง ทางเลือกหรือกลยุทธ์
ในการจัดการความเสี่ยงสามารถแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ กลยุทธ์ 4T’s ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. Take - การยอมรับความเสี่ยง 
    ใช้ในกรณีที่หน่วยงานสามารถยอมรับความเสี่ยงที่ระบุไว้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่
       ในปัจจุบัน 
    หรือมีความเสี่ยงอยู่แต่จำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมภายใต้สภาวะการณ์ที่มีความ
       เสี่ยงนั้น ด้วยข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายในการกำหนดระบบการควบคุมความเสี่ยง
       เพ่ิมเติม 
  2. Treat - การจัดการความเสี่ยง 
    ใช้ในกรณีที่หน่วยงานสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่ระบุไว้ให้อยู่ในระดับที่ 
       ยอมรับได้ภายใต้มาตรการควบคุมบริหารความเสี่ยงที่หน่วยงานจะต้องกำหนด
       ขึ้นเพิ่มเติมหรือปรับปรุงจากมาตจรการที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่
       เปลี่ยนไป 
  3. Transfer - การโอนความเสี่ยง 
    ใช้ในกรณีที่หน่วยงานพบว่าความเสี่ยงที่ระบุไว้มีค่าระดับความเสี่ยงสูง ไม่ว่าจะ
       เกิดจากค่าโอกาสหรือค่าผลกระทบก็ตาม แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่จะควบคุม
       ความเสี่ยงที่ระบุไว้ด้วยตนเองหรือดำเนินการได้ แต่ไม่คุ้มค่าในเชิงการลงทุน จึง
       เลือกใช้กลยุทธ์การโอนย้ายความเสี่ยงนั้น ๆ ไปให้หน่วยงานอื่นรับผิดชอบแทน
       หรือจ้างผู้อื่นดำเนินการแทน 
  4. Terminate - การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
    ในกรณีที่หน่วยงานพบว่าความเสี่ยงที่ระบุไว้มีระดับค่าระดับความเสี่ยงสูงมาก 
       และไม่สามารถจัดการด้วยกลยุทธ์อื่น ๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
       หน่วยงานยอมรับได้ ในกรณีนี้หน่วยงานอาจต้องกำหนดทางเลือก คือ 
    - ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงาน 
    - ปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญในกระบวนการทำงาน 
    - ล้มเลิกการดำเนินงานหรือเลี่ยงไปทำกิจกรรมอ่ืนที่สามารถบรรลุ 
      วัตถุประสงค์ที่ต้องการได้แทน 
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    - จัดการให้ความเสี่ยงนี้ไปอยู่นอกเงื่อนไขของการทำงาน เป็นต้น 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงแบ่งแยกตามลักษณะของงาน  การบริหารความเสี่ยงแบ่งแยก
ตามลักษณะของงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
  1. การบริหารจัดการความเสี่ยงในงานประจำ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 
    ระดับองค์กร ซึ่งจะทำการบริหารความเสี่ยงตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ
       ประจำปี เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงแบบบูรณาการและมีความสอดคล้องเป็นไปใน
       แนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
       ขององค์กรที่กำหนดไว้ 
    ระดับหน่วยงาน ซึ่งจะทำการบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกิจของแต่ละ 
       หน่วยงาน 
  นอกจากนี้ การนำมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมจากแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในระดับองค์กรมากระจายลงสู่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับหน่วยงานด้วย รวมถึงการนำความเสี่ยง
และมาตรการความเสี่ยงจากการบริหารความเสี่ยงในปีก่อนมาร่วมทบทวนในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในระดับหน่วยงานของปัจจุบันด้วย 
  การบริหารความเสี่ยงในงานประจำ มีการดำเนินการ ดังนี้ 
  1. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานประจำในแต่ละกิจกรรมของแต่ละส่วนงานจะต้อง
