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ค ำน ำ 

การบริหารความเสี่ยงนั้น มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการป้องกันและควบคุมความ
เสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์กรโดยรวม 
โดยการบริหารความเสี่ยงที่ดีต้องให้คนในองค์กรที่มีหน้าที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ 
ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน
และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือ
ความสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เทศบาลต าบลทุ่งทองฉบับนี้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
จัดท าข้ึนเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายได้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร และระดับ
หน่วยงานที่ชัดเจน และสามารถน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลต าบลทุ่งทองหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ของเทศบาลต าบลทุ่งทองจะให้ความส าคัญและน าคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เทศบาลต าบลทุ่ง
ทองฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการด าเนินงานให้บังเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นระบบและ
เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลต าบลทุ่งทองต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
 

1. ควำมเป็นมำ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ได้เห็นชอบให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.) น าเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน 

โดยเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน ในหมวด 2 การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ข้อ SP7 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนิน แผนงาน/โครงการ 
ที่ส าคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 

ฝ่ายบริการงานทั่วไป ส านักปลัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของทต.ทุ่งทอง 
จึงได้ท าการวิเคราะห์และประมวลรายละเอียดของเกณฑ์ SP7 ตามคู่มือค าอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 2563 คู่มือแนวทางการบริหารความเสี่ยงของส านักงาน ก.พ.ร. 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง ผลการบริหารความเสีย่งประจ าปีงบประมาณ 2563 มา
ประมวลและปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ ทต.ทุ่งทอง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงของ ทต.ทุ่งทอง ประจ าปีงบประมาณ  ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของคู่มือ 

2.1 เพื่อให้ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการ กระบวนการ/ข้ันตอน การบริหารความเสี่ยง
ของ ทต.ทุ่งทอง ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐานใน
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ข้อ SP7 

2.2 เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม ก ากับ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

2.3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของ 

ทต.ทุ่งทอง ซึ่งจะน าไปสู่การลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับ ทต.ทุ่งทอง ต่อไป 
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3. ค ำจ ำกัดควำม 

3.1 ค ำนิยำม 

     3.1.1 ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนภายใน
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน)หรือ
ก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้าน
การด าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วย
ก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)ของเหตุการณ์ 

ลักษณะของความเสี่ยง ความเสี่ยงนั้นสามารถมองแยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่
จะท าให้เกิดความเสี่ยง 2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือนโยบาย 3) 
ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์เสี่ยง 

      3.1.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนได้อย่างไร 
และท าไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการ
ลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

     3.1.3 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด ( Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) ซึ่งโอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาส ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และ
ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงเม่ือท าการ
ประเมินแล้ว ท าให้ทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลางและต่ า 

     3.1.4 กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหาร
จัดการ ให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสีย่งลดลง หรือผลกระทบของความเสยีหายจากเหตุการณ์ความเสีย่ง
ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงอาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น 5 แนวทางหลัก ดังนี้ 

          1) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ
ควบคุมที่มีอยู่จนปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับที่ไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่
จะด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

          2) การลด/ควบคุม (Reduction) หมายถึง เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือการ
ออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
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          3) การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถ
ยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการด าเนินงาน เช่น การหยุดด าเนินงานหรือ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานการลด ขนาดของงานหรือ
กิจกรรมลง 

          4) การโอนย้าย (Transfer) หรือแบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงไปให้
ผู้อ่ืนช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการแทน การท าประกันภัย เป็นต้น 

     3.1.5 กำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึงการ
บริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่
องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกล
ยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และช่ือเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมี
ส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 

     3.1.6 กำรควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือข้ันตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่ง
ด าเนินการเพื่อลดความเสี่ยง และท าให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ 

            1) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดข้ึนเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 

            2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดข้ึนเพื่อ
ค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนแล้ว 

            3) การควบคุมโดยการช้ีแนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุน้
ให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

            4) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก าหนดข้ึนเพื่อ
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 

