
 

ค ำน ำ 
  การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการที่จะแก้ไขหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นภายใน
องค์กรจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน การบริหารความเสี่ยงที่ดีจะท าให้องค์กรสามารถท างานได้ส าเร็จ                      
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยบุคคลในองค์กรจะต้องมีส่วนร่วมช่วยกันวิเคราะห์ ประเมินและทราบปัจจัยความเสี่ยง
รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการขององค์กร  เพ่ือก าหนดแนวทางในการวางแผนป้องกันความเสี่ยง                
ที่จะเกิดขึ้น หลีกเลี่ยงและควบคุมให้ เหมาะสม  เ พ่ือลดความเสียหายหรือสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่าง                    
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลหนองขาว ประจ าปีงบประมาณ 2565 นี้ ได้จัดท า 
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการในการด าเนินการของเทศบาลต าบลหนองขาว  โดยส่วนราชการ
ต่างๆ ในสังกัดเทศบาลต าบลหนองขาว  ไดม้ีส่วนช่วยในการวิเคราะห์ ประเมิน ก าหนดปัจจัยและผลกระทบของความ
เสี่ยง  รวมทั้งได้ก าหนดแนวทางและวิธีการแก้ไขและควบคุมภายในส่วนราชการและน ามาจัดท าแก้ไขและควบคุม
ภายในส่วนราชการและน ามาจัดท าเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรข้ึน 
 

  เทศบาลต าบลหนองขาวหรือส่วนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหนองขาวจะให้
ความส าคัญและน าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางให้การด าเนินงานให้เกิดผล
ส าเร็จเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและประโยชน์ของประชาชนต่อไป 

 

 

 คณะผู้จัดท า 
                                                               งานวชิาการและแผน เทศบาลต าบลหนองขาว 
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บทท่ี 1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยการเงินและการคลัง  พ.ศ.2561 มาตรา 79  ได้ก าหนด                    
ให้ส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับการเงินและการคลังของ 
ส่วนราชการ  และกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ      
การบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท า              
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นใช้บังคับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  จากกฎหมายและระเบียบดังกล่าวข้างต้นเทศบาลต าบลหนองขาว ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีภารกิจในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี มีหน้าที่ในการจัดบริการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน คุณภาพชีวิต การศึกษา  ซึ่งมีเหตุที่จะสามารถท าให้เกิดความเสี่ยงในการใช้งบประมาณที่อาจจะ
น าไปใช้ประโยชน์อย่างไม่คุ้มค่า ไม่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ  หรือ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัตไิม่ถูกต้องตามระเบียบ  รวมทั้งระเบียบกฎหมายที่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติงาน  ซึ่งท าให้สิ่งที่กล่าว
ไว้ข้างต้น จึงเป็นความเสี่ยงที่องค์กรจะต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดขึ้นหรือท าให้เบาบางลงให้น้อยที่สุด 

เทศบาลต าบลหนองขาวจึงต้องจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  รวมทั้งเพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลหนองขาว  ได้วางแนวทางในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนต่อไป 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ทราบความเสี่ยง  ปัจจัยความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในองค์กร 
2. เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงโดยใช้แนวทางในการจัดการความเสี่ยงเพ่ือแก้ปัญหาและลดความเสี่ยง              

ที่จะเกิดข้ึนโดยองค์กรให้ลดน้อยหรือหมดไป 
3. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือขององค์กรในการติดตามความเสี่ยงของหน่วยงานภายในองค์กรและรายงานผลการ

ด าเนินการให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองขาว   
 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

1)   ที่ตั้ง  



เทศบาลต าบลหนองขาว ตั้งอยู่ในอ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 125 กิโลเมตร 
ห่างจากอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากอ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 9 
กิโลเมตร ในเขตเทศบาลมีพื้นที่ปกครอง 0.84 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมบางส่วนของ 9 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 , 2 , 
3 , 4 , 5 , 8 , 9 , 10 และหมู่ที่ 12 ประกอบด้วย 9 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านกลาง ชุมชนดอนสันตะเคียน ชุมชน
บ้านกล้วย ชุมชนบ้านไผ่งาม ชุมชนบ้านนอก ชุมชนบ้านดอนกอก ชุมชนดอนเฒ่าสมสามัคคี ชุมชนหนองหญ้าดอก
ขาว และชุมชนโคกมะขวิดมิตรสัมพันธ์  

 
 

 

2) อาณาเขต และเขตการปกครอง 
ทิศเหนือ 
ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ริมคลองส่งน้ าชลประทานฝั่งตะวันออกตรงริมทางสายดอนชะสานฟาก

ตะวันออก เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 2 ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 
ตอนกาญจนบุรี – อู่ทอง ฟากตะวันออกตรงริมทางสายหมู่บ้านดอนใหญ่ฟากเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึง
หลักเขตที่ 3 ตั้งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 2 ระยะ 240 เมตร 

ทิศตะวันออก 
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางสายตาปู่ฟากเหนือ ห่างจาก

ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 ตอนกาญจนบุรี – อู่ทอง ตามแนวระยะ 320 เมตร จากหลักเขตที่ 4 
เลียบตามริมทางสายศาลตาปู่ฟากเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ตรงสามแยกศาลตาปู่ 



ห่างจากหลักเขตที่ 4 ระยะ 360 เมตร จากหลักเขตท่ี 5 เป็นแนวตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่ง
ตั้งอยู่ริมคลองชลประทานส่งน้ าฟากตะวันออก ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 ตอนกาญจนบุรี – 
อู่ทอง ตามแนวคลองระยะ 560 เมตร 

ด้านใต ้
จากหลักเขตท่ี 6 เลียบตามริมคลองส่งน้ าชลประทานฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลัก

เขตท่ี 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองชลประทานฝั่งตะวันออกตรงริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 324 ตอนกาญจนบุรี – อู่ทอง 
ฟากตะวันออก 

ด้านตะวันตก 
จากหลักเขตท่ี 7 เลียบตามริมคลองชลประทานฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตท่ี 1 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

   ตั้งอยู่บริเวณชายขอบที่สูงในเขตอ าเภอท่าม่วงติดต่อกับ อ.เมือง และ อ.พนมทวน พ้ืนที่เป็นที่ดอน 
มีสภาพภูมิประเทศแบ่งเป็นสองฝั่ง คือ เขตป่าไม้และภูเขา ซึ่งเป็นที่สูงทางทิศตะวันตกกับพ้ืนที่ราบลุ่มซึ่งเป็นทุ่งนา
ทางทิศตะวันออก  

