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คำนำ 
 

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ท่ีอาจ 
เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาความเสี่ยง
ต่างๆ ที่อาจเกิดจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน เพ่ือลดปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหาย
ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้จัดทำแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาล
เกษตรวิสัย ใช้เป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ความเสี่ยง
ขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและควบคุมได้ และบรรลุเป้าหมาย โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน
ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)  
เพ่ือเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนจากการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็น 

เครื่องมือ และแนวทางในการดำเนินงานให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาล
ตำบลเกษตรวิสัยต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

 
  สภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ตลอดจนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ เอกชน ต้องเผชิญกับความ
ไม่แน่นอนเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำให้องค์กรส่วนใหญ่ต้องมีการปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้องค์กรดำเนินการตามวิสัยทัศน์ นโยบายแผนยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ ได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ทำให้องค์กรมีการวางแผน 
ป้องกันและรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นายกเทศมนตรีตำบล
เกษตรวิสัย ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จึงมีนโยบายให้ความสำคัญของการ
นำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพ่ือให้เทศบาลตำบล 
เกษตรวิสัย สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีภูมิต้านทานต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
และภายนอกที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพราะระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยในเรื่อง
ของการวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน 
การวางแผน ป้องกัน ตลอดจนหาแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ ซึ่ง
ส่งผลให้ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานดีขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

วิสัยทัศน ์  
“เป็นเมืองน่าอยู่ พร้อมก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและศูนย์กลางตลาดเกษตร  

ด้วยระบบผังเมืองที่ดีและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 
พันธกิจ   
  พันธกิจที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  พันธกิจที่ ๒ พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  พันธกิจที่ ๓ พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความวงบเรียบร้อย 
  พันธกิจที่ ๔ พัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมการท่องเที่ยว 
  พันธกิจที่ ๕ พัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
  พันธกิจที่ ๖ พัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเป้าประสงค์ใน
การพัฒนา ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาของจังหวัด  และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ 
 

เป้าประสงค ์
๑. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ในพื้นที่  ช่น ถนน 

รางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ ค.ส.ล. ระบบน้ำอุปโภคบริโภค อาคารต่าง ๆ สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน  
ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ  

๒. เพื่อพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.๑ มีการจัดทำโครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

๒.๒ มีการจัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริม 

สตรี เด็กและเยาวชน ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ ควบคุมและ
ป้องกันโรคระบาดในพ้ืนที่ ดำเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด  

๓. เพื่อพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน   
สนับสนุนการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. การป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
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๔. เพื่อพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

๔.๑ พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 

๔.๒ พัฒนา วางแผนการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเกษตรวิสัย  

๕. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้  
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ 

๖. เพื่อพัฒนาด้านศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่ง 

การศาสนาและวัฒนธรรม เช่น โครงการประเพณีวันสงกรานต์ โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา โครงการประเพณี
วันออกพรรษา โครงการประเพณีวันลอยกระทง 

  ๗. เพื่อพัฒนาด้านอ่ืนๆ  ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัด  และเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ 

๗.๑ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ   
รวมทั้งระเบียบต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 

๗.๒ เพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 

๗.๓ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล 
 

การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
(๑) การวิเคราะห์กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

        ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตด้วยเทคนิค SWOT  
        การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคSWOT 
Analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness = W)  และปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity = O) และอุปสรรค (Threat = T) เป็นเครื่องมือ โดยผ่านกระบวนการ
ประชุมร่วมกันทุกภาคีทั้งภาครัฐและภาคประชาชน โดยสรุป ได้ดังนี้ 
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     จุดแข็ง (STRENGTH) 
-  เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ 
-  มีแรงงานจำนวนมากและราคาถูก 

-  เป็นแหล่งค้าส่งปลาน้ำจืด 
-  ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม สภาพแวดล้อมดี เมืองน่าอยู่ 
-  เป็นศูนย์กลางการคมนาคม 

โอกาส (OPPORTUNITY) 
-  นโยบายข้าวหอมมะลิของจังหวัด 

-  ความต้องการแรงงานยังมีอีกมาก 

-  นโยบายของจังหวัดในการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

- นโยบายการสร้างความสมานฉันท์ในพ้ืนที่ให้ชุมชน
ของกระทรวงมหาดไทย 

 
      จุดอ่อน (WEAKNESS) 
-  ปัญหาภัยธรรมชาต ิ

-  ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 

-  มีการเคลื่อนย้ายแรงงานสูงเนื่องจากขาดการจ้างงาน
ในพ้ืนที่ 
-  ขาดกระบวนการเรียนรู้ร่วมชุมชน 

-  ขาดแหล่งน้ำใช้ในภาคการเกษตร 

-  ขาดความสามัคคีในชุมชน 

อุปสรรค (THREAT) 
-  ขาดการจ้างงานในพ้ืนที่ 
- ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ 
-ขาดการประสานงานและงบประมาณระหว่าง
หน่วยงาน 

 

 

 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา 
 จุดแข็ง  
 -  ประชาชนในเขตเทศบาลกว่าร้อยละ 60 ประกอบอาชีพทำนา โดยมีพื้นที่นาบางส่วนอยู่ในเขตทุ่ง
กุลาร้องไห้ อันเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและต้องการของตลาด 
 - มีแรงงานจำนวนมากและราคาถูก ทั้งประเภทมีฝีมือ กึ่งฝีมือ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับ 
นักลงทุน ประกอบกับค่าแรงที่ต่ำเมื่อเทียบกับที่อื่น จึงเป็นโอกาสและช่องว่างของนักธุรกิจและนักลงทุนที่จะใช้
ประกอบการตัดสินใจ 
 - เป็นแหล่งค้าส่งปลาน้ำจืด โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่กว่า 10 ราย ทำรายได้ปีละกว่าสิบล้านบาท 
โดยมีตลาดส่งอยู่บริเวณใกล้เคียง ไปจนถึงจังหวัดนครพนม ขอนแก่น และอุดรธานี 
 - ตำบลเกษตรวิสัย จัดเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมดี เนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่ง
มลพิษอ่ืน ๆ ประชาชนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืนบ้าน หรือที่เรียกว่า “ฮีตสิบสองคลองสิบสี่” ไว้เป็นอย่าง
ดี โดยมีประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นงานใหญ่ของชุมชนที่ร่วมกันสืบทอด   
 -  เกษตรวิสัยจัดเป็นศูนย์กลางคมนาคมทางบก โดยมีเส้นทางเชื่อมโยงกับจังหวัดอื่นๆ หลายจังหวัด 
เช่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น 
 จุดอ่อน  
 - พ้ืนที่การเกษตรของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยมักประสบปัญหาภัยธรรมชาติเป็น
ประจำทุกปี  เนื่องจากน้ำล้นจากลำน้ำเสียวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงล้นไหลเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตร  ซึ่งเป็นปัญหา
เรื้อรังและทำความเสียหายแก่ประชาชนมาโดยตลอด 
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 -  ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ประชาชนในเขตเทศบาลกว่าร้อยละ 60 ประกอบอาชีพทำนา 
ถึงแม้จะประสบปัญหาราคาที่ค่อนข้างต่ำและไม่แน่นอน โดยสาเหตุเกิดจากการขาดการรวมกลุ่ม   
ทำให้ขาดอำนาจต่อรองและเมื่อได้ผลผลิตมาต่างคนต่างรีบจำหน่ายเพื่อนำมาใช้หนี้สินที่เกิดจากการลงทุนใน
การเกษตรอีกท้ังผลกำไรที่น้อยไม่สามารถเป็นแรงผลักดันให้เกษตรกรหันมาพัฒนาคุณภาพและผลผลิต 
ให้ได้ดี 
 - เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีปัญหาในการเคลื่อนย้ายแรงงานสูง ซึ่งเกิดจากปัญหาการขาดการจ้าง
งานในพ้ืนที่ รวมทั้งการที่ไม่สามารถใช้พ้ืนที่ทำการเกษตรได้ในหน้าแล้ง จากปัญหาการขาดแหล่งน้ำ ทำให้ขาดการ
จ้างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว จึงเกิดการอพยพเคลื่อนย้ายไปทำงานที่อ่ืน 
 - การขาดกระบวนการเรียนรู้ร่วมในชุมชน เนื่องจากรูปแบบของสังคมที่กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็น
สังคมเมือง และการขาดผู้นำที่เข้มแข็งและมีจิตสาธารณะในชุมชน 
 - เกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนในการทำนาและแหล่งน้ำ
ธรรมชาติซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดในฤดูแล้ง ทำให้เกิดข้อจำกัดในปริมาณพื้นที่การผลิต และเกิดพื้นที่ว่างเปล่าหลังฤดู
เก็บเก่ียวเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการเสียเปล่าทั้งพ้ืนที่การเกษตรและแรงงานที่รอฤดูกาลเพาะปลูก 
 - ชุมชนเกษตรวิสัย เป็นชุมชนชนบทที่กำลังพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเมือง รวมทั้งรูปแบบการดำเนิน
ชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนเป็นการเอาตัวรอด  ต่างคนต่างอยู่และขาดความสามัคคี 
 

