
บทที่ ๑ บทน ำ 
 

๑.๑ หลักกำรและเหตุผล 
 

 พระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดประกอบกับหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๒ เทศบาลต าบลห้วยกระบอก จึงแต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลต าบล
ห้วยกระบอก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน 
การเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูและรักษาทรัพย์สิน การป้องกันลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง การทุจริตของหน่วยงานการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถให้เทศบาลต าบลโพรงมะเดื่อ 
 การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบส าคัญของการก ากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และ การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
 เทศบาลต าบลห้วยกระบอก จึงให้ความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีการก าหนดนโยบาย แนวทาง 
และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา 
๗๙ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้าง
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Rick Management-Integrated Framework ) ของ 
The committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ 
(COSOERM) 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 ๑) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๒) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๓) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับของเทศบาลต าบลห้วยกระบอกได้แก่ 
ส านักปลัด การคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา กองการประปา 
 ๔) เพ่ือเทศบาลต าบลห้วยกระบอก สามารถด าเนินการได้ตาม พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ก าหนด              
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ๕) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
 

๑.๓ เป้ำหมำย 
 ๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง  เพ่ือน าไปใช้ใน
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
 



       -๒- 
 ๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
 ๓) สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
 ๔) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 ๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร 
 ๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 

๑.๔ ประโยชน์ของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 ๑) เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการ
ด าเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร 
 ๒) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆที่ส าคัญ ซึ่งจะท าให้พนักงานภายในองค์กร เข้าใจ
เป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่าง
ครบถ้วน 
 ๓) เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมื อที่ส าคัญของ
ผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่นการวางแผน การก าหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุม
และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลราคาเพ่ิมให้แก่
องค์กร 
 ๔) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการตัดสินใจใน
การปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์
วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
 ๕) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง 
 

๑.๕ ควำมหมำยและค ำจ ำกัดควำมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ควำมเสี่ยง (Uncertainty) หมายถึง ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมาย โดย
ผลกระทบดังกล่าวท าให้การด าเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย หรือความคาดหวัง โดยอาจวัดระดับ 
ความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบ (Consequences) ของเหตุการณ์ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)  
 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้ันตอนการ
ด าเนินงานหลักที่ก าหนดไว้ ทั้งท่ีเป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ 
 กำรประเมินควำมเสี่ยง ( Risk Assessment ) หมายถึง กระบวนการการระบุความเสี่ยงและการ
วิเคราะห์เพื่อจัดล าดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์การโดยการประเมินจาก 
      ๑) โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ( Likelihood ) หมายถึงความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
       ๒) ผลกระทบ (Impact) หมายถึงขนาดของความรุนแรงความเสียหายที่เกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
 



      -๓- 
 ระดับของควำมเสี่ยง หมายถึงสถานการณ์ความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่
ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือความเสี่ยงสูงมากความเสี่ยงสูงความเสี่ยงปานกลางความเสี่ยงต่ าและความ
เสี่ยงน้อยมาก 
 กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) หมายถึงการก าหนดนโยบายโครงสร้างและกระบวนการ
เพ่ือให้คณะกรรมการผู้บริหารและบุคคลน าไปปฏิบัติในการก าหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานประเมินผลกระทบ
องค์กรและก าหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทั้งนี้ก าหนดไว้ 
   COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 
หมายถึง กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มี
แนวทางในการแจกแจงปัญหา และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ รวมถึงมีการก าหนดบทบาทและหน้าที่
ความรู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน 
  กำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management ) หมายถึงการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆโดยต้องพยายามที่จะลดสาเหตุ
ของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะท าให้องค์กรเกิดความเสียหายโดยการท าให้ระดับความเสี่ยงและ
ขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้และ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นส าคัญ 
 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงหรือลดผลกระ
ทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Tolerance)  
 กำรติดตำมประเมินผล หมายถึงระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ด้วยงานจะต้องมีการติดตามผลระหว่าง
ด าเนินการตามแผนและท าการสอบทานดูว่าแผนจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีให้คงด าเนินการต่อไปเพ่ือให้
เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสมมีการปฏิบัติตามจริง ข้ อบกพร่องที่
ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลานอกจากนี้ควรก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ าอีกอย่าง น้อยปีละ
หนึ่งครั้งเพ่ือดูว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วหรือมีความเสี่ยงใหม่เพ่ิมข้ึนมาอีกหรือไม่ 
 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในองค์กรความเสี่ยงที่องค์กรต้อง
พยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไปได้แก่ ความเสี่ยงในด้านนโยบายความเสี่ยงในด้านการด าเนินงานความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากรบุคคลความเสี่ยงในด้านการเงินและความเสี่ยงในด้านกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆเป็นต้น 
 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน นอกองค์กรเป็นสิ่งที่อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบขององค์กรซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่ลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุดได้แก่
ความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครองความเสี่ยงด้านการแข่งขันความเสี่ยงด้านการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภคความเสี่ยงด้านกฎหมายและความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติเป็นต้น 