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ฤดูกาล 
ฤดูร้อน ระหว่าง กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีลมฝ่ายใต้พัดมาปกคลุม ท าให้มี

อากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่ในเดือนเมษายน  
ฤดูฝน ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ในระยะนี้เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตก

เฉียงใต้พัดปกคลุม ท าให้มีฝนตกชุกโดยตกชุกท่ีสุดในเดือนกันยายน 
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยในช่วงนี้ ความกดอากาศสูงจาก

ประเทศจีนและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม ท าให้อากาศหนาวเย็นและความแห้งแล้งแผ่ปกคลุมจังหวัด
กาญจนบุรี  

 

 1.4 ลักษณะของดิน 

ดิน หมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติที่ปกคลุมผิวโลก เกิดจากการแปรสภาพหรือสลายตัวของหินแร่ธาตุ 
และอินทรีย์วัตถุผสมคลุกเคล้ากันตามธรรมชาติรวมกันเป็นชั้นบาง ๆ เมื่อมีน้ าและอากาศที่เหมาะสมก็จะท าให้พืช
เจริญเติบโตและยังชีพอยู่ได ้

เนื่องจากภาคตะวันตกส่วนใหญ่เป็นเขตเทือกเขาสูง เพราะฉะนั้นวัตถุแม่ดิน หรือแหล่งก าเนิดดิน
ต้องเกิดจากการสลายตัวของหินที่เป็นกรด ดังนั้นดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์ ค่อนข้างต่ า ดินชนิดนี้ เรียกว่า ดินเรดเยล
โล-พอดโซลิก (Red-yellow Podolia Soils) ดินชนิดนี้ มีในเขตภูเขาที่เป็นกรด ส่วนในเขตที่มีหินปูน เช่น บริเวณ
เทือกเขาในเขตอ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และบริเวณปลายเทือกเขาถนนธงชัยระหว่างแม่น้ าแควใหญ่กับแควน้อยจะ
เป็นพวกเรด-บราวด์ เอิท (Red-Brown earth) นอกจากนั้นยังมีดินที่เกิดจากการสลายตัวของสารหรือ หินภูเขาไฟ 
เราเรียกว่า ดินภูเขาไฟ ได้แก่พ้ืนที่บริเวณจังหวัดตาก เขตอ าเภออุ้มผาง ที่ราบลุ่มน้ าแควน้อย เขตอ าเภอสังขละบุรี 
อ า เ ภ อ ท อ ง ผ า ภู มิ  อ า เ ภ อ ไ ท ร โ ย ค  แ ล ะ บ ริ เ ว ณ แ ก่ ง ก ร ะ จ า น  เ ป็ น ต้ น   
            ในด้านสมรรถนะของที่ดินในภาคตะวันตกปรากฏว่าพ้ืนที่เหมาะส าหรับการปลูกพืชไร่ มีประมาณ  
25 % ของเนื้อที่ภาค ท านา 5% ที่เหลือ 70 % ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก เพราะเป็น ที่ลาดชันมาก หรือ มีดินเป็น
ทรายจัด 
 



 
 
  

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 

  จ านวนหมู่บ้าน   
   เทศบาลต าบลหนองขาว แบ่งเขตการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ 
   - หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านกลาง 
  - หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านดอนสันตะเคียน 
  - หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านกล้วย 
  - หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านไผ่งาม 
  - หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านนอก 
  - หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านดอนกอก 
  - หมู่ที่ 9 ชุมชนดอนเฒ่าสามัคคี 
  - หมู่ที่ 10 ชุมชนหนองหญ้าดอกขาว 
  - หมู่ที่ 12 ชุมชนโคกมะขวิดมิตรสัมพันธ์ 

3.  ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

  เทศบาลต าบลหนองขาว มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น    5,307  คน  
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

โดยแบ่งเป็น ช่วงอายุต่ ากว่า 18 ปี    1,012  คน 
    ช่วงอายุ 18-60 ปี        3,092 คน     
   ช่วงอายุมากกว่า 60 ปี    1,193 คน 

แยกเป็นชาย  2,445  คน 
      แยกเป็นหญิง  2,733  คน 
      จ านวนครัวเรือน  1,591  ครัวเรือน 
ประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้  
หมู่ที่ ชื่อชุมชน จ านวนประชากร (คน) จ านวน

ครัวเรือน 
ชื่อผู้น าชุมชน 

ชาย หญิง รวม 

1 บ้านกลาง 205 221 426 147 - 

2 บ้านดอนสันตะเคียน 372 408 780 217 นางวาสนา  อ านวย 

3 บ้านกล้วย 236 253 489 154 นายประสงค์  พวงสดชื่น 

4 บ้านไผ่งาม 460 430 990 322 นายวิสุทธิ์  ล าดวล 

5 บ้านนอก 210 222 432 159 นางกาญจนา  พัฒนมาศ 

8 บ้านดอนกอก 278 332 610 164 นายเปี๊ยก  เอกฉันท์ 



9 ดอนเฒ่าสมสามัคคี 218 256 474 153 นายเสน่ห์  วันธุมา 

10 หนองหญ้าดอกขาว 223 259 482 145 นายมะนัส  โพธิ์ใบ 

12 
โคกมะขวิดมิตร
สัมพันธ์ 

243 252 495 130 นายบันลือ  ทองแท้ 

รวม 2,445 2,733 5,178 1,591  

   ข้อมูล  ณ  วันที่ 1  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

4.  สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาจ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดอินทาราม “โกวิทอินทราทร” เปิดสอนตั้งแต่

ระดับอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว สังกัดเทศบาลต าบลหนองขาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลหนองขาว เปิดสอนนักเรียนระดับอนุบาล 3 ขวบ สังกัดเทศบาลต าบลหนองขาว    
 

4.2 สาธารณสุข 
  เทศบาลต าบลหนองขาวมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองขาว  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 

4.3 อาชญากรรม 
  เทศบาลต าบลหนองขาวมีสถานีต ารวจภูธรหนองขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  

4.4 ยาเสพติด 
  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองขาว มียาเสพติดบ้างเป็นบางส่วน  