โอกาส  
 - นโยบายส่งเสริมข้าวหอมมะลิของจังหวัด จะทำให้ข้าวหอมมะลิของทุ่งกุลาร้องไห้มีชื่อเสียงและ
ได้รับการยอมรับมากขึ้น  ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เกษตรกรหันมาพัฒนาคุณภาพและผลผลิตให้ดีขึ้น 
 - อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ความต้องการแรงงานมากขึ้น ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์กับแรงงานในเขตท่ีจะพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับและก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
รวมถึงเมื่อแรงงานเหล่านี้เดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง ก็จะนำทักษะความรู้ที่ได้จากการทำงานในต่างประเทศ
หรือภูมิภาคอ่ืนๆ กลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ 
 - จากการที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มียุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน จะเป็นโอกาส
ให้แรงงานซึ่งมีอยู่จำนวนมากในเขตเทศบาล ที่ยังขาดโอกาสและทักษะให้มีโอกาสพัฒนาฝีมือแรงงาน จนเป็นที่
ยอมรับของตลาดแรงงาน รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในเขตพ้ืนที่ 
 - จากนโยบายการสร้างความสมานฉันท์ในพ้ืนที่ให้ชุมชนของกระทรวงมหาดไทย จะเป็นโอกาสอันดี
ในการปลูกจิตสำนึกความรู้ความสามัคคีของคนในพ้ืนที่ 
 

อุปสรรค  
 - ปัญหาการขาดการจ้างงานในพื้นที่ เป็นอุปสรรคในการพัฒนาของเทศบาล ประชาชน ไม่น้อยต้อง
อพยพไปทำงานต่างถ่ินที่มีการจ้างงาน เช่น กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ทิ้งเด็กและคนแก่ให้อยู่เฝ้าบ้าน 
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 - ปัญหาภัยธรรมชาติ เป็นปัญหาที่สร้างความเสียหาย และความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลเป็นอย่างมาก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เมื่อประสบปัญหาภัย
ธรรมชาติ ก็ไม่สามารถทำการเกษตรได้ ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย 
 - การขาดการประสานงานและงบประมาณระหว่างหน่วยงาน ทำให้การแก้ปัญหาสำเร็จยาก เช่น 
การแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ 
รวมทั้งการขาดการบูรณาการงานและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดผลสำเร็จของงานที่ดีกว่า ยังไม่เกิดขึ้น 
 

(๒) การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  จากการที่เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้จำนวน 7 ยุทธศาสตร์  
ดังนั้นจึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือการเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบลเกษตร
วิสัย ในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยเฉพาะเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ
หลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้าน ไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน หรือการอื่นใด การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จำเป็น เ ป็น
ต้น 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ปัญหาในชุมชนจะรุนแรงขึ้นถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เช่น ปัญหาการแบ่งชนชั้น  

ปัญหาอาชญากรรม  ฯลฯ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ 

เรียบร้อย 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ต้องให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และความสงบเรียบร้อยมาก
ขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้นอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจาก
ชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้น ทั้งโดยตั้งใจและโดยไม่รู้กฎหมาย อีกท้ังอาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดเพ่ิม
มากขึ้น จากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานใน 
ประเทศไทยมากขึ้น 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ 
ท่องเที่ยว 

เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ต้องเร่งพัฒนากู่กระโดนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนรู้จัก 
มากขึ้นเพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของการท่องเที่ยว 
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๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 
       การบุกรุกพื้นที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่
เกิดจากคนไทยคือ การเพิ่มขึ้นของประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขยายที่ดินให้
นายทุนต่างชาติแล้วไม่มีที่ทำกินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืน ๆ  

ในอาเซียน  ดังนั้นเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยจึงได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้
ศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ 
การบริหารภาครัฐ 

ต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการด้านการ 
อนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู ่มือภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทำนิติกรรมต่างๆ ซึ่ ง
เกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบำรุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำต้องพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นต่างชาติได้ 
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ส่วนที่ 2 
นโยบาย วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง 

และโครงสรา้งการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 
2561 มาตรา 79 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

เพ่ือให้การดำเนินการของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี ่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. ๒๕53 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทำให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ เพื่อความต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอในการบริหารความ
เสี่ยงตามมาตรการการควบคุมภายในของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานติดตามผลการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติ เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย จึงได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน เพ่ือกำกับดูแลใน
การเป็นองค์การที่ดี สำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ หนังสือ
สั่งการ ตลอดจนถึงขอบังคับอ่ืนๆ อยางทั่วถึง ดังนี้  

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้อง 
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย โดยให้ความสำคัญ
ในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม 

2. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบล 
เกษตรวิสัยเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความ
เสี ่ยงอย่างทั ่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี ่ยงให้ผู ้บริหาร ปลัดเทศบาล รอง
ปลัดเทศบาลและหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนา 
ระบบการควบคุมภายในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม และกำกับให้มีการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

4. ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและจัดให้มีระบบการ 
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุม ปฏิบัติตนไปตัวอย่างที่
ดีในเรื่องความซ่ือสัตย์ การมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 
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5. หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ 
และกำหนดกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม ตลอดจนนำการควบคุมภายในไปปฏิบัติและปรับปรุงรวมทั้ง
ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการ 
ควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดมีการ
ควบคุมในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

7. พนักงานเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยทุกคน ต้องมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ตาม 
โครงสร้างเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือคำสั่งรับผิดชอบในการแบ่งงานขององค์กร 
รวมถึงต้องดำเนินการวางแผนบริหารความเสี่ยง ป้องกันความเสี่ยงให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่สำนัก/
กอง และหน่วยงานกำหนดไว้ จนถึงมีหน้าที่รายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปหนึ่ง
ชั้นทราบเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

8. ให้มีการรายงานสรุปผลความสำเร็จการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง และการ 
ติดตามระบบการควบคุมภายในเสนอผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน 90 วัน เพ่ือรายงานให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องตามระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ หนังสือสั่งการกำหนดต่อไป 

วัตถุประสงค ์

การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย  จัดทำเพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและเพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีแนวทางใน
การควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม โดยวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงมี ดังนี้ 

1. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย 

2. เพื่อให้ได้ทราบถึงวิธีการ/แนวทางในการระบุปัจจัยเสี่ยงในระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ  
และระดับองค์กร โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิด การจัดทำแผนและการติดตามประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงประจำปี เพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในระดับหน่วยงานย่อยและ
ระดับองค์กร รวมทั้งสามารถยกระดับการพัฒนาการบริหารความเสี ่ยงและการควบคุมภายในต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหาร 
จัดการความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

4. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญของ 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งให้เกิดการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป 
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5. เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานสามารถป้องกัน 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้หรือหมดไป ลดผลกระทบต่อ
ความสำเร็จของการดำเนินงาน และทำให้ภารกิจของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่
กำหนดไว้ 

6. เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ของหน่วยงาน เพ่ือนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในการดำเนินงานทุก
ระดับ 

เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารทองถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเขา้ใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เพ่ือนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ 

2. ผู้บริหารทองถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมิน 
ความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3. สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
4. พัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
5. เกิดความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขั้นตอนอย่าง 

เหมาะสมทั่วทั้งองคกร 
6. การบริหารความเสี่ยงให้ได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง  
จะช่วยให้ผู้บริหารตระหนักถึงความเสี่ยง หลักท่ีสำคัญ และสามารถกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหาร 
จัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการความ
เสี่ยงทีต่ั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่
องค์กรยอมรับได้ 

3. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้ 
รูปแบบการตัดสินใจในระดับปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่
ผู้บริหารมีความเข้าใจยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการดำเนินงาน เป้าประสงค์ขององค์กร และระดับความ
เสี่ยงอย่างชัดเจน 
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4. ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึง 
ระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากร
สำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละ
ประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 

5. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง  

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยในการ
บรรลุเป้าหมาย ตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ (ภารกิจ) และเป้าหมายตามแผนการดำเนินงานประจำปีของส่วน
ราชการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานโดย
ผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบหรืออาจสร้างความ
เสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามกฎหมาย
จัดตั้งส่วนราชการและเป้าหมายตามแผนดำเนินงานประจำปของส่วนราชการ พรอมทั้งมีการจัดลำดับความสำคัญ
ของปัจจัยเสี่ยงโดยดำเนินการ ดังนี้ 

- จัดให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากร 
- จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยทำการระบุปัจจัยเสี่ยง  วิเคราะห์ 

ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของเทศบาล 
สื่อสาร/ทำความเขาใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงฯ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล
และแจ้งเวียนให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยง ควรกำหนดกิจกรรม/
มาตรการที่จะแกไ้ข ลดหรือปอ้งกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน 
ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและใหมีการกำกับติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่าง
ดำเนินการและนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการอย่างนอยปีละ 1 ครั้ง 
ขั้นตอนที่ 5 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง 
และจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยจำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมบริหาร/จัดการ
และปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ จะตองมีการกำหนด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอต่อผู้บริหาร 
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โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจน 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ไว้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพแสดงโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ปลัดเทศบาล/รองปลดัเทศบาล 

หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง 

พนักงานเทศบาล 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 



บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย มีนโยบายกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ดังนี้ 

 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
๑.นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยง 

2. กำกับนโยบายและให้คำเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง 
๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้หน่วยงาน 

2. กำหนดแนวทางการดำเนินงานและถ่ายทอดการบริหารความ 
    เสี่ยงลงสู่หน่วยงาน 
3. ควบคุม ติดตาม การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงเพ่ือลด 
    ระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้หรือหมดไป 
4. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อ 
   นายกเทศมนตรี 

๓.หน่วยตรวจสอบภายใน 1. ให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาล 
    ตำบลเกษตรวิสัย 
2. สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริหารความ 
    เสี่ยงของหน่วยงานและรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ 
3.ติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด 
   กระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

๔. ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล 1. สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
2. กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
    ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของนายกเทศมนตรี 
3. ควบคุม ติดตามการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของ 
    การบริหารความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง 
    ของหน่วยงาน 

๕. หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง 1. ประเมินขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กองตาม 
    นโยบายและคู่มือของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงลงสู่การ 
    ปฏิบัติ  
2. ควบคุมและประสานงานการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง 
    ของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด  
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 3. ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยเพ่ือจัดทำแผนการ 

    บริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานและประสานงาน ดำเนินการ 
    ตามแผนการบริหารความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง 
    ระดับหน่วยงานย่อยและระดับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    รายงานเสนอและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 
    หน่วยตรวจสอบภายใน มาวิเคราะห์ ปรับแผนและ แนวทางการ 
    บริหารความเสี่ยงในปีถัดไป 

๖.พนักงานเทศบาล 1. นำโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม  
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนความ 
    เสี่ยงระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ 
3. ดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
4. จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงเสนอหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการ 
    กองเพ่ือรวบรวมประเมินในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป 
5. นำข้อเสนอแนะจากหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง  
    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยตรวจสอบภายในมา 
    วิเคราะห์ ปรับแผนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป 
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ส่วนที่ 3 
ความรู้และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
หลักการแนวคิดการบริหารความเสี่ยงภาครัฐ 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 “การบริหารราชการต้อง
เป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพในเชิงภารกิจแหง่รัฐ 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากร 
ให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของ
ประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู ้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”การบริหารความเสี่ยงใน
ภาครัฐจึงเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบภาครัฐ (Public Accountability) ที่มีต่อประชาชนและทรัพย์สินของ
ประเทศ อันจะนำมาซ่ึงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) จาก พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินข้างต้น ทำให้ภาครัฐในปัจจุบันจำเป็นต้องบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นกว่าเดิมและ
ต้องเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ ฉะนั้น การ
บริหารความเสี่ยงจึงมีส่วนอย่างยิ่ง ในการป้องกันการไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน และป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้การบริหารจัดการภาครัฐมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นด้วย การบริหารความเสี่ยง
นอกจากเป็นการบริหาร เชิงป้องกัน (Preventive Management) แล้ว การบริหารความเสี่ยงยังเป็นส่วนสำคัญ
ต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ เป็นองค์การสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization - HPO) การบร ิหารความเส ี ่ยงเป ็นกระบวนการที่ สำค ัญในการเน้น
ความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์การได้วางไว้ ส ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ระบุ
บทบาทของ การบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้ คือ “การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเครื่องมือส ำคัญในการประเมิน
ประเด็น ยุทธศาสตร์ และรวมถึงวัตถุประสงค์ คุณภาพการให้บริการ การนำระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มา
ประยุกต์ ใช้อย่างจริงจัง โดยให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
นโยบาย และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ให้วัดผลในทุกระดับ
ตั้งแต่ ระดับองค์การไปจนถึงระดับบุคคล” 