 
บทที่ ๒ แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 
 

๒.๑ นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 



     -๔- 
 เทศบาลต าบลห้วยกระบอกได้ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนใน
องค์กรได้ถือปฏิบัติทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและเกิดเป็นวัฒนธรรม
ในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอันจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยังยืนโดย
นโยบายการบริหารความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสารส าคัญ
ดังนี้ 
 ๑. ให้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO : ERM ( The Committee of 
Sponsoring Organization of the Tredway Commission : Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดใน
การบริหารความเสี่ยงแบบทั้งองค์ก่อน 
 ๒. ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม่ าเสมอ 
 ๔. ให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง 
 ๕. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจและสร้างจิตรส านึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรู้
รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 

 ควำมสัมพันธ์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน 
วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการองค์กรที่ดีคือ  การติดตาม ก ากับ ควบคุม และดูแล ให้มีการจัด
กระบวนการเพ่ือใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องโดย ๓ หลักการที่มีความสัมพันธ์กันดังนี้ 

๑. การบริหารความเสี่ยง 
 ๒.  การควบคุมภายใน 
 ๓. การตรวจสอบภายใน  
 

๒.๒ กำรบริหำรควำมเสี่ยง ( Risk Management)   
 การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การก าหนดนโยบาย โครงสร้าง และ กระบวนการเพ่ือให้คณะกรรมการผู้บริหาร
และบุคลากรขององค์กร น าไปปฏิบัติในการก าหนดกลยุทธ์ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรโดยกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบต่อองค์กรและ
ก าหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้โดยวัตถุประสงค์       ในการบริหารความเสี่ยง
นั้นเป็นไปเพ่ือให้ผลการด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้รวมถึงเพ่ือให้เกิดการรับรู้  
ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรก าหนดวิธีจัดการ           ที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งการสร้างกรอบแนวทางในการด าเนินงาน 
ให้แก่บุคลากรในองค์กรเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการกรอบแนวทางในการด าเนินให้แก่บุคลากรในองค์กรเพ่ือให้สามารถ
บริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
 



      -๕- 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) หมายถึง การบริหารความเสี่ยง
โดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรม ตามภารกิจ และวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกันโดยมีลักษณะที่
ส าคัญ ได้แก่ 
 ๑. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับภารกิจและพันธ
กิจ และแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การตัดสินใจ และสามารถน าไปใช้กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ ใน
การบริหารองค์กร 
 ๒. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับโครงการระดับหน่วยงาน
ย่อย และระดับองค์กร ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์  การด าเนินการเงิน และการ
ปฏิบัติตามระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจจะท าให้เกิดความเสียหาย ความไม่แน่นอนและโอกาสรวมถึงการมี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 
 ๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้าโดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างและหากเกิดขึ้นจริงจะมี
ผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรมีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง 
 ๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง
และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงพ้ืนฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ดีขององค์กร ควรมี
องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงครบถ้วนโดยจะมีกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและควรปลูกฝัง
รวมกับกิจกรรมปกติขององค์กรเพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ก าหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ที่
องค์กรต้องการได ้
 