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  1) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพมี 3 ประเภท ได้แก่ 
   1. ผู้สูงอายุ จ านวน  1,052  ราย   
   2. คนพิการ จ านวน  177  ราย   
   3. ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน  9  ราย   
  2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
  3) ประสานงานการท าบัตรผู้พิการ 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 

   การคมนาคม 
   1.  ถนนลาดยาง    13 สาย 

2.  ถนนคอนกรีต     2 สาย 

5.2 การไฟฟ้า 



  การให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว  อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง  ทั้ง  9  หมู่บ้าน ครอบคลุมครบทุกหลังคา
เรือน 

5.3 การประปา 

  ระบบประปาครอบคลุมทุกครัวเรือน  

5.4 โทรศัพท์ 

           -  ไม่มี - 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  -  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน    1 แห่ง 
  -  เสียงตามสายและหอกระจายข่าวครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
  ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร คือ ท านา รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป 

6.2 การประมง 
  (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)  

6.3 การปศุสัตว์ 
  พ้ืนที่ต าบลหนองขาวมีการเลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆ ได้แก่ โค  สุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ และเป็ด ซึ่งแนวโน้ม
ของจ านวนสัตว์ในแต่ละปีจะไม่แน่นอน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับโรคระบาดในปีนั้นๆ  

6.4 การบริการ 
  ในเขตเทศบาล มีโฮมสเตย์ จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 

6.5 การท่องเที่ยว 

1. พิพิธภัณฑ์บ้านหนองขาว 
2. ศาลเจ้าพ่อแม่ 
3. ศูนย์โอทอปต าบลหนองขาว 

6.6 อุตสาหกรรม 
  ไม่มีแหล่งอุตสาหกรรม 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

  กลุ่มอาชีพทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ต าบลหนองขาว 

6.8 แรงงาน 
  แรงงานส่วนใหญ่ในพื้นท่ีต าบลหนองขาว แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
   1) แรงงานสัญชาติไทยในพ้ืนที่ต าบล 
   2) แรงงานจากประเทศอ่ืนๆ เช่น ประเทศเมียนมาร์  

7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา 



  สถาบันและองค์กรศาสนา ในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว  ประกอบด้วยวัด  จ านวน  1   แห่ง   
คือ วัดอินทาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

  1) ประเพณีวันสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 
  2)  ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
  3) ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม พฤศจิกายน 
  4) เทศน์มหาชาติ  ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลหนองขาว ส่วนใหญ่มีภูมิปัญญาด้านการ  
ทอผ้าขาวม้า    
  2) ภาษาถ่ิน ใช้ภาษาถ่ินบ้านหนองขาวถึงร้อยละ 90 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

  ของที่ระลึกส่วนใหญ่เป็นสินค้า OTOP คือ ผ้าขาวม้าร้อยสี 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า 
  แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญของพ้ืนที่ต าบลหนองขาว คือ คลองชลประทาน  

8.2 ป่าไม้ 
  ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของจังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนที่ป่าไม้เป็นอันดับ 3 ของประเทศ
รองจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรีมีพ้ืนที่ป่าในหลายลักษณะ ลักษณะป่าจะเป็นป่าแบบ
เบญจพรรณโดยมีไม้ที่ส าคัญ อาทิเช่น ไม้แดง ไม้ตะเคียน ไม้มะค่า ไม้รัง ไม้ไผ่ เป็นต้น 

8.3 ภูเขา 
  เขตอ าเภอท่าม่วงมีทิวเขาสลับซับซ้อนตั้งแต่เหนือจรดใต้ระดับพ้ืนที่ความสูงลดหลั่นตามแนว
ชายแดนไทยกับประเทศสหภาพเมียนมาร์ 
         8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                  - ไม่มี – 
 
9. อ่ืนๆ (ถ้ามีระบุด้วย)  

        9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
  - หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านกลาง  จ านวนพื้นที่ท้ังหมด 0.06  ตร.กิโลเมตร 
   - หมู่ที่ 2 ชุมชนดอนสันตะเคียน  จ านวนพื้นที่ท้ังหมด 0.10  ตร.กิโลเมตร 
  - หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านกล้วย  จ านวนพื้นที่ท้ังหมด 0.08  ตร.กิโลเมตร 
  - หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านไผ่งาม  จ านวนพื้นที่ท้ังหมด 0.14  ตร.กิโลเมตร 
  - หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านนอก   จ านวนพื้นที่ท้ังหมด 0.08  ตร.กิโลเมตร 
  - หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านดอนกอก  จ านวนพื้นที่ท้ังหมด       0.09  ตร.กิโลเมตร 
  - หมู่ที่ 9 ชุมชนดอนเฒ่าสมสามัคคี  จ านวนพื้นที่ท้ังหมด      0.10  ตร.กิโลเมตร 
  - หมู่ที่ 10 ชุมชนหนองหญ้าดอกขาว   จ านวนพื้นที่ท้ังหมด      0.05  ตร.กิโลเมตร 
  - หมู่ที่ 12 ชุมชนโคกมะขวิดมิตรสัมพันธ์ จ านวนพื้นที่ท้ังหมด      0.10  ตร.กิโลเมตร 



  เขตพิเศษ (โรงเรียนวัดอินทาราม และวัดอินทาราม)  จ านวนพื้นที่ท้ังหมด  0.04 ตร.กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทท่ี 2 
แนวคิดและทฤษฎี 

 

1. ความหมายของการบริหารความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) คือ การวัดความสามารถท่ีจะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบ- 

ความส าเร็จภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และข้อจ ากัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่  อย่างเช่น              
การจัดท าโครงการเป็นชุดของกิจกรรม ที่จะด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอนาคต โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  
มาด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ ภายใต้กรอบเวลาอันจ ากัด ซึ่งเป็นก าหนดการปฏิบัติการในอนาคตความเสี่ยง                
จึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน และความจ ากัดของทรัพยากรโครงการ ผู้บริหาร
โครงการจึงต้องจัดการความเสี่ยงของโครงการ  เพ่ือให้ปัญหาของโครงการลดน้อยลง  และสามารถด าเนินการ               
ให้ประสบความส าเร็จ  ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

  ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้                
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยต้องระบุไว้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน  เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร  และ
ท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง  เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยง
ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
 

  กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ 
วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของ
หน่วยงานหรือขององค์กร  รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยก าหนดแนวทางการควบคุม เพ่ือป้องกันหรือ              
ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้  ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กร               
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดท าระบบสารสนเทศ              
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง  
 