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. จึงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการผลักดัน ให้
หน่วยงานราชการเน้นความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานว่ามีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
และการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานในทิศทางเดียวกันหรือไม่ เมื่อสอดคล้องกันแล้ว หน่วยงานราชการ
ควรมีการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร้างความม่ันใจให้หน่วยงานนั้น  
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สามารถดำเนินกิจกรรมได้สำเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นั้นๆ ได้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เริ่มสนับสนุน
ให้หน่วยงานราชการของไทยดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 และประกาศ
ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานใน 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
ตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่
สำคัญ ซึงต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล กรมบัญชีกลางได้มีการจัดทำระบบบริหารความเสี ่ยง
โครงการ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรม เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

นิยามการบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหาร 
ปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การประเมิน การจัดการ การ
ติดตาม ประเมินผล และการสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือกระบวนการดำเนินงานของ
องค์กร ตลอดจนการประกอบกันอย่างลงตัวของวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการและโครงสร้างขององค์กร ซ่ึงมีผล
โดยตรงต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหาร 

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน  
และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่กำหนด 

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การระบุปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลกระทบ  
ต่อเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ตามภารกิจ โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอก องค์กรทุกด้าน เช่น ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุ/ปัจจัย และ 
ผลกระทบ ของความเสี่ยงโดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/
ความเสียหาย ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้าน
ผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของ
ความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด แต่ละปัจจัยเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของ 
ลำดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของ 

แต่ละปัจจัยเสี่ยง มาจัดลำดับความสำคัญ เพ่ือนำมาจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการ 

จัดการ ความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดข้ึน หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก 
ที่อยู่เหนือ การควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอ่ืนได้ 

 
การบริหารความเสี่ยง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕              ๑๖ 



ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากท่ีได้มีการจัดวาง  
กิจกรรมควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงแล้ว 

แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการกำหนดระบบ 
การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำ
ให้ เกิดความเสียหาย เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับท่ีสามารถ
ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 

ความเสี่ยงโครงการ หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ท่ีหากเกิดข้ึนจะส่งผลกระทบ 
ต่อการบรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการ 

การบริหารความเสี่ยงโครงการ หมายถึง กระบวนการบริหารงานโครงการที่มีระบบและ 
ขั้นตอน ของการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง  
ในการสนับสนุน การวางแผนและการดำเนินโครงการให้คำนึงถึงความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้
อย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับทรัพยากรที่องค์กรมี และส่งผลให้โครงการนั้นสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
และบรรลุผล ตามเป้าประสงค์ท่ีได้วางไว้ 

โครงสร้างการจัดการความเสี่ยงประกอบดว้ย 8 องค์ประกอบ 

1. สภาพแวดล้อมภายใน คือ แนวนโยบายโดยทั่วไปขององค์กรปรัชญาการจัดการ 
ความเสี่ยงที่ประกอบด้วยสถานภาพความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและการควบคุม ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ 

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ คือ ต้องมีอยู่ก่อนที่จะระบุเหตุการณ์ที่มีผลต่อการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ การจัดการความเสี่ยงช่วยให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารมีกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์อยู่พร้อมแล้ว 
และวัตถุประสงค์ท่ีเลือกช่วยสนับสนุนพันธกิจขององค์กรและสอดรับกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

3. การระบุเหตุการณ์ คือ ต้องครอบคลุมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัย 
ภายในอันจะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

4. การประเมินความเสี่ยง คือการวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อการ 
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและวิเคราะห์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ การประเมินความเสี่ยงจะต้อง
คำนึงถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็นตัวกำหนดความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กร ขณะที่การประเมินอาจเป็นได้ทั้งเชิง
คุณภาพหรือเชิงปริมาณ และต้องครอบคลุมทั้งความเสี่ยงที่มีอยู่ตามธรรมชาติก่อนหน้าการจัดการและความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่หลังจากการจัดการแล้ว 

5. การตอบสนองความเสี่ยง อาจเป็นได้ทั้งการหลีกเลี่ยง การลด การหาผู้ร่วมรับ หรือการ 
ยอมรับ 

6. กิจกรรมควบคุม ประกอบด้วยนโยบายที่เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติและวิธีปฏิบัติที่ทำให้นโยบาย 
บังเกิดผล ซ่ึงจะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามแนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้วางไว้เพ่ือการบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านการรายงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
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7. สารสนเทศและการสื่อสาร โดยสารสนเทศคือการระบุ บันทึก และจัดเก็บข้อมูลที่ 
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงไว้และสื่อสารในรูปแบบและกรอบเวลาที่ช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถ
ดำเนินงานตามความรับผิดชอบของตนได้ 

8. การติดตามประเมินผล คือ การติดตามประเมินความเสี่ยงขององค์กร โดยประเมินแต่ละ 
องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มีอยู่จริง ตามช่วงเวลาที่กำหนดและนำผลการประเมินมา
ปรับเปลี่ยนการจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามความจำเป็น 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
1. การระบุความเสี่ยง 
2. การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
3. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง 
4. การติดตามประเมินผล และการรายงานผล 
5. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
6. การสื่อสาร 

 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
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การระบุความเสี่ยง 

การวิเคราะห์และจัดลำดับ
ความสำคัญของความ

เสี่ยง 

การติดตามประเมินผล 
และการรายงานผล 

การประเมินผลการควบคุม 
และการจัดการความเสี่ยง 

การทบทวนการบริหาร
ความเสี่ยง การสื่อสาร 



1. การระบุความเสี่ยง 
การระบุความเสี่ยงโครงการ เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจจะเป็นปัญหา 

อุปสรรค ซ่ึงอาจจะทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อตอบสนองและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของกรมหรือไม่ โดยพิจารณาได้จากการระดมความ
คิดเห็น ของผู้รับผิดชอบโครงการ การสัมภาษณ์ และจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
และข้อมูลในอดีต ในการระบุความเสี่ยง จะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง 2 ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยง
ภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก 

- ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรม 
องค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถและทักษะของบุคลากร  

- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง  
สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น  
นอกจากนี้ควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยง  4 ประเภท ดังนี้ 

1. คามเสี่ยงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ 
ในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์
ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกล
ยุทธ์ ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระ ทำให้โครงการขาดการยอมรับ และ
โครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
อย่างแท้จริง 

2. ความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายใน ของ
องค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผล ต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์กร 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ  
ตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา ที่ไม่
ครอบคลุมการดำเนินงาน ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้ว ต้อง
นำแนวคิด เรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่เก่ียวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง ได้แก่ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
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3. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
4. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
5. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
6. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
7. หลักนิติธรรม (Rule of law) 
8. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
10. หลักการมุ่งฉันทามติ (Consensus Oriented) 

 
2. การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุของ ความเสี่ยง  
    และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง  
    (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อองค์กร  
    ผู้รับบริการ บุคลากร เวลา เพ่ือจัดลำดับ ความสำคัญของความเสี่ยง 

2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วย 
            การประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิด 

ปัจจัยเสี่ยง และประเมินระดับความรุนแรง เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของ
ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ภายหลังจากมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินงานผ่านมาแล้ว 

             โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความเป็นไปได้หรือความถี่ท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
โดยโอกาสแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของ 
ผลกระทบดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ 
 

ระดับ โอกาสที่
จะเกิด 

ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นในการเกิด
เหตุการณ์ 

๑ น้อยมาก ๕ ปีค่อครั้ง ๐-๒๐ % ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย 
๒ น้อย ๒-๓ ปี ครั้ง มากกว่า ๒๐ - ๔๐ % มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก 
๓ ปานกลาง ๑ ปีครั้ง มากกว่า ๔๐-๖๐% มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง 
๔ สูง ๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง มากกว่า ๖๐-๘๐% มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก 
๕ สูงมาก ๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า มากกว่า ๘๐-๑๐๐% มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก 
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  ผลกระทบ หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจเป็น การ
พิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ ซ่ึงแบ่งระดับของ ผลกระทบ
ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของ ผลกระทบ ดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (เป็นตัวเงิน) 
 

ระดับ ผลกระทบ มูลค่าความเสียหาย 
๑ น้อยมาก ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๒ น้อย มากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
๓ ปานกลาง มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๔ สูง มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๕ สูงมาก มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 
เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (ไม่เป็นตัวเงิน) 

 

ระดับ ผลกระทบ ผลกระทบต่อ 
ทรัพย์สิน วัตถประสงค์ องค์กร 

๑ น้อยมาก ไม่มีการสูญเสีย น้อยมากหรือไม่มี ไม่ส่งผลหรือส่งผลกระทบระดับบุคคล 
๒ น้อย สูญเสียเล็กน้อย ค่อนข้างน้อย ส่งผลกระทบในหน่วยง ภายใต้สำนัก/กอง/ฝ่าย/งาน 
๓ ปานกลาง สูญเสียปานกลาง บางส่วน ส่งผลกระทบระดับสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม 
๔ สูง สูญเสียค่อนข้างมาก ค่อนข้างมาก ส่งกระทบระดับองค์กร 
๕ สูงมาก สูญเสียมาก มาก ส่งผลกระทบไปยังภายนอกองค์กร 
 

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ 
ดังกล่าว เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับ
ความเสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่
เกิดข้ึนแล้ว ให้ทำการคำนวณระดับของความครั้งที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การบริหารความเสี่ยง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕              ๒๑ 

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง 



2.2 การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง ให้พิจารณาจากผลการประเมิน 
ความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ความถ่ีของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง) และผลกระทบของความเสี่ยง (ความ
รุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) จากระดับความเสี่ยง น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
มาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากท่ีได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว โดยพิจารณาตาม
เกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

 ๕       

ผลกระทบ 
(Impact/ 

Consequences) 

๔         

๓        

๒        

 ๑        

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

โอกาส (Likelihood/Frequency) 

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่าการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) :ซ่ึงแบ่งเป็น 5   
ระดับ จะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติม ตาม
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง เขตสี (Zone) มาตรการในปัจจุบัน มาตรการเพิ่มเติม 
ระดับน้อยมาก 

(๑) 
ฟ้า 

 
กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการใน
การ จัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน
อาจจะเพียงพอแล้วให้ติดตามการ
ดำเนินการเป็นระยะๆ 

 

ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุม
ภายใน/ มาตรการจัดการความ
เสี่ยงเพ่ิมเติมอีก หรือ อาจจะมีได้
หากไม่ใช้ทรัพยากรเพ่ิมเติมหรือมี
แผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว 

 
ระดับน้อย 

(๒) 
เขียว 

 
กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการใน
การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน
อาจจะเพียงพอแล้ว ให้ติดตามการ
ดำเนินการเป็นระยะๆ 

ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุม
ภายใน/ มาตรการจัดการความ
เสี่ยงเพ่ิมเติมอีก หรืออาจจะมีได้
หากไม่ใช้ทรัพยากรเพ่ิมเติมหรือมี
แผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว 
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 ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
 ระดับความเสี่ยงสูง 
 ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
 ระดับความเสี่ยงน้อย 
 ระดับความเสี่ยงน้อยมาก 

 



ระดับความเสี่ยง เขตสี (Zone) มาตรการในปัจจุบัน มาตรการเพิ่มเติม 
ระดับปานกลาง 

(๔-๙) 
เหลือง 

 
 
 

ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจ
เพ่ิมเติม ความเข้มข้นในการดำเนินการ
ตามกิจกรรม ควบคุมภายใน/มาตรการ
ในปัจจุบัน 

 

ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุม
ภายใน/ มาตรการจัดการความ
เสี่ยงเพ่ิมเติมอีก หรือ อาจจะมีได้
หากไม่ใช้ทรัพยากรเพ่ิมเติมหรือมี
แผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว 

 
ระดับสูง 
(๑๐-๑๙) 

ส้ม 
 

ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจ
เพ่ิมเติมความเข้มข้นในการดำเนินการ
ตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการ
ในปัจจุบัน 

 

จำเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมกิจกรรม
ควบคุมภายใน/ มาตรการโดยหาก
มีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการ 
จัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญ
ในระดับรอง 

 
ระดับสูงมาก 

(๒๐-๒๕) 
แดง 

 
ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจ 
เพ่ิมเติมความเข้มข้นในการดำเนินการ
ตาม กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการ
ในปัจจุบัน 

 

จำเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมมาตรการ  
โดยหากมีข้อจำกัดในด้าน
ทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง 
ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า 
และผู้บริหารควรให้ความสำคัญใน
การติดตาม การ ดำเนินการของ
กิจกรรมควบคุมภายใน/ 
มาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

 
 
3. การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง 

3.1 การประเมินผลการควบคุม เป็นการดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยง 
และจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผล 
เพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง ดังนี้ 
 

ยอมรับได้ ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ 
พอใช้ ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน แต่ยังไม่ถุงระดับที่ยอมรับได้ 
ต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้ 
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  3.2 การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส 
ที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ใน 
ระดับท่ีสามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความ
เสี่ยงและผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยมีทางเลือกท่ีจะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน 4 วิธี ดังนี้ 
 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
 

ยอมรับความเสี่ยง 
(Risk Retention) 

เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยง
สูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุ
จากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอ่ืนได้ 

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
(Risk Avoidance) 

เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมหรือกระบวนงานอย่างสูง ซ่ึงไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอ่ืน โดยอาจ
ควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม 

ถ่ายโอนความเสี่ยง 
(Risk Transference) 

เป็นความเสี่ยงทีย่อมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น
จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ 
- ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/ 
  วินาศภัย 
- ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องท่ีไม่มีความชำนาญ 
- ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมาก ในเวลาอันจำกัด เป็นต้น 

ควบคุม/ลดความเสี่ยง 
(Risk Control) 

- เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซ่ึงได้รับผลกระทบจาก 
ปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุม
ภายใน 
- เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและ 
ผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซ่ึงได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยภายนอกและมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผน
รองรับ/มาตรการ 

 
3.3 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานนำผลการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ 

และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานต่อไป 
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4. การรายงานและติดตามผล   
   หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ 
ติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายใน
การติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดย
หน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไป รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงาน
ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  

   ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกำหนด ข้อมูลที่ต้องติดตาม หรือาจทำ Check List การติดตาม 
พร้อมทั้งกำหนดความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ ใน 2 ลักษณะ คือ   
   1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลา ที่
กำหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น   
   2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ใน 
การดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน   

5. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง   
   คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
ประจำปีต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจว่าเทศบาลมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุม
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือ ตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหาร ความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน   
  
6. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง   
   การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยง
ใน ทุกข้ันตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ 
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี 
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ส่วนที่ ๔ 
แผนบริหารความเสี่ยง 

 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจากรายงานผล
การดำเนินงาน บริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๔ ที่ได้รวบรวมจากสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของ
เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย รวมถึงข้อเสนอนแนะจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี ่ยง และได้ทำการ
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง ผลกระทบจากการเกิดความเสี่ยงนั้น และคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไป
จนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพ่ือกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง
มาก (Extreme) และสูง (High) ให้ลดลงมาอยู่ ในระดับท่ียอมรับได้หรือปราศจากความเสี่ยงเลย  
   สำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าใน ด้านค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนที่ต้องใช้ กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ 256๕ ของเทศบาล
ตำบลเกษตรวิสัย มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้  

๑) โครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงเกิดข้ึน 
๒) ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม 
๓) ระดับความเสี่ยงกลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง 
๔) วิธีการจัดการความเสี่ยง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ส่วนที่ ๕ 
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวช้ีวัด 

ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของ
ความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความเสี่ยง 
จัดลำดับ

ความเสี่ยง 
 

การดำเนินการ
เกี่ยวกับลูกหนี้
ค้างชำระภาษี 

ลูกหนี้ค้างชำระ
ภาษีลดลงไม่เป็น
ภาระด้านบัญชี

ร้อยละ ๕๐ 

มีลูกหนี้ค้าง
ชำระภาษี 

ผู้ประกอบการ
ไม่ยอมชำระ

ภาษ ี

O= ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

4 4 16 สูงมาก ๑. ออกพบลูกหนี้ค้างชำระภาษี
เป็นรายตัวและชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการชำระภาษี 
๒. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
๓. ทำการประเมินภาษีตามสภาพ
ทรัพย์สินปัจจุบัน 
๔. สอบถามปัญหาของผู้ค้างชำระ
ภาษี เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป 
๕. ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถจ่าย
ภาษีค้างในงวดเดียว ให้ทำการ
แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ได้ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวช้ีวัด 

ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของความ
เสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ

ความเสี่ยง 
จัดลำดับ

ความเสี่ยง 
 

การเบิกจ่ายค่า
น้ำมันเชื้อเพลิง 

การเบิกจ่าย
น้ำมันเชื้อเพลิง
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
กฎหมาย ถูกต้อง  

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบและผู้
ที่เก่ียวข้องเข้าใจ
คลาดเคลื่อนกรณี
จัดทำสัญญาสั่งซื้อ
น้ำมันเชื้อเพลิง

และ การตรวจรับ
พัสดุ 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบและผู้
ที่เก่ียวข้องไม่ลง
ลายมือชื่อใน

หลักฐานการสั่ง
จ่ายน้ำมันและ

ไม่ได้จัดทำ
ทะเบียนคุมาร
จัดซื้อน้ำมัน
เชื้อเพลิง 

O= ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

3 4 12 สูง ๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่
เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อกำกับในต้น
ขั้วใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง 
๒. จัดทำทะเบียนคุมการซื้อ
น้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
การบริหารความเสี่ยง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕                          ๒๘ 

 



โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวช้ีวัด 

ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของความ
เสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการ
ความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เสี่ยง 

จัดลำ
ความ
เสี่ยง 

 

การบริหาร
จัดการและ
ติดตาม
ประเมินผล 
ศพด.ที่เลือก
รูปแบบการ
บริหารจัดการ
รูปแบบที่ ๓ 

การบริหารจัดการ
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและ
ถูกต้องตาม
ระเบียบ/กฎหมาย  
และแนวทางที่ 
อปท.กำหนด 
 

๑. อปท.ไม่มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ
เนื่องจากรูปแบบ
กำหนดให้เจ้าอาวาส
เป็นประธานบริหาร
ศูนย ์
๒. ไม่มีบุคลากรจาก 
อปท.เข้าร่วมเป็น
กรรมการในทุกๆด้าน 
 

เทศบาลไม่มีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการ เนื่องจาก
รูปแบบกำหนดให้
เจ้าอาวาสเป็น
ประธานบริหารศูนย์ 
ทำให้ไม่มีการ
ติดตามประเมินผล 
ในด้านต่างๆ ตาม
มาตรฐานเดียวกัน
กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่สังกัดเทศบาล 
เนื่องจากไม่มี
ระเบียบให้ปฏิบัติ 
 

S= เชิง
ยุทธศาสตร์ 

4 4 16 สูงมาก ๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวง  มหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการนำเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถาน 
ศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๑ 
๒. จัดทำแผนตรวจเยี่ยม 
ศพด.อย่างน้อยเดือนละ๑ 
ครั้ง 
๓. เปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารจัดการเป็นแบบที่ 
๑ และ๒ 

 
 

 
การบริหารความเสี่ยง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕                          ๒๙ 



 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวช้ีวัด 

ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของความ
เสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการ
ความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เสี่ยง 

จัดลำ
ความ
เสี่ยง 

 

การพัฒนา
ความรู้แก่
บุคคลากรใน
องค์กร 
 

ปฏิบัติงาน
ถูกต้องตาม
ระเบียบ
กฎหมาย และ
การตรวจ
ประเมินองค์กร
ไม่ต่ำกว่า ร้อย
ละ 70 
 

1. กฎระเบียบ 
2. จำนวนบุคลากรใน
หน่วยงาน 
3. ความรู้
ความสามารถของ 
บุคลาก 
 

1. กฎหมาย 
ระเบียบ มีการ
ปรับเปลี่ยนและมี
จำนวนมาก 
2. บุคลากรมีจำนวน
มากและมีพ้ืน
ฐานความรู้ที่
แตกต่างกัน 
3. ความเข้าใจใน
กฎหมายหรือ
ประสิทธิภาพในการ
ทำงานแตกต่างกัน 
 