ดำเนินการบ่งชี้และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในงานประจำที่ได้รับมอบหมายในทันทีที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบในงานนั้น ๆ 
  2. กรณีที่งานดังกล่าวมีการกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงไว้แล้ว ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานใหม่จะต้องทำการทบทวนความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในตาม
ระบบเดิมท่ีวางไว้แล้วในทันที 
  3. ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 1 จะต้องรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บังคับบัญชา
ระดับเหนือข้ึนไป 1 ระดับโดยเร็วที่สุด 
  4. กรณีที่พบว่าปัจจัยเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือพบว่ามีผลกระทบจากความ
เสี่ยงหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นในงานที่รับผิดชอบแล้ว ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในงานนั้นต้องเร่ง
ดำเนินการทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของมาตรการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ ยงที่
มีอยู่เดิมแล้วรายงานเสนอความเห็น และหรือมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมต่อผู้บังคับบัญชาตาม
ข้อ 3 โดยเร็วที่สุด 
  2. การบริหารจัดการความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการใหม่  มีการดำเนินการ ดังนี้ 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนงาน/โครงการใหม่ จะต้องพิจารณาประเมินความ
เสี่ยงของแผนงาน/โครงการใหม่ด้วยระบบประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในแล้วจัดทำแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงหรือแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับใช้เป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีในแผนงาน/โครงการใหม่
ให้คงเหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการจัดทำแผนย่อยควบคู่ไปกับแผนงาน/โครงการใหม่เพื่อให้ผู้มีอำนาจ
อนุมัติ สามารถใช้แผนย่อยของการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/
โครงการใหม่ ต่อไป 
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  6. การรายงาน  การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี ่ยงที ่ได้ดำเนินการทั ้งหมด
ตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นของการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้า
ยังมีเหลืออยู่ มีอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด และมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เสนอต่อผู้บริหาร
เพื่อให้ทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงจะเกิด
ผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร ซึ่งหลังจากหน่วยงานทราบผลการประเมินความ
เสี่ยงและนำความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง มากำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว
จะต้องจัดทำรายงาน 
  7. การติดตามและทบทวน  การติดตามผลเป็นการติดตามผลของการดำเนินการตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวน
ประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น ความหมายของ
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
  - โอกาสที ่ผลของการดำเนินงานไม่บรรลุว ัตถุประสงค์ อันเนื ่องมาจากการขาดหลัก          
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ แบ่งเป็น 
  1) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน 
  2) ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง 
  3) ความเสี่ยงด้านการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