การจัดการความเสี่ยง หรือ การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ การจัดการ 
ความเสี่ยง  ทั้งในกระบวนการในการระบุ  วิเคราะห์ (Risk analysis) ประเมิน (Risk assessment) ดูแล ตรวจสอบ 
และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรม หน้าที่และกระบวนการท างาน  เพ่ือให้องค์กรลดความเสียหายจาก   
ความเสี่ยงมากที่สุด  อันเนื่องมาจากภัยที่องค์กรต้องเผชิญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่า อุบัติภัย (Accident) 

 



1. ประเภทของความเสี่ยง (ระบุความเสี่ยง) 
1)  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการก าหนด 

แผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์   การด าเนินนโยบายแผนการด าเนินงาน และการน าไปปฏิบั ติ                      
ที่ไม่เหมาะสม  หรือไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน 
ทรัพยากร สภาพแวดล้อม และภัย (Perill) อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร แหล่งที่มาของ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ภาวการณ์การแข่งขัน 
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง และ
ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่สามารถส่งผลกระทบ 
หรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กระบวนการ             
และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี ส าหรับการให้บริการ เป็นต้น 
 

2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินการหรือการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)  หมายถึง  
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานทุกๆขั้นตอนขาดการก ากับดูแลที่ดี หรือขาดการควบคุมภายในที่ดี                 
โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน                
ความปลอดภัยของทรัพย์สิน 
 

3)  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการขาด- 
สภาพคล่องทางการเงิน ความเพียงพอ  และความพร้อมของเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุน 
 

4)  ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่างๆ  (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่อง 
มาจากการด าเนนิงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก 
 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)   
หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง               

โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง                   
2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  หากเกิด-             

เหตุการณ์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

การประเมินระดับความเสี่ยง 
 

โอกาส 
 (Likelihood/ 
Frequency) 

ผลกระทบ (Impact/ 
Consequence) 

1  เกิดได้ 2 เกิดไม่บ่อย 3  อาจเกิดขึ้นได้ 4 เกิดได้บ่อย 5  เกิดเกือบทุกครั้ง 

5 เสียหายใหญ่หลวง 
5 10 15 20 25 

(เหลือง) (ส้ม) (ส้ม) (แดง) (แดง) 

4  เสียหายรุนแรง 
4 8 12 16 20 

(เหลือง) (เหลือง) (ส้ม) (ส้ม) (แดง) 
3  เสียหายปานกลาง 3 6 9 12 15 



(เขียว) (เหลือง) (เหลือง) (ส้ม) (ส้ม) 

2  เสียหายน้อย 
2 4 6 8 10 

(เขียว) (เหลือง) (เหลือง) (เหลือง) (ส้ม) 

1  ไม่ส าคัญ 
1 2 3 4 5 

(เขียว) (เขียว) (เขียว) (เหลือง) (เหลือง) 
      
 

3. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  
หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละ                

ปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
1) ต่ า   2) ปานกลาง  3) สูง  4) สูงมาก 

 
ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน แทนด้วยแถบสี ความหมาย 

ต่ า 1 – 3 สีเขียว 
ระดับท่ียอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุม

ความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

ปานกลาง 4 – 9 สีเหลือง 

ระดับท่ีพอยอมรับได้  แต่ต้องมีการ

ควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง

เคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

สูง 10 – 16 สีส้ม 

ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้  โดยต้อง

จัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับท่ี

ยอมรับได้ต่อไป 

สูงมาก 17 - 25 สีแดง 

ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 

จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ 

ในระดับท่ียอมรับได้ทันที 

 

4. หลักการบริหารหรือจัดการความเสี่ยง (การตอบสนองความเสี่ยง) (Principles of Risk 
Management) มี  4 หลักการ ดังนี ้
1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน  มีความเสี่ยง 

ระดับต่ าจนยอมรับได้ อาจจะไม่ต้องด าเนินการใดๆ เพ่ิมเติม ทั้งนี้อาจเนื่องจากต้นทุนการด าเนินการจัดการ              
ความเสี่ยงที่เพ่ิมข้ึนไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับที่ต่ าอยู่แล้ว 

2) การลดความเสี่ยง หรือการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการ 



ท างาน หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่เกิดท่ีจะเกิดความเสี่ยงหรือผลกระทบที่จะเกิดความ
เสียหาย ท าให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
 การควบคุมความเสี่ยง  แบ่งได้ 4 ประเภท ดังนี้ 
  2.1 การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control)  เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 
  2.2 การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อตรวจ
พบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว 
  2.3 การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีส่งเสริมหรือกระตุ้น 
ให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
  2.4 การควบคุมเพื่อแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 

3) การกระจายความเสี่ยง หรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)  เป็นการกระจายหรือ            
ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นหรือองค์กรอ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คาดว่า              
จะเกิดขึ้น 

4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และ 
องค์กรไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

บทท่ี 3 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

  จากหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562  ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ  ประกอบด้วยพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน่วยงานย่อย 
ประกอบด้วย ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และกองต่างๆ เทศบาลต าบลหนองขาว  จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจ านวน 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลหนองขาว 
และคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลหนองขาว  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลหนองขาว   
ประกอบด้วย 

1. ปลัดเทศบาลต าบลหนองขาว    ประธานคณะท างาน 

2. ผู้อ านวยการกองคลัง     คณะท างาน 
3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้     คณะท างาน 

4. ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะท างาน 

5. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง    คณะท างาน 
6. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ     คณะท างาน 

7. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    คณะท างานและเลขานุการ 

8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. น านโยบาย  ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลหนองขาว มา

แปลงเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติและน าเสนอในรูปแบบบูรณาการ  มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน  โดยมีการ
ก าหนดกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ 

2. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมายและผลส าเร็จ  ของ
เทศบาลต าบลหนองขาวเพ่ือพิจารณาและให้นโยบาย 

3. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ  การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล  ให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด  และด าเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อก าหนดวิธีการ
ควบคุม  ป้องกัน  หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อให้เกิดความม่ันใจในการ
ด าเนินงาน  ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน  หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 



4. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร  โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงาน
ได้ครบถ้วน  มีการก าหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง  ก าหนดเป้าหมายในเชิงระดับ
ความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส  มีการก าหนด 
Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง  รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณา
การ 