O = ด้าน
การ
ปฏิบัติงาน 
 
C = ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ 
 

1 3 3 ต่ำ กำจัดความเสี่ยง 
1. จัดอบรม/ส่งอบรม 
และติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน 
2. ปรับกระบวนการ
ทำงานให้กระชับและ
ชัดเจน 
 

 
 
 
 

 
การบริหารความเสี่ยง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕                          ๓๐ 



 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวช้ีวัด 

ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของความ
เสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการ
ความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เสี่ยง 

จัดลำ
ความ
เสี่ยง 

 

งานตรวจสอบ
พัสดุและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 

งานตรวจสอบ
พัสดุและ
ทะเบียน
ทรัพย์สินใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565
ดำเนินการ ไม่ต่ำ
กว่า ร้อยละ 80 

 

1. จำนวนทรัพย์สินมี
มาก ทั้งทรัพย์สินเก่า
และทรัพย์สินใหม่ 
2. การใช้งาน
กระจายอยู่หลายแห่ง 
ยากต่อการควบคุม 
3. ระบบบัญชี อปท.
E-laas ไม่สมบูรณ์ใน
การลงข้อมูล
ทรัพย์สิน 

 

1. เกดิความ
เสียหายต่อทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
2. อาจถูกท้วงจาก
หน่วยงานผู้ตรวจ 
3. เกิดความล่าช้าใน
การตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี 
 

O = ด้าน
การ
ปฏิบัติงาน 

 

4 2 8 ปานกลาง 1. ให้หน่วยงานที่ยืม
พัสดุตรวจสอบและ
แจ้งการชำรุด
เสื่อมสภาพหรือสูญ
หายหากใช้ต่อจะ
สิ้นเปลือง เป็นประจำ
ทุกปี แล้วรายงานให้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
2. จัดระบบการดูแล
และควบคุมทรัพย์สิน 
และตรวจสอบให้เป็น
ปัจจุบันทุกปี 
3. จัดให้มีสถานที่เก็บ
รักษาบำรุงดูแล
ทรัพย์สินให้เพียงพอ 
เหมาะสม 

 

 
การบริหารความเสี่ยง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕                          ๓๑ 



 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/
ตัวช้ีวัด 

ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง ประเภทของ
ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการ
ความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เสี่ยง 

จัดลำ
ความ
เสี่ยง 

 

งานจัดซื้อ
จัดจ้าง 

งานจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565
ดำเนินการไม่ต่ำ
กว่า ร้อยละ 80 
 

1. การดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามแผนการจัดซื้อจัด
จ้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 
2. งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร 
 

1. ระบบสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง (e-
GP)ช่องสัญญาณไม่
เพียงพอในการใช้งาน 
ระบบมีการปรับปรุง
บ่อยครั้ง 
2. เทคโนโลยีมีความ
ทันสมัยระบบจัดซื้อยุ่งยาก
หลายขัน้ตอน 
3. ระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับ หนังสือเวียนมี
การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 
4. การใช้จ่ายงบประมาณ
และการบริหารจัดการ 
ภาครัฐไม่ตรงตามแผน 

O = ด้าน
การ
ปฏิบัติงาน 
 

4 2 8 ปานกลาง 1. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมศึกษากฎหมาย
ระเบียบเพ่ือเพ่ิมความรู้
ติดตามหนังสือสั่งการ
กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องตลอดเวลา 
2. เพ่ิมบุคลากรในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ทำงานให้ทันเวลาที่
ต้องการใช้พัสดุ 
 
 

 
 

 
การบริหารความเสี่ยง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕                          ๓๒ 



 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของความ
เสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการ
ความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เสี่ยง 

จัดลำ
ความ
เสี่ยง 

 

การจัดทำ 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจำปี 
 

เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563, หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564 
 

แผนงานตาม
รูปแบบ
งบประมาณไม่
ตรงกับแผนงาน
ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 

ขาดความรอบคอบ
ในการตรวจสอบ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
 

C = ความ
เสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ 
 

4 3 12 สูง ตรวจสอบโครงการ /
กิจกรรมที่จะจัดทำในร่าง
เทศบัญญัติให้ตรงตาม
แผนงานในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 

 
การบริหารความเสี่ยง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕                          ๓๓ 

 



โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง ประเภทของ
ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการ
ความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เสี่ยง 

จัดลำ
ความ
เสี่ยง 

 

การใช้พลังงาน
ไฟฟ้า ทั้งภายใน
และภายนอก
อาคารสำนักงาน 
 

เทศบาลตำบล 
เกษตรวิสัยมีการ
ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได้ไม่ต่ำว่าร้อย
ละ  
๑๐ % ต่อเดือน 
 

๑.บุคลากรขาด
ความรู้เกี่ยวกับ
การประหยัด
พลังงานไฟฟ้า
และไม่ให้ความ
ร่วมมือและขาด
จิตสำนึกในการ
ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า 
๒.เครื่องใช้ไฟฟ้า
บางชนิดล้าสมัย 
บางชนิดินไฟมา
เกินไป 
 

๑.พนักงานไม่ให้ความ
ร่วมมือในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า เนื่องจาก
พนักงานขาด จิตสำนึกใน
ความเป็นเจ้าของ และ
จิตสำนึกของพนักงานแต่
ละคนไม่เหมือนกัน  
๒.การออกแบบทางด้าน
วิศวกรรม เช่น การมีชุด
ควบคุมหลอดไฟฟ้า ปิด-
เปิดรวม การมีระบบแอร์
รวม ทำให้การประหยัด
พลังงานไฟฟ้าในสถานที่
ทำงานกระทำได้ไม่เป็น
รูปธรรม เนื่องจากการ
แก้ไขต้องใช้งบประมาณ
เป็นจำนวนมาก 

S = ด้าน
ยุทธศาสตร์
เงิน 
 

3 3 9 สูง 1. ผู้บริหารให้
ความสำคัญกับการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ในสถานที่ทำงาน โดย 
กำหนดนโยบายอย่าง
เป็นรูปธรรม เป็นลาย
ลักษณ์อักษร  
2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
เช่น การติดป้ายรณรงค์ 
การจัดทำแผ่นพับ 
ประชาสัมพันธ์ การ
สื่อสารในวาระการ
ประชุม ซึ่งจะทำให้เกิด
จิตสำนึก ของการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ในสถานที่ทำงานอย่าง
ต่อเนื่อง  

 การบริหารความเสี่ยง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕                          ๓๔ 

 



  
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของความ
เสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการ
ความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เสี่ยง 

จัดลำ
ความ
เสี่ยง 

 

การประชุมสภา
เทศบาลตำบล
เกษตรวิสัย 
ประจำปีพ.ศ. 
2565 

 

การดำเนินประชุมสภา 
เทศบาลตำบลเกษตร
วิสัยสำเร็จ เรียบร้อย
ลุล่วงเป็นไปตาม
แผนการประชุม ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 60 

 

การดำเนินการ
ประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเกษตรวิสัย ไม่
เป็นไปตามแผนการ
ประชุมประจำปี 
 

การเตรียมข้อมูล
เอกสารการ
ประชุมสภา
เทศบาลตำบล
เกษตรวิสัย มี
ความล่าช้า 

 