๒.๓ กำรควบคุมภำยใน(Internal Control) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ วรรคสาม บัญญัติให้มาป้องกันรักษาวินัย
การเงินการคลังเพ่ือให้ความรักการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกดหมายว่าด้วยวินัยการเงินการ
คลังต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการด าเนินการทางงบประมาณวินัยรายได้รายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณ การรับทรัพย์สินเงินคงคลังและมีสาธารณะดังนั้นจึงได้ก าหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙                ให้หน่วยงาน
ของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือให้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดซึ่งการควบคุมภายในหรือเป็นปัจจัยส าคัญ     ที่จะช่วยให้การ
ด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ประหยัดและช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด 
ความเสียหาย  ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน  หรือการกระท าอันเป็นการทุจริต
กระทรวงการคลังโดยกรมการบัญชีกลางได้ก าหนด “มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ”
( Internal Control Standard for Government Agency) ตามมาตรฐานสากลของ   (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission : COSO 2013 ซึ่งได้มีการปรับให้เหมาะสมกับ
บริบทของระบบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนดประเมินและปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะท าให้การด าเนินงาน และการบริหารงาน ของหน่วยงานของรัฐบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
 



       -๖- 
" กำรควบคุมภำยใน" หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหาร
และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ หน่วยงานของรัฐต้องให้ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ๑. วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน(Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงานด้านการเงิน 
ตลอดจนการใช้ทรัพยากร  การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ  
ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต ในหน่วยงานของรัฐ 
 ๒. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน(Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงานทาง
การเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา
โปร่งใส หรือข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 
 ๓. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) เป็น
วัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 
 

๒.๔ แนวทำงกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 เทศบาลต าบลห้วยกระบอก  ได้แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาล
ต าบลโพรงมะเดื่อ และด าเนินการโดยมีขั้นตอนการด าเนินการ  หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมินการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO  (Committee of 
Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) 
 มาตรฐานที่จะน ามาใช้ในการก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารความ
เสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา แล้วความเสี่ยง
ออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่
ชัดเจน 

COSO + ERM     Risk Management Objective     4 วัตถุประสงค์ 
 

 
 
 

Risk Components 

8 องค์ประกอบ 

Entity and Unit-Level 

Components 

หน่วยงานในระดับต่างๆ 

 



      -๗- 
รูปภาพ 1 องค์ประกอบ ในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM Integrated Framework  
 กรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) 
ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลัก จ านวน 8 องค์ประกอบ เพ่ือเป็นกรอบการบริหาร      ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ดังนี้ 
 

 ๑) สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment) ได้แก่วัฒนธรรมขององค์กรนโยบาย ในการ
บริหารความเสี่ยง และมุมมองของผู้บริหาร เป็นต้น  
 ๒) กำรก ำหนดวัตถุประสงค์(Objective Setting) เป็นกระบวนการการก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกลับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร 
 ๓) กำรบ่งชี้เหตุกำรณ์ (Event Identification) เป็นการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจาก
ภายนอก และภายในองค์กร โดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเสี่ยงนั้นๆ 
 ๔) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์ พิจารณาจากโอกาสในการเกิดขึ้นของ
ความเสี่ยง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง 
 ๕) กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Response) เป็นการก าหนดมาตรการที่จะรองรับและตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง ได้แก่ การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง การถ่ายโอนความเสี่ยงการลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง 
และการยอมรับความเสี่ยง เป็นต้น 
 ๖) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เป็นการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเพ่ือให้มั่นใจว่าจะมีการ
ด าเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ 
 ๗) สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ( Information and Communication) ได้แก่การเก็บรวบรวมการ
บันทึกข้อมูล รูปแบบของเอกสาร วิธีในการสื่อสาร เพ่ือให้บุคลากรต่างๆ ได้รับรู้ถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารความเสี่ยง 
 ๘) กำรติดตำมผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลในการบริหารความเสี่ยงว่าเมื่อด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงตามมาตรฐานการก าหนดแล้วได้ผลอย่างไรมีความเสี่ยงตกค้างหลงเหลืออยู่หรือไม่ 

๒.๕ โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก  
 ๑. นายกเทศมนตรีต าบลห้วยกระบอก ท าหน้าที่ในการก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
บริหารความเสี่ยง 
 ๒. ปลัดเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะท างานการบริหารความ
เสี่ยงและก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
 ๓. คณะท างานการบริหารความเสี่ยง เทศบาลต าบลโพรงมะเดื่อมีอ านาจหน้าที่ดังนี้  
  ๑) ศึกษา วิเคราะห์และจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงเทศบาลต าบลโพรงมะเดื่อ  
  ๒) น าเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงเทศบาลต าบลโพรงมะเดื่อต่อนายก เทศมนตรีโพรงมะเดื่อ
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๓) ประสานและก ากับการด าเนินงานรวมทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง เทศบาลต าบลห้วยกระบอก  

  ๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย  
 



      -๘- 
 ๔. หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง ท าหน้าที่ศึกษาท าความ การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานของตนเองมีการพัฒนาความใจกับการบริหารความเสี่ยงให้ ความรู้กับบุคลากรใน
หน่วยงานและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
 ๕. บุคลากรในหน่วยงานท าหน้าที่ท าความเข้าใจและด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
 
 

กลไกกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ/อนมุตัิ 

คณะกรรมการ

บรหิารความ

เสีย่ง 

๑.ระบปัุจจยัเสีย่ง ประเมินโอกาสและ

ผลกระทบ 

๒.วิเคราะหแ์ละจดัล าดบัความส าคญั 

๓.จดัท าแผนบรหิารความเสีย่ง 

 

๓ 

 

พิจารณา/สั่ง

การ 

๖.ทบทวนแผนการ

บรหิารความเสีย่ง 

๕.รายงาน/ประเมินผลการ

บรหิารความเสีย่ง 

๔.สือ่สารท าความเขา้ใจกบัผู้

ปฏิบตัิ 

ปฏิบตัิงานตามแผนบรหิารความเสีย่ง 

สนบัสนนุขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง 
ผูป้ฏิบตัิ 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ผูอ้  านวยการ 

คณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 

เจา้หนา้ที่กอง/ฝ่าย 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

หนว่ยตรวจสอบภายใน 



-๙- 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมโครงสร้ำง 

 โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงหนึ่ง ประกอบด้วย การก ากับดูแล การตัดสินใจ การจัดท าแผน

ด าเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 ๑. ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

 ๒. ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบล

ห้วยกระบอก 

 ๓. ก ากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ผู้บริหำรท้องถิ่น 

 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ๒. ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 ๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ๔. พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

 หน่วยตรวจสอบภำยใน 

 ๑. สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ๒. น าเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบให้ข้อเสนอแนะ 

 คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 ๑. จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 

 ๒. ด าเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความ

เสี่ยง 

 ๓. รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่ น

เพ่ือพิจารณา 

 เจ้ำหน้ำที่กอง/ฝ่ำย 

 ๑. สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ๒. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 เทศบาลต าบลห้วยกระบอก ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลต าบล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ห้วยกระบอก ตามค าสั่งเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ที่  89 /2565 ลงวันที่  ๑๗ มีนาคม  2565 โดยมี
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 องค์ประกอบ 
 ๑. ปลัดเทศบาล       ประธานกรรมการ 
 2. รองปลัดเทศบาล      กรรมการ 
 3.  ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 



      -๑๐- 
 
 5. ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
 6. ผัอ านวยการกองการศึกษา     กรรมการ 
 7. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
 3. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล      กรรมการ/เลขานุการ 
 8. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ ๔ ข้อ ดังนี้ 
 (๑) จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 (๓) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

๒.๖ ปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง 
 ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบบริหารความเสี่ยงขององค์กรประสบความส าเร็จมี 8 ประการ 
 ๑. การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 
การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะประสบความส าเร็จเพียงใดขึ้นอยู่กับเจตนารมย์ การ
สนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้น าของผู้บริหารระดับสูงในองค์กรผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความส าคัญ
และสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจความส าคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อองค์กรมิฉะนั้นแล้วการ
บริหารความเสี่ยงไม่สามารถจะเกิดข้ึนได้ 
 ๒. ความเข้าใจความหมายความเสี่ยงตรงกัน 
 การใช้ค านิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงแบบเดียวกัน จะท าให้เกิดประสิทธิภาพ ใน
การก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการเพ่ือใช้ในการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง และก าหนดวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม ท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจุดหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง 
 ๓. กระบวนการการบริหารความเสี่ยง ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
องค์กรทั่วไป จะประสบความส าเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั้นจะต้องน ากระบวนการ
บริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
 ๔. การบริหารการเปลี่ยนแปลงต้องมีการชี้แจง 
การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ องค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ให้เข้ากับทุกระดับขององค์กร และต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของผลที่องค์กร 
แต่ละบุคคลจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง 
 ๕. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
 การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติมีความส าคัญอย่างมาก เพราะการสื่อสาร
จะเน้นให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การชี้แจง ท าความเข้าใจต่อพนักงาน
ทุกคนถึงความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้เกิดการยอมรับใน
กระบวนการและน ามาซึ่งความส าเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง 
 