5. ก ากับให้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง   เสนอคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง   จัดท าและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี  ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ของเทศบาล
ต าบลหนองขาว  เสนอนายกเทศมนตรีเป็นรายไตรมาส 

6. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง  และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  และสนับสนุน
การให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร  ในการเผยแพร่นโยบาย  กฎระเบียบ  
ค าสั่ง  และคู่มือการปฏิบัติงาน  รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้ง
องค์กร 

7. แต่งตั้งคณะท างานย่อยเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานได้ตามจ าเป็นเหมาะสม 
8. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ของเทศบาลต าบลหนองขาว 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

บทท่ี 1 
การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความส าคัญกับ “การบริหารจัดการ               
ความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ เป็นองค์การที่ มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่
ส าคัญในการเน้นความส าคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์การต้องด าเนินการให้
บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการก าหนด
นโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
ของคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน                         
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์                            
ที่กระทรวงการคลังก าหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.4/ว23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 
เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงาของรัฐ พ.ศ. 2562 ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กร
ต้องให้ความส าคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดท า
โดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM 
Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่ก าหนด 

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์การได้มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกัน
วางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพ่ือลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
และสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการด าเนินแผนงาน/ โครงการที่ส าคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกัน
ข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะท า ให้องค์การเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ ในระดับทีสามารถยอมรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน การจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงตามแนวทาง COSO เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/
โครงการที่ส าคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง  จึงมีความส าคัญ
และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่                        
ไม่แน่นอนและส่งกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการ  

ดังนั้น เพ่ือให้มีการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงควรก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม ข้อ 4 ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
หน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากร
ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาของรัฐด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานของรัฐ  เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตามข้อ 5  ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย   
การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  การจัดท ารายงานผลตาม 

 
แผน... 



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง   และการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 
โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจ าเป็นจะต้องด าเนินการให้ครอบคลุมตาม
หลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย                    
10  หลักคือ  

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money)  
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)  
๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
๗. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)  
๘. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
เป็นหลักที่น ามาใช้ บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรด าเนินงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและ ความเชื่อมั่นองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและท าให้เกิดการพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้การบบริหารจัดการความเสี่ยงยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์  ระหว่างองค์กรและ
ภายในองค์กร น ามาซึ่งการประสานการท างาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ ในการด าเนินการ
ต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป  
 

นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง 
การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารัดการเหตุการณ์ที่อาจ

เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน รวมถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
   ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องด าเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ  
และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง  
โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง 
 

 
ปัจจัยเสี่ยง... 

ที่ มา  : หลัก เกณฑ์กระทรวงการคลั งว่ า ด้วยมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ป ฏิบั ติการบริหารจัดการความเสี่ ยงส าหรับ 
          หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 
 



ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ 
สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

 กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ใน
การระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้
คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดท า
ระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง 

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ 
วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบ ( Impact) 
หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง สมารถแบ่งเป็นได้หลายระดับ เช่น  สูงมาก สูง ปานกลาง 
และต่ า เป็นต้น 

การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง 
กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจาก
เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี  

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 

- การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน
หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การท าประกัน การใช้บริการจากภายนอก
(Outsource) เป็นต้น 

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่                     
ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป 

- การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่ง
กระท าเพ่ือลดความเสี่ยง และท าให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้หลายประเภท 

- การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร                   
การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น 
 
 
 

การควบคุม... 



- การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น
เพ่ือค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง 
เป็นต้น 

- การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือ
กระตุ้นให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น 

- การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดขึ้น
เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีก ในอนาคต เช่น   
การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น 

การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบ
ของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการ
ความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยง แบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการ               
มีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็น
ระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส
ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดย
การค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ ข้อมูลทาง  
การเงินและไม่ใช่ทางการเงิน และการปฏิบัติงาน รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ เช่น ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น โดยได้รับ
การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร  
 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การบูรณา... 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

โครงการ 

ตัวชี้วัด 

ความเสี่ยงที่ก าหนด 
ยุทธศาสตร์
ผิดพลาด 

ความเสี่ยง 
ที่การด าเนินงาน 

จะไม่บรรลุ
เป้าประสงค์ 

ความเสี่ยงที่
โครงการ 

จะไม่ประสบ 
ผลส าเร็จ 

ประเมินโอกาส 
ที่จะเกิดและระดับ

ความรุนแรง 
ของความเสี่ยง 

แนวทางในการ
ตอบสนองต่อความ

เสี่ยง 
 

การควบคุม 
 

และการตรวจสอบ 



การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ด าเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผน

ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่างๆขององค์กร ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และให้ด าเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือลดระดับความรุนแรงตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความ
เสี่ยง โดยจะต้องเป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงาน
ขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความต้องการ 
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

 

วิสัยทัศน์และภารกิจ 
 

เป้าหมายหลัก 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน 
 

แผนงาน/โครงการระดับหน่วยงาน 
 

การบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร 
 

การบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 
 

แผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 
 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
 

แผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
 

กระบวนการวางแผนงบประมาณ 
 

กระบวนการติดตามผลการด าเนินงานและการรายงาน 
 



1.การวิเคราะห์องค์กร 

2.การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

3.การระบุความเสี่ยง 

4. การประเมินความเสี่ยง 

5.การตอบสนองความเสี่ยง 

7.
กา

รส
ื่อส

าร
แล

ะก
าร

รา
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าน
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บทท่ี 2 
กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง 

  กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย 
1. การวิเคราะห์องค์กร 
2. การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. การระบุความเสี่ยง 
4. การประเมินความเสี่ยง 
5. การตอบสนองความเสี่ยง 
6. การติดตามและทบทวน 
7. การสื่อสารและการรายงาน 
การบริหารจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยส่วน

ใหญ่ประกอบด้วยตามแผนผัง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. การวิเคราะห์องค์กร  

ในการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลหนองขาว  ได้ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
  จุดแข็ง (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในของเทศบาลต าบลหนองขาว 
  จุดอ่อน (W : Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในของเทศบาลต าบลหนองขาว 
  โอกาส (O : Opportunities) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาของเทศบาล
ต าบลหนองขาว 
  อุปสรรค (T : Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาของเทศบาลต าบล
หนองขาว 

ผลการ... 
 