O = ด้าน
การ
ปฏิบัติงาน 

 
 
  

4 4 16 สูง ควบคุมความเสี่ยง
จัดเรียงเอกสารการ
ประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมสภา
องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดพะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การบริหารความเสี่ยง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕                          ๓๕ 

 
 



 
โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของความ
เสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการ
ความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เสี่ยง 

จัดลำ
ความ
เสี่ยง 

 

การใช้รถยนต์
ส่วนกลางไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบ
หลักเกณฑ์ท่ี
กำหนด 

การควบคุมการใช้
รถยนต์ส่วนกลางให้
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย ที่กำหนด 

มีการใช้รถยนต์
ส่วนกลางโดยไม่แจ้ง
ผู้รับผิดชอบหรือไม่มี
การขออนุญาตให้
ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย 

๑.เจ้าหน้าที่ขาด 
ทักษะ ความรู้
เรื่องระเบียบ 
กฎหมาย 
เกี่ยวกับการ
บริหารพัสดุ  
๒. เจ้าหน้าที่ไม่
ค่อยให้
ความสำคัญกับ
การขออนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลาง 

O= ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

๓ ๒ ๖ ปานกลาง 1.ถือปฏิบัติระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการใช้และรักษา
รถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 
2.ปฏิบัติตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย
ที ่มท 0808.2/ว 
3018 ลงวันที่ 25 ก.ย. 
2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการใช้และรักษารถ
ฯ พ.ศ.2548 
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โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของความ
เสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการ
ความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ
ความ
เสี่ยง 

จัดลำ
ความ
เสี่ยง 

 

การยักยอกเงิน
ค่าธรรมเนียม
เก็บขยะมูลฝอย 

จำนวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการยักยอกเงิน 
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูล
ฝอยลดลง 

๑. ผู้บังคับบัญชาขาด
การควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด ไว้วางใจ 
๒. ขาดการแบ่งแยก
หน้าที่ระหว่างการรับ
เงินและรวบรวมเงิน 
๓. เจ้าหน้าที่มีปัญหา
ทางด้านการเงิน 

มีเจ้าหน้าที่
จัดเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียม
จำนวนน้อย โดย
ให้รับผิดชอบ
ตั้งแต่เริม่วางแผน
เส้นทางเดินรถ 
เตรียมใบเสร็จ 
รับเงิน ออก
ใบเสร็จรับเงิน 
รวบรวม รวมทั้ง
นำส่งเงินล่าช้า 
 

O= ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

๔ ๔ ๑๖ สูง ๑. ผู้บังคับบญัชามีการ
ควบคุมและติดตามการ
ทำงานอย่างใกล้ชิด 
มีการสอบทานและ
กำชับให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามระเบียบ 
๒. ดำเนินการจัดหา
เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ
หน้าที่เพิ่มหรือการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่
ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
เก็บเงินค่าธรรมเนียม 
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ภาคคำอธิบาย 

1. โครงการ/กิจกรรม   
 เป็นชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องปฏิบัติ และมีความเสี่ยง 
2. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
 เป็นการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จของงาน 
3. ปัจจัยเสี่ยง  
 ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์กร สิ่งที่ผู้บริหารควรต้องคำนึงถึงในขั้นตอนนี้ คือ 
ปัจจัยเสี่ยงทุกด้านที่อาจจะเกิดขึ้น แหล่งที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กร รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์และผลที่อาจเกิดข้ึน 
4. สาเหตุของความเสี่ยง  
 ต้นเหตุหลักของความเสี่ยง 
5. ประเภทของความเสี่ยง 
ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 
 1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) (S) หมายถึง ความเสี่ยง
ที่เก่ียวข้องกับ กลยุทธ์เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผล ตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ขององค์กร 
 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) (O) เป็นความ
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงาน
ปกติท่ีองค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น 
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ 
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) (F) เป็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการบริหาร และควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่ เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น 
ข้อบังคับเก่ียวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กรมบัญชีกลาง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงบประมาณ รวมทั้ง การ
จัดสรรงบประมาณ ไม่เหมาะสม เป็นต้น 
 4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
(Compliance Risk) (C) เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย 
ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน ได้ เสีย การป้องกันข้อมูล
รวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจก
แจง กระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้แล้วจึงระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ กระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด 
ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพ่ือที่จะ
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการหามาตรการลดความเสี่ยง ในภายหลังได้ ทั้งนี้
การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธีเช่น จากการวิเคราะห์ 
กระบวนการ ทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุม 
 5) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) (T) 
ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยี 
 6) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) 
(R) ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือของ
องค์กร 



 
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
๖. โอกาส (Likelihood)  เป็นโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง กำหนดไว้ ๕ ระดับ 
 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง 
คำอธิบาย 

๕ สูงมาก มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก 
๔ สูง มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
๓ ปานกลาง มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆ ครั้ง 
๑ น ้อยมาก แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย 

 

7. ผลกระทบ (Impact) 
 ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง กำหนดไว้ 5 ระดับ 
 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง 
คำอธิบาย 

๕ สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก 
๔ สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง 
๓ ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง 
๒ น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย 
๑ น ้อยมาก แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย 

 

 

๘.ระดับความเสี่ยง  

 
๙. การจัดลำดับความเสี่ยง 
 

ระดับคะแนน 
ความเสี่ยง 

จัดระดับความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง พื้นที่สีสี 

๑-๔ ต่ำ หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง ฟ้า 
๕-๘ ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง เขียว 

๙-๑๕ สูง ควบคุมความเสี่ยง เหลือง 
๑๖-๒๕ สูงมาก ถ่ายโอนความเสี่ยง แดง 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ 



 
   แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) 

 5 10 15 20 25  

ผลกระทบ 
(Impact/ 

Consequences) 

4 8 12 16 20    

3 6 9 12 15   

2 4 6 8 10   

 1 2 3 4 5   

      โอกาส (Likelihood/Frequency) 

 
10. กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
 การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบ สนองความ
เสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถ ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ เพ่ือลดระดับผลกระทบความเสี่ยง แบ่งได้ 4 
แนวทาง ดังนี้ 

1. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับต่ำซึ่งหน่วยงานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ 
2. ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) คือความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ใน ระดับปาน กลางเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่า 

ประโยชน์ที่จะได้รับจึงต้องยอมรับความเสี่ยงและหามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 
3. ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบ อยู่ใน ระดับสูงและจักต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพ่ือ 

ลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงให้อยู่ใน ระดับ ที่ยอมรับได้ 
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมากจน หน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้จึงยกภารกิจนั้น ๆ 

ให้หน่วยงานอื่นบริหารจัด 

 ระดับความเสี่ยงสูงมาก ค่าระหว่าง ๑๖-๒๕ 
 ระดับความเสี่ยงสูง ค่าระหว่าง ๙-๑๕ 
 ระดับความเสี่ยงปานกลาง  ค่าระหว่าง ๕-๘ 
 ระดับความเสี่ยงต่ำ ค่าระหว่าง ๑-๔ 

 