 



      -๑๑- 
 ๖. การวัดผลการบริหารความเสี่ยง 
 การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น จะท าให้ผู้บริหารสามารถประเมินความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นและด าเนินการให้กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
 ๗. การให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 
 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร ควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจกรอบการบริหารความเสี่ยง 
และความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือบรรลุความส าเร็จขององค์กร การสื่อสารข้อมูล
เกี่ยวกับความเสี่ยง 
 ๘. การติดตามกระบวนการ บริหารความเสี่ยง 
 ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยส าคัญความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง คือการก าหนดวิธีที่เหมาะสม  ใน
การติดตามการบริหารความเสี่ยง 
 การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 
 - การรายงานและ สอบถามขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 - ความชัดเจนและสม่ าเสมอของการมีส่วนร่วมและความมุ่งม่ันของผู้บริหารระดับสูง 
 - บทบาทของผู้น าในการสนับสนุน และติดตามการบริหารความเสี่ยง 
 - การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
 

๒.๗ กรอบการบริหารความเสี่ยง 
 เทศบาลต าบลห้วยกระบอก ด าเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยยึดกรอบการบริหารความเสี่ยง  ตาม
แนวทาง COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)      โดย
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 
 ๑. วัฒนธรรมองค์กร โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายการด าเนินงานและความเสี่ยง         ที่
ยอมรับได้ 
 ๒. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการเทศบาลต าบลโพรงมะเดื่อในการก ากับการบริหารความเสี่ยง 
และมีการตั้งตั้งคณะท างานการบริหารความเสี่ยงเทศบาลต าบลโพรงมะเดื่อ ท าหน้าที่วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงโดยผู้บริหารระดับส านัก/ กลุ่มงานติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 ๓. กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีองค์กรประกอบตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์ค้นหาและระบุความเสี่ยง 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดล าดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมที่มีอยู่การจัดการความเสี่ยง การติดตาม
ประเมินผลและจัดท ารายงานตามแผนดังกล่าว 
 ๔. ปัจจัยพ้ืนฐานได้แก่ โครงสร้างและระบบบริหารความเสี่ยง วิธีด าเนินงาน/เครื่องมือที่ใช้ในการระบุ
ความเสี่ยงรวมถึงข้อมูลและการสื่อสารภายในองค์กร 
2.2.1 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
     1) ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง 
     2) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
     3) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
 2.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน 
     1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับ
องค์กร 
 



      -๑๒- 
     2) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 
     3) ก ากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 2.2.3 ผู้บริหารท้องถิ่น 
     1) แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
     2) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
     3) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
     4) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
 2.2.4 หน่วยตรวจสอบภายใน 
      1) สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
      2) น าเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบและให้
ข้อเสนอแนะ 
 2.2.5 คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
      1) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
      2) ด าเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุม
ความเสี่ยง 
      3) รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
 2.2.6 เจ้าหน้าที่กอง/ฝ่าย 
      1) สนับสนุนข้อมูลที่เก่ียวข้องให้กับคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
      2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

บทที่ 3 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
       กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและ
จัดล าดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้  
ซึ่งมีข้ึนตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
      1. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดย
ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
      2. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
      3. จัดการความเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความ
เสี่ยงที่สูง(High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้อง
พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น
กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 
     4. รายงานการติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่
ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
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     5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปีเพ่ือให้
มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิ ผล มาตรการหรือ
กลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง
และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลัง
มีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
     6. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยง
ในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการบริหารความ
เสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
3.1 การระบุความเสี่ยง 
     เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องค านึงถึง 
ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามี
เหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเข้าใจ
ความหมายของ “ความเสี่ยง(Risk)” ปัจจัยเสี่ยง(Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะด าเนินการ
ระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 
      3.1.1 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่
ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้ งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลว หรือลดโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 
     3.1.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร  
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และท าไมทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะวิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความ
เสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้ 
             