  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพภายในชุมชนเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลปรากฏดังนี้ 
 
 จุดแข็ง (Strength) 
   1. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐานทั่วไปและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
   2. โครงสร้างและระบบงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ 
  3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถและนโยบายที่ดี 
  4. บุคลากรให้ความร่วมมือในการด าเนินงานเป็นอย่างดีมีการท างานเป็นทีม 
  5. มีการมอบอ านาจ กระจายอ านาจและการบริหารจัดการที่ดี 
  6. มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่มีคุณภาพและเพียงพอ 
  7. ระบบการให้บริการมีคุณภาพ 
   8. มีระบบการประเมินผลที่ดีเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
  9. เป็นเทศบาลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 

จุดอ่อน (Weakness) 
   1. งบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัด 
  2. ขาดแคลนบุคลากรทางต าแหน่ง เช่น ผู้อ านวยการโรงเรียน , นายช่างโยธา , นักวิชาการ
ศึกษา   
   3. บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคนิควิชาการใหม่ๆ ส าหรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
  4. การจัดเก็บฐานข้อมูลต่าง ๆ ของเทศบาลยังไม่เป็นระบบ 
   5. ระบบการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
  6. เป็นหน่วยงานใหญ่มีบุคลากรจ านวนมาก ท าให้เกิดความยุ่งยากในการบริหารงาน 

โอกาส (Opportunity) 
   1. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศในการ
สนับสนุนด้านต่างๆ  

2. ไม่มีการแทรกแซงทางการเมือง 
3. มีระบบสารสนเทศ การสื่อสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย หลากหลายและครอบคลุม 
4. ประชาชนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมบริหารท้องถิ่น 
5. นโยบายของรัฐบาลมีการส่งเสริมการพัฒนาเมือง| 

  อุปสรรค (Threat) 
  1. ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
  2. สังคมเจริญขึ้น ประชาชนให้ความส าคัญกับวัตถุนิยมมากข้ึน 
  3. ปัญหายาเสพติด และการมั่วสุม ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในภาพรวม 
  4. เศรษฐกิจตกต่ า ส่งผลต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 



  5. กฎ ระเบียบต่างๆ ไม่เอ้ือและส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในภาพรวม 
   6. ประชาชนบางส่วนขาดจิตส านึกท่ีดี เช่น การจอดรถไม่เป็นระเบียบ การรุกล้ าทางเท้า 
  7. การบังคับกฎหมายยังไม่เคร่งครัด 

 
 

2. การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
1.  ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้อง

ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความส าคัญในการบริหาร
ความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับท่ีเพียงพอและเหมาะสม  

2. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล
เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง  ที่อาจส่งผลกระทบกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน         
ต าบลตาแกะ  อย่างมปีระสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
ในทิศทางเดียวกัน โดยน าระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์
แผนงาน และการ ด าเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลตาแกะ
รวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่ก าหนดไว้ เพ่ือสร้างความเป็น
เลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง 

3. มีการก าหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตาแกะ เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและ
ประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการ
บริหารความ เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลตาแกะ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยง
ให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

3. การระบุความเสี่ยง  
การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือ

เหตุการณ์ใดท่ีอาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
งานกิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจ าและงานตามนโยบายว่า
ตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิต
และผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความ 
ส าคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของ
บุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง   คือ สาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยง
จะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง 2 ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก 

2.1) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้าง
องค์กร  วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน  ความรู้ความสามารถและทักษะ
ของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสาหรับการให้บริการ เป็นต้น 

 
2.2… 



2.2) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น 
ภาวการณ์การแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

แนวทางในการระบุความเสี่ยง  
1. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะท าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณา

ทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
2. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น                  

ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่ าว ให้เป็นลายลักษณ์
อักษร เพ่ือหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการ
ความเสี่ยงนั้น ส าหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส  ซึ่งควรนาไปพิจารณาอีกครั้งใน
กระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วย
ทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพ่ือให้สามารถก าหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้
ได้ตรงกับสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. พิจารณาประเภทความเสี่ยง  
- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ

ทิศทาง หรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  เนื่องมาจาก
การเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการ
กระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงาน
และน าไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร  

- ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยง
เนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น  

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะ
และการด าเนินการงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด 
งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้การจัดสรรไม่พอเพียง จน
กระทบการด าเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การ
วิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม   ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงิน หรือการ
บริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร  

- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง 
ความเสี่ยงที่ เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้ อสัญญา และข้อกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการด าเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลจากสภาพอากาศ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
 



4. การประเมินความเสี่ยง  
  การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง 
โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็น
ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้าน
บุคลากร ด้านเวลา ด้านความส าเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์    ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน เพ่ือ
จดัล าดับความส าคัญของความเสี่ยง  

3.1 ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถ่ีที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการ
พิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง
(Risk Matrix) โดยก าหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานและลักษณะของผล
จากการด าเนินงาน ซึ่งสามารถก าหนดได ้5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ 
โอกาส 
ที่จะเกิด 

ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ 
ความน่าจะเป็นในการเกิด

เหตุการณ์ 

ความน่าจะเป็นในการ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

การให้หรือรับสินบน 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย  

(0 - 20%) 
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง มีโอกาสในการเกิดขึ้น 
น้อยมาก 

(มากกว่า 20 - 40%) 

มีโอกาสในการเกิดขึ้น 
น้อยครั้ง 

3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง มีโอกาสในการเกิดขึ้น 
ปานกลาง 

(มากกว่า 40 - 60%) 

มีโอกาสในการเกิดขึ้น
บางครั้ง 

4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 
ครั้ง 

มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก 
(มากกว่า 60 - 80%) 

มีโอกาสในการเกิดขึ้น
บ่อยครั้ง 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูง
มาก 

(มากกว่า 80 - 100%) 

มีโอกาสในการเกิดขึ้น
ประจ า 

 
 
 
 

เกณฑ์การ... 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
 

ระดับ ผลกระทบ 

ผลกระทบต่อ 

ทรัพย์สิน องค์กร ค่าเป้าหมาย 
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