ประเภทของความเสี่ยง 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

สาเหต ุ
ความสอดคล้อง 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
1. ความเส่ียงจากการดำเนินงาน 
ที่ไม่สอดคล้องกัน 

- เนื้อหาของแผนงาน/โครงการไม่ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์
หรือนโยบายของจังหวัด/รัฐบาล 

- หลักความรับผิดชอบ 

2. ความเส่ียงด้านภาพลักษณ์ 
ทางการเมือง 

- ขาดความรับผิดชอบต่อการใช้งบประมาณจำนวนจำกัดมาก ให้เกิด
ความคุ้มค่า โดยมีกลไกที่เพียงพอในการตรวจสอบประเมิน จนอาจ
ส่งผลกระทบทางลบ 

- หลักคุณธรรม 
- หลักความโปร่งใส 
- หลักความคุ้มค่า 

3. ความเสี่ยงด้านการสนองตอบความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชน 

- ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู ้ได้ร ับประโยชน์โดยตรงต่อ
แผนงาน/โครงการ 
- การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการมิได้กระจายผลประโยชน์ที่
ถูกต้องชอบธรรมไปยังส่วนที่ควรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 

- หลักการมีส่วนร่วม 
 
- หลักความคุ้มค่า 

 
หลักธรรมาภิบาล 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.
2542 ระบุว่าธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบ 6 ประกอบ ได้แก่ 
  1. หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยถือว่า
เป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจ หรืออำนาจของตัวบุคคล จะต้องคำนึงถึงความเป็นธรรม
และความยุติธรรม รวมทั้งมีการรัดกุมและรวดเร็วด้วย 
  2. หลักคุณธรรม  หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้บุคลากรมีความซื่อสัตว์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริตเป็น
นิสัยประจำชาติ 
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  3. หลักความโปร่งใส หมายถึงความโปร่งใส พอเทียบได้ว่ามีความหมายตรงข้ามหรือเกือบ
ตรงข้ามกับการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยที่เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น ให้มีความหมายในเชิงลบและความน่าสะพรึงกลัว
แฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นคำศัพท์ที่ให้แง่มุมในเชิงบวกและให้ความสนใจในเชิงวงบสุข ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้สะดวกและเข้าใจง่ายและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
  4. หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและ
หรือคณะทำงานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะนำ ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ 
  5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิและหน้าที ่ความสำนึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาและเคารพในความ
คิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทำของตนเอง 
  6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม โดยรณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
แนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ของเทศบาลตำบลนายาง 
 
  เทศบาลตำบลนายาง เป็นหน่วยงานที่เข้าหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ข้อ 1 (6) และมีการจัดให้มีการบริหารจัดการความ
เสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  1. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนายาง ประกอบด้วย 
     1.1 ปลัดเทศบาล     ประธานกรรมการ 
     1.2 รองปลัดเทศบาล     กรรมการ 
     1.3 ผู้อำนวยการ (ทุกสำนัก/กอง)   กรรมการ 
     1.4 หัวหน้าฝ่าย (ทุกสำนัก/กอง)    กรรมการ 
     1.5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ/เลขานุการ 
     1.6 เจ้าพนักงานธุรการที่ได้รับมอบหมาย   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที ่
     1) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนายาง 
     2) ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนายาง 
     3) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนายาง 
     4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนายาง 

  2. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ (สำนัก/กอง) ประกอบด้วย 
     2.1 ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการ (สำนัก/กอง)  คณะที่ปรึกษา 
     2.2 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (สำนัก/กอง)  คณะทำงาน 
  มีหน้าที่ 
     1) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลนายางกำหนด 
     2) ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี ่ยงในสำนัก/กอง วิเคราะห์ทบทวน
เหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุป
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
เทศบาล ประกอบ การพิจารณา 
     3) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/
กอง ตามแผนบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร กรณีท่ีสำนัก/กอง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอ
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล 
    4) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การประเมินความเสี่ยงของแต่ละส่วนการงานของเทศบาลตำบลนายาง ดังนี้ 
 

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม สาเหตขุองความเสีย่ง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
จัดลำดบั

ความเสี่ยง 
แผนจัดการความเสีย่ง 

(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) 
สถานการณ์
ความเสี่ยง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และควบคุมประชากรสุขและแมว 

ขาดการลงพื้นที่ในหมู่บา้นเชิงรุกเพื่อ
ดำเนินการประชาสัมพันธ์กจิกรรมโครงการฯ 
อย่างทั่วถึงเพื่อใหป้ระชาชนเขตพื้นที่
รับผิดชอบทราบโดยทัว่กัน 

3 3 6 ปานกลาง - ขอความร่วมมือแกนนำหมู่บ้าน 
(ผู้ใหญ่บ้าน, อสม.) ชว่ยประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพร้อมนัดหมาย วัน เวลา เพือ่
ดำเนินการตามแผนฯ 
- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น 
Line, Facebook เป็นต้น 
- ประชาสัมพันธ์โดยรถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่ หรือประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สายก่อนการดำเนินกจิกรรมตามแผนฯ 
ในหมู่บ้านทุกครั้ง 

ควบคุมได้ 

ไม่มีการวางระบบการมอบหมายงานดา้นการ
ประชาสัมพันธก์ิจกรรมโครงการฯ ที่ชัดเจน 
แก่เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิัติงานในโครงการ ทำให้
ขาดเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบในด้านการ
ประสานงาน เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมโครงการโดยตรงให้ประชาชนใน
หมู่บ้านทราบอย่างทัว่ถึง 