     3.1.7 ควำมไม่แน่นอน หมายถึง ความเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่ดังเดิมตลอดกาล หรือหมายถึง ผล
เหตุการณ์และสิ่งต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดข้ึนได้ทั้งที่เป็นไปตามความคาดหมายหรือนอกเหนือความคาดหมาย 
(บางครั้งอาจใช้ค าว่าโอกาส ซึ่งมักจะท าให้รู้สึกเป็นไปในทางบวกหรือเกิดข้ึนใหม่ ในขณะที่ค าว่า ความไม่
แน่นอน มักจะท าให้รู้สึกเป็นไปในทางลบและอาจมีการเกิดข้ึนแล้วแต่ เปลี่ยนแปลงได้) เช่น สภาพร่างกาย 
ภูมิอากาศ ฯลฯ 
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     3.1.8 ปัญหำ หมายถึง สิ่งที่เกิดข้ึนและมักจะส่งผลในทางลบ เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายการ
ด าเนินการ จ าเป็นต้องมีการแก้ไข เพราะมิฉะน้ันปัญหาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายตามมาปัญหาอาจ
มิได้เกิดจากสาเหตุของความเสี่ยงเสมอไป หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ผลใดๆ ก็ตามที่เกิดจากการเสี่ยงอาจไม่ได้
กลายเป็นปัญหาเสมอไป (เพราะอาจมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ หรือถ้าเป็นเชิงลบก็อาจมีความเสียหายมาก-น้อย
แตกต่างกัน) 

4. ข้อก ำหนดตำมเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) ประจ ำปี 2563 

4.1 ข้อก ำหนดในหมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ ข้อ SP7 

     SP7: ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานCOSO เพื่อ
เตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนิน แผนงาน/โครงการ ที่ส าคัญซึ่งต้องครอบคลุม
ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 

     ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์ และบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้ครบถ้วน
ทุกประเด็นของส่วนราชการ โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ส าคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุ
ความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ได้รับงบประมาณอย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตรล์ะ 1 แผนงาน/ โครงการ 
มาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือ
การบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 

     ส่วนราชการต้องมีข้ันตอนการด าเนินการ หรือเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง คือ 

     1) การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
     2) การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) 
     3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
     4) กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) 
     5) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
     6) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication) 
     7) การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring) 
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4.2 ประเด็นกำรตรวจประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดใน SP7 

ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการ 

ท่ีครบถ้วน 

ประเด็นการตรวจ ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

 น้ ำหนักรวม SP - 7  1.00 

A  แสดงเหตุผล/วิธีการ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
แผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 อย่าง
น้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ 1 แผนงาน/โครงการ โดย
เป็นแผนงาน/โครงการท่ีได้รับงบประมาณ และมี
ผลกระทบสูงต่อการบรรลุความส าเร็จตามประเด็น
ยุทธศาสตร์นั้น 

- แสดงให้เห็นถึงวิธีการคัดเลือกแผนงาน/
โครงการ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาท่ี
ชัดเจน และแสดงให้เห็นถึงความส าคัญหรือ
ผลกระทบของโครงการท่ีมีต่อความส าเร็จ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้นๆ อย่างน้อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ละ 1 โครงการ 

0.1 

  วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตาม  
ม า ต ร ฐ า น  COSO ซึ่ ง ต้ อ ง น า ค ว าม เสี่ ย ง เ ร่ื อ ง               
ธรรมาภิบาลท่ีเกี่ยวข้องมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์
ด้วย 

- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการท่ี
คัดเลือกมาด าเนินการอย่างเป็นข้ันตอนตาม
หลักการของ กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
(7 ข้ันตอน) 

0.2 

  มีแผนบริหารความเสี่ยงท่ีสอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ และมีตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนฯ ท่ี
ประเมินผลได้ชัดเจน 

- มีผลการวิเคราะห์การประเมินความเป็นไป
ได้ และความรุนแรงของความเสี่ยง โดย
ค รอ บ คลุ ม ห ลั ก ธ ร รม า ภิ บ า ล  ( Good 