การให้หรือรบัสินบน 

1 น้อยมาก 
ไม่มีการ
สูญเสีย 

ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผล
กระทบระดับบุคคล 

เป้าหมายความส าเรจ็ 
ต่ ากว่า 30% 

สร้างความไมส่ะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

2 น้อย 
สูญเสีย
เล็กน้อย 

ส่งผลกระทบในระดับ
หน่วยงาน 

เป้าหมายความส าเรจ็ 
30% - 49.99% 

สร้างความไมส่ะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง 
สูญเสียปาน

กลาง 
ส่งผลกระทบระดับ

หน่วยงาน 
เป้าหมายความส าเรจ็ 
50% - 69.99% 

สร้างบรรยากาศในการ
ท างานท่ีไม่เหมาะสม 

4 สูง 
สูญเสีย

ค่อนข้างมาก 
ส่งผลกระทบระดับกรม 

เป้าหมายความส าเรจ็ 
70% - 85% 

ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง 

5 สูงมาก สูญเสียมาก 
ส่งผลกระทบไปยัง

ภายนอกกรม 
เป้าหมายความส าเรจ็

มากกว่า 85% 
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 

   

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว  
เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง
ภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อท าการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้น
แล้วให้ท าการค านวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการค านวณ ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง  

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง  
สามารถก าหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่ก าหนด ตามตัวอย่างก าหนดที่ 5 ระดับ ดังนี้ 

 

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน เขตสี (zone) 

1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 20 - 25 คะแนน      แดง 

2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 10 - 16 คะแนน      ส้ม 

3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4 - 9 คะแนน      เหลือง 

4 ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L) 2 - 3 คะแนน      เขียว 

5 ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L) 1 คะแนน      ฟ้า    

3.2) การประเมิน… 



3.2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการน าความเสี่ยงและ
ปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และ
ประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความ เสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความ
เสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง  เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงาน
สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ  ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดย
อาศัยมาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น  

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  
- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/

ความถีท่ี่จะเกิดข้ึน มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
3.3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ 

(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด  

3.4) การจัดล าดับความส าคัญในการจัดการความเสี่ยง  เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยง
แล้ว  น ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือ
พิจารณาก าหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม โดย
พิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) ที่ประเมินได้
โดยจัดเรียงล าดับจากระดับต่าง ๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความ
เสี่ยงตามท่ีก าหนดมาจัดล าดับความส าคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว   
เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  

 
แผนภูมิความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    กรอบการก าหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone) 
 
 

จากแผนภูมิ… 

 

ความรุนแรงของผลกระทบ 
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โอกาสจะเกิดเหตุการณ์ 



  จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี  ( Zone)  
ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้ 
มีการก าหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 

5. การตอบสนองความเสี่ยง 
5.1) การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมิน

กิจกรรมที่ก าหนดขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ด าเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถ
ช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้  

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การ
วิเคราะห์การการจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพ่ือช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร 
รวมทั้ง พิจารณาด้วยว่าการจัดการหรือควบคุมท่ีได้ก าหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการน ามาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผล
เป็นอย่างไร ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว ด าเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดล าดับความ
เสี่ยงแล้ว ให้น าความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และ
สามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้ 

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ 
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้ 

5.2) การจัดการ… 

ระดับความเสี่ยง เขตสี (zone) มาตรการในปัจจบุัน มาตรการเพ่ิมเติม 

ระดับน้อยมาก ฟ้า 
 
 

มาตรการในการจดัการความเสี่ยง 
ในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตาม
การด าเนินการเป็นระยะ ๆ 

ไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยง
เพิ่มเตมิอีก หรืออาจมไีด้หากไม่ใช้
ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอ่ืน
รองรับอยู่แล้ว 

ระดับน้อย เขียว 

 

มาตรการในการจดัการความเสี่ยงใน
ปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ตดิตาม 
การด าเนินการเป็นระยะ ๆ 

ไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยง
เพิ่มเตมิอีก หรืออาจมไีด้หากไม่ใช้
ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอ่ืน
รองรับอยู่แล้ว 

ระดับปานกลาง เหลือง 

 

ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  
และอาจเพิม่เตมิความเขม้ข้นในการ
ด าเนินการตามมาตรการในปัจจุบนั 

ไม่จ าเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยง
เพิ่มเตมิอีก หรืออาจมไีด้หากไม่ใช้
ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่น
รองรับอยู่แล้ว 

ระดับสูง ส้ม 

 

ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  
และอาจเพิม่เตมิความเขม้ข้นในการ
ด าเนินการตามมาตรการในปัจจุบนั 

จ าเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหาก
มีข้อจ ากัดในด้านทรัพยากรในการจัดการ
ความเสีย่ง ให้มีความส าคัญในระดบัรอง 

ระดับสูงมาก แดง 

 

ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  
และอาจเพิม่เตมิความเขม้ข้นในการ
ด าเนินการตามมาตรการในปัจจุบนั 

จ าเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ  
โดยหากมีข้อจ ากัดในด้านทรัพยากรในการ
จัดการความเสีย่ง ให้มีความส าคญัใน
ระดับทีสู่งกว่า และผู้บริหารควรให้
ความส าคญัในการตดิตามการด าเนินการ
ตามมาตรการดังกล่าวอยา่งต่อเนือ่ง 



  5.2) การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการด าเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่
ละโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุน
การจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน 4 วิธี  

      - กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้  
เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุ  
จากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอ่ืนได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด
เพ่ือรองรับผลที่เกิดข้ึน หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

  - กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับ
องค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนงานอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอ่ืน โดยอาจ
ควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม 

  - กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องด าเนินการ 
ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืน เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาด
ความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องด าเนินการในเรื่องที่ไม่มีความ
ช านาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจ ากัด เป็นต้น 

  - กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง 
การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้อง
หาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยภายนอกและมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ 
6. การติดตามและทบทวน  
  การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ 6 เดือน 9 เดือน  และ 12 เดือน ตามที่องค์กร
เห็นความเหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่
มีผลต่อความส าเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ 
มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ี เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ  
  6.1 เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตาม
ผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่  
  6.2 เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการท าเพ่ิมเติมว่าแล้วเสร็จตามก าหนด
หรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่  วิธีการจัดการความ
เสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้
ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดท าโดยก าหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์ม
ที่ก าหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดด้วย  

  6.3  เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย
วิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการด าเนินการในงวด

ที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการ
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน  เป็นต้น เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