3 4 12 สูง - จัดทำคำสั่งมอบหมายงานแก่เจา้หน้าที่
ผู้รรับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์
โดยตรง 
- จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรม
โครงการฯ กำหนดนัดหมายเวลา 
สถานที่ในการดำเนินกจิกรรมพร้อมทั้ง
ระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของ
เจ้าหน้าที่ผู้มีหนา้ที่รับผิดชอบด้านการ
ประชาสัมพันธ์เพือ่ให้ประชาชนสามารถ
ติดต่อสอบถามในกรณีที่ต้องการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
- มีการควบคุมตรวจสอบการดำเนินงาน
ตามแผนฯ รายงานผลการดำเนิน
กิจกรรมให้ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมทั้ง
ต้องมีการทบทวนปรับปรุงงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ควบคุมได้ 

 



 
 
 

หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม สาเหตขุองความเสีย่ง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
จัดลำดบั

ความเสี่ยง 
แผนจัดการความเสีย่ง 

(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) 
สถานการณ์
ความเสี่ยง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

กิจกรรมอบถุงยังชีพชว่ยเหลอืประชาชน
ในการดำรงชีพหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนเฉพาะหนา้ กรณีผู้ที่สัมผัสเสี่ยง
สูงจากผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่มอบถุงยังชีพอาจ
ป้องกันตัวเองได้ไม่ปลอดภัย 100 % 

3 3 9 ปานกลาง - ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่มอบถุง 
ยังชีพฯ ป้องกันตวัเองด้วยการสวม
หน้ากากอนามัย 2 ชั้น 
- นำถุงยังชีพวางไว้บริเวณที่เหมาะสม
เรียบร้อยแล้วให้ผู้รับมอบมารับไปโดย 
ไม่มีการสัมผัสกัน 

ควบคุมได้ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
มีการพัฒนาสายพันธ์ใหม่อยู่ตลอดเวลาและ
อาจทำให้สามารถติดเชื้อได้ง่ายขึ้น 

3 3 9 ปานกลาง - ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่มอบถุง 
ยังชีพฯ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (Covid_19) ให้ครบถ้วน
ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข 

ควบคุมได้ 

กองการศึกษา โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ครูและผู้ดูแลเด็ก 

ครูและผู้ดูแลเด็กไม่ได้รับการอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

3 3 9 ปานกลาง จัดให้มีการอบรมหรอืจัดหาผู้เชีย่วชาญ
ลงพื้นที่ประเมินและให้คำแนะนำครูและ
ผู้ดูแลเด็ก 

ควบคุมได้ 

1. ครูและผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏบิัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการแนวทางการดำเนินงาน และ
การจัดทำแผนตา่ง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับงาน
การศึกษาปฐมวัย 
2. การปฏิบัติงานไม่ดำเนินการตามขั้นตอน 

3 3 9 ปานกลาง - ผู้บังคับบัญชากำชับและดูแลเพื่อพัฒนา
การศึกษาและยกระดับมาตรฐานของ
สถานศึกษาและการจัดหาบุคลากรครู 
- จัดส่งครูและผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ
อบรมเกี่ยวกับระเบียบ หนังสือสั่งการ 
การจัดทำแผน และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ  

ควบคุมได้ 

 
 
 
 
 
 



 
หน่วยงาน โครงการ/กิจกรรม สาเหตขุองความเสีย่ง โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

จัดลำดบั
ความเสี่ยง 

แผนจัดการความเสีย่ง 
(มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) 

สถานการณ์
ความเสี่ยง 

กองช่าง 
. 

การจัดทำทะเบยีนแหล่งน้ำ ด้านกลยุทธ ์
ขาดการมีส่วนรว่มในการวางแผนและทำงาน 

3 1 3 น้อยมาก สร้างความเข้าใจในการทำงานและ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

ควบคุมได้ 

ด้านการดำเนินงาน 
บุคลากรมีจำนวยน้อย ทำให้การมอบหมาย
ภารกิจเป็นไปโดยล่าช้า 

3 1 3 น้อยมาก จัดทำแผนการปฏิบัติงาน รวมถึง
ขั้นตอนการทำงาน มีการควบคุม 
ตรวจสอบการดำเนินงาน 

ควบคุมได้ 

 