  1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ กฎหมาย ข้อบังคับ
ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร 
กระบวนการท างาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
    3.1.3 ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
  1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยงข้องกับ กลยุทธ์ 
เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร 
  2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการ
มอบหมายอ าจาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยงข้องกับการบริหารและควบคุม
ทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม 
  4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความ
เสี่ยงที่เกี่ยงข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียการป้องกัน
ข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎหมายอื่น ๆ 
  การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ท าให้เกิดความผิดพลาด ความ
เสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการหา
มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถด าเนินการได้หลายวิธี อาทิ จ ากการ
วิเคราะห์กระบวนการท างาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดม
สมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
3.2 การประเมินความเสี่ยง 
     การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ
ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือขององค์กร 
     3.2.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
     เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย
คณะท างานบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ ต่ ามาก ต่ า ปานกลาง สูง และสูงมาก  
 
 
 
 



      -๑๕-       
   
 
หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 
    1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่ง
จ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ  

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก 1. เดือนต่อครั้ง/ เกิดข้ึนเป็นประจ า 
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้ง/เกิดข้ึนค่อนข้างบ่อย 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง/เกิดข้ึนเป็นบางครั้ง 
2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง/ เกิดข้ึนนาน ๆ ครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง/เกิดข้ึนได้ในกรณียกเว้น 

 
    2. ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง จ าแนกเป็น 5 ระดับ คือ  

  
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด เกิดความเสียหาย ของงบประมาณการด าเนินงานใน
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน
อย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต 

4 รุนแรงมาก เกิดความเสียหาย ของงบประมาณการด าเนินงานใน
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน
อย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพลภาพไม่สามารถท างาน
ได ้

3 ปานกลาง เกิดความเสียหาย ของงบประมาณการด าเนินงานใน
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน
ปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน 

2 น้อย เกิดความเสียหาย ของงบประมาณการด าเนินงานใน
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน
พอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง 

1 น้อยมาก เกิดความเสียหาย ของงบประมาณการด าเนินงานใน
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม/กระทบต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน
เล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง 

            
     3. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งค านวณได้จากสูตร ดังนี้ 
     ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส X ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ D= L x  I 
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แผนภูมคิวามเส่ียง  (Risk Profile) 
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     ระดับความเสี่ยงต่ ามาก 
 
          ระดับความเสี่ยงต่ า 
 
           ระบความเสี่ยงปานกลาง  
 
           ระดับความเสี่ยงสูง  
 
           ระดับความเสี่ยงสูงมาก  
 

      3.2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
      เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จาก
ความเสี่ยงเพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคนหรือเวลา
ที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
     1) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดขึ้น
มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
     2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ( Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความ
เสี่ยงรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 
 

ระดบัผลกระทบ 

 

      โอกาสที่จะเกิด  
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เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
 

ระดับความเสี่ยง 
 

ค่าความเสี่ยง 
(โอกาส&ผลกระทบ) 

เกณฑ์การประเมิน 

5  
  สูงมาก 

20-25 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งรัดจัดการ
ความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4  
 สูง 

15-16 อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้ 

3  
ปานกลาง 

5-12 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถด าเนินการควบคุมโดย
กระบวนการควบคุมภายใน 