การสื่อสาร… 



7. การสื่อสารและการรายงาน 
  การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการก าหนดเกณฑ์เพ่ือใช้ในการ
พิจารณาข้อมูลที่จะน ามาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้อง
กัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่าง ๆ 
ได้หลายวิธีการ ดังนี้  

1.  พิจารณาข้อมูลก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.  พิจารณาว่าโครงการที่จัดท าขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ใด กลยุทธ์ 
แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามท่ีก าหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ 

3.  พิจารณางานประจ าตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของส านัก/กอง ที่ ก าหนดใน
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ 

4.  พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และ
เป้าหมายของการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

5.  ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่ก าหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุ
ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้ก าหนด 

6.  ก าหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้ 
7.  จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ส าหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้หรือต้ องการ

พัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยก าหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน โดยก าหนด
ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการด าเนินงาน 

8.  ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคและ                  
แนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามท่ีได้ก าหนดโยบายการติดตามไว้  เช่น รายไตรมาส เป็นต้น 

9.  รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ 
10.พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการด าเนินงานภาย

หลังจากท่ีได้ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วว่าระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จ าเป็น
จะต้องน าไปด าเนินการในในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร 

11.รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ 
 

ทั้งนี้ การพิจารณาแผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรม ก่อนการด าเนินการอาจพิจารณา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความส าคัญ โดยก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพ่ือน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความส าคัญของแผนงาน/
โครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการ Flagship , โครงการตามนโยบายที่ส าคัญ, โครงการที่มี
งบประมาณสูง เป็นต้น โดยการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ เช่น              
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของนโยบาย (แผนงาน/
โครงการส าคัญ) ตามยุทธศาสตร์องค์กร จ านวนวงเงินงบประมาณ เป็นต้น เพ่ือคัดกรองเฉพาะเรื่องที่ส าคัญ              
ในชั้นต้นก่อน แต่ทั้งนี้หากด าเนินการเช่นนี้  แผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์
การพิจารณาจะต้องด าเนินการให้อยู่ในระบบประเมินผลการควบคุมภายในด้วย เพ่ือให้ครอบคลุมในการ
พิจารณาถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 



 

บทท่ี 3 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

  จากหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562  ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ  ประกอบด้วยพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน่วยงานย่อย 
ประกอบด้วย ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และกองต่างๆ เทศบาลต าบลหนองขาว  จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจ านวน 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลหนองขาว 
และคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลหนองขาว  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลหนองขาว   
ประกอบด้วย 

1. ปลัดเทศบาลต าบลหนองขาว    ประธานคณะท างาน 

2. ผู้อ านวยการกองคลัง     คณะท างาน 
3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้     คณะท างาน 

4. ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะท างาน 

5. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง    คณะท างาน 
6. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ     คณะท างาน 

7. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    คณะท างานและเลขานุการ 

8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. น านโยบาย  ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลหนองขาว มา

แปลงเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติและน าเสนอในรูปแบบบูรณาการ  มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน  โดยมีการ
ก าหนดกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ 

2. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมายและผลส าเร็จ  ของ
เทศบาลต าบลหนองขาวเพ่ือพิจารณาและให้นโยบาย 

3. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ  การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล  ให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด  และด าเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อก าหนดวิธีการ
ควบคุม  ป้องกัน  หรือลดความเสี่ยงของเทศบาลต าบลหนองขาว เพื่อให้เกิดความม่ันใจในการ
ด าเนินงาน  ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน  หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร  โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงาน
ได้ครบถ้วน  มีการก าหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง  ก าหนดเป้าหมายในเชิงระดับ
ความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส  มีการก าหนด 



Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง  รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณา
การ 

5. ก ากับให้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง   เสนอคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง   จัดท าและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี  ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ของเทศบาล
ต าบลหนองขาว  เสนอนายกเทศมนตรีเป็นรายไตรมาส 

6. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง  และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  และสนับสนุน
การให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร  ในการเผยแพร่นโยบาย  กฎระเบียบ  
ค าสั่ง  และคู่มือการปฏิบัติงาน  รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้ง
องค์กร 

7. แต่งตั้งคณะท างานย่อยเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานได้ตามจ าเป็นเหมาะสม 
8. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ของเทศบาลต าบลหนองขาว 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
 
 
 
 
 
 



ไม่มี ต ่ำมำก ต ่ำ กลำง สูง สูงมำก สูงสุด

1
∕

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบประเมนิควำมเสี ยง  ส่ำนักปลัดเทศบำล

ชื อผู้รำยงำน  นำงเมธินี  อยู่นัด  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช่ำนำญกำร

ได้รับวสัดุ 
ครุภณัฑ์ที่ไม่มี
คุณภาพ ไม่ตรง
ตามความ
ต้องการใช้งาน

จัดซ้ือจัดจ้างไม่
เปน็ไปตาม
ระเบยีบ

การจัดซ้ือจัด
จ้างและการ
บริหารพสัดุ
เปน็ไปอย่างไม่
ถูกต้อง

1) ก าชับให้
เจ้าหน้าที่ปฏบิติั
ตามระเบยีบอย่าง
เคร่งครัด

2) เสริมสร้างจิต
ส านักในการ
แยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวม

มำตรกำรป้องกัน
เพื อไม่ใหเ้กิดกำร

ทจุริต
ตัวชี้วัดผลส่ำเร็จ

เจ้าหน้าที่ละเลย
ในการปฏบิติังาน

พรบ.การจัดซ้ือ
จัดจ้างและการ
บริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560

องค์กรได้รับวสัดุ
 ครุภณัฑ์ที่ตรง
ตามมาตรฐาน 
มีคุณภาพ 
ประหยัด
งบประมาณ

แผนกำรประเมินควำมเสี ยงกำรทุจริตของเทศบำลต่ำบลหนองขำว 
ประจ่ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

ที 
โครงกำร/
กิจกรรม

ประเด็น/
ขั้นตอน/

กระบวนกำร
ด่ำเนินงำน

เหตุกำรณ์ควำม
เสี ยงที อำจจะ

เกิดขึ้น

ปัจจัยเสี ยงที อำจ
มีผลกระทบ/

กระตุ้นใหเ้กิดกำร
ทจุริต

กำรควบคุม/
ระเบียบที 
เกี ยวข้อง

ประเมินระดับควำมเสี ยง
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