2  
ต่ า 

3-4 อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสี่ยง 

 1  
 ต่ ามาก 

1-2 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 

 
การคนหาและระบุความเสี่ยงใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีถัดไป  
      คณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปรงใสของหน่วยงาน น าข้อมูลที่ได้จากการ
ติดตามผลการด าเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ือท าการประเมินผลความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และ 
วางแผนบริหารความเสี่ยง และวางแผนการควบคุมภายใน ส าหรับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ให ถือ
เป็นความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่โดยพิจารณาจากภารกิจ กิจกรรม ที่จะด าเนินการในป 2563 และน าความ เสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่หลังจากการควบคุมดวยกระบวนการควบคุมภายใน มาพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและ ภายนอกที่
จะส่งผลกระทบตอวัตถุประสงคและเป้าหมายการด าเนินภารกิจและกิจกรรม และระบุปัจจัยเสี่ยง จ าแนกเป็น 4 
ด้าน ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
ความเสี่ยงดา้นการเงิน (Financial Risk) และ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) ตอไป  
 3.3 การจัดการความเสี่ยง 
     แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความ
เสี่ยงนั้น ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง 
โดยมีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 4 แนวคิดหลัก  (4T) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
     1) การยอมรับความเสี่ยง (Take) หมายถึง การตกลงกันที่จะยอมรับเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการ
หรือป้องพันแต่การเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ (Take) 
     2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง  (Treat) หมายถึง การปรับปรุงระบบการท างาน หรือออกแบบ
วิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ เช่นการจัดอบรมพนักงาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
     3) กระจายความเสี่ยง หรือโอนความเสี่ยง  (Transfer) หมายถึง กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้
หน่วยงานอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การท าประกันภัยกับบริษัทภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอก
ด าเนินการแทน (Outsource) 
     4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  (Terminate) หมายถึง การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก 
และไม่อาจยอมรับได้จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป 



 
 
     -๑๘- 
3.4 การรายงานและติดตามผล 
      หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการ
ติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดย
หน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่
ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตามหรืออาจท า Check List การติดตาม 
พร้อมทั้งการก าหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ 
  1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 
  2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ใน
การด าเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน 
3.5 การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
     คณะท างานบริหารความเสี่ยง จะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปี
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้มั่นใจว่าเทศบาลต าบลโพรงมะเดื่อ มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม
เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการ สามารถลดและควบคุม
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการด าเนินงาน 
3.6 การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
     การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุก
ขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
จริงเป็นประจ าทุกปี 
 

บทที่ 4 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
4.1 ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
     1. การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง
จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ร่วมพิจารณาในที่ประชุม โดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 4 
ด้าน ได้ดังนี ้
     1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
  2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
ซึ่งในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ด าเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงจัดล าดับ
ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพ่ือประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 



 
      -๑๙- 
 
4.2 การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 
 

การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 
ยุทธศาสตร์ 

(1) 
ขั้นตอน (กลยุทธ์) 

(2) 
วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) 

(3) 
ยุ ท ธศ าสต ร์ ที่  1   ก า ร
พั ฒ น า ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาการศึกษาและส่ ง เสริมระบบ
การศึกษาอย่างยั่งยืน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่และการ
ปฏิบัติงานด้านคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรม  
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 
1. พัฒนา ส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้
ประชาชน 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. การสร้างคุณภาพทางการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
1. การสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและ
เครือข่ายเกษตรกรอย่างยั่งยืน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     -๒๐- 
 

การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 
ยุทธศาสตร์ 

(1) 
ขั้นตอน (กลยุทธ์) 

(2) 
วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) 

(3) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านสังคม 
 
 
 
 
 
 
ยุ ท ธศ าสตร์ ที่  4   ก า ร
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ด้านการบริการสาธารณะ 
 
 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมและงาน
สวัสดิการสังคม 
2. การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
ในบ้านเมืองและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและ
ชุมชน 
 
1. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลองแหล่งน้ าต่าง ๆ 
การป้องกันน้ าท่วมและน้ าเสีย  
 
 
 
1. พัฒนาการบริการจัดการที่ดีในองค์กร 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
2. ส่งเสริมธรรมาภิบาลการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการ 
 
 
1. ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน 
ทางเท้า ท่อระบายน้ า ระบบการจัดการขยะ 
ระบบบ าบัดน้ าเสียและซ่อมแซมปรับปรุง
สาธารณูปโภค 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้าน
สังคม 
1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงวัฒนธรรม 
2.  สังคมมีคุณภาพ มีภูมิปัญญาและ
ภูมิคุ้มกัน มีศักยภาพรองรับการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนในทุกมิติ 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่าง
มีคุณภาพ 
 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 
1. ให้ประชาชน ข้าราชการ นกัการเมืองทุก
ฝ่าย มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 
1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ ามี
คว ามสะดวก รวด เร็ ว  ตลอดจนมี สิ่ ง
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่าง
เพียงพอ 
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