Governance) อย่างครบถ้วน 

0.1 

- มีการก าหนดแนวทาง/วิธีการและกรอบ
ระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่าง
น้อย 2 ไตรมาส (ไม่รวมการสรุปประเมินผล 
ณ สิ้นปีงบประมาณ) 

0.5 

- แผนบริหารความเสี่ยงได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหารภายในเดือนมีนาคม 2563 

0.05 

D   ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีก าหนดไว้ -  มี หลั ก ฐานแสดงการด า เนินการตาม
กิจกรรม/โครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

0.15 

  แสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางท่ีใช้ในการสื่อสาร 
ท าความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าแผน
บริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติได้ 

- มีมาตรการ/กิจกรรม/ช่องทางท่ีแสดงให้
เห็นถึงการสื่อสาร ท าความเข้าใจให้บุคลากร
ท่ีเกี่ยวข้องทราบถึงแผนบริหารความเสี่ยง 
ของหน่วยงาน 

0.15 
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ประเด็นการพิจารณาการด าเนินการ 

ท่ีครบถ้วน 

ประเด็นการตรวจ ค่าคะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 

L   มีการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารอย่างน้อย 2 ไตร
มาส โดยสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคท่ีพบ 
พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

- มีการรายงานสรุปผลความคืบหน้าของการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตาม
แนวทาง/ วิ ธีการและกรอบระยะ เวลาท่ี
ก าหนดไว้ให้ผู้บริหารทราบและมีความถ่ีครบ
ตามท่ีก าหนดไว้ (ไม่น้อยกว่า 2 ไตรมาส และ
ไม่รวมการสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ) 

0.05 

- เนื้อหาของการรายงานสรุปผลแสดงให้เห็น
ถึงความคืบหน้าของ 
กิจกรรม/โครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนบริหาร
ความเสี่ยง โดยแสดง 
ความสัมพันธ์กับผลการด าเนินโครงการท่ี
คัดเลือกมาด าเนินการ 

0.05 

 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง พร้อมท้ังแสดงผลส าเร็จเปรียบเทียบก่อน
และหลังด าเนินการตามแผนฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
หมำยเหตุ กรณีเป็นแผนงาน/โครงการท่ีด าเนินการ
ต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไปจะต้องมีการสรุป
วิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ 

- มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง (ณ สิ้นปีงบประมาณ) ซึ่ง
ประกอบด้วย 

◦ กิจกรรม/โครงการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงท่ีด าเนินการแล้วครบถ้วนเสร็จร้อยละ 

100 

0.025 

-  ผลการประเมินความเสี่ ยง ท่ี เหลืออ ยู่
(หลังจากด าเนินการตามแผนแล้วเสร็จ) โดย
แสดงให้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงท่ีสามารถควบคุม/
บริหารจัดการ และปัจจัยเสี่ยงท่ีไม่สามารถ
ควบคุม/บริหารจัดการให้อ ยู่ ในระดับท่ี
ยอม รับได้  ( เฉพำะกรณี เป็นแผนงำน/
โ ค ร ง ก ำ ร ที่ ด ำ เ นิ น ก ำ ร ต่ อ เ น่ื อ ง ใ น
ปีงบประมำณต่อไป) หำกส่วนรำชกำรเลือก
โครงกำรทั้งหมดที่ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นใน
ปีงบประมำณ 2563 ให้ส่วนรำชกำรใส่ Y 

ในประเด็นกำรประเมินน้ีด้วย ซ่ึงถือว่ำได้รับ
คะแนนน้ีไปโดยปริยำย 

0.025 

- สรุปบทเรียน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป 

0.025 

- ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ/รับทราบรายงาน
สรุปผลภายในเดือน 15 ต.ค.2563 

0.025 
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ส่วนท่ี 2 

โครงสร้ำงและนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงของ ทต.ทุ่งทอง 
 

1. โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ ทต.ทุ่งทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. อ ำนำจหน้ำท่ี 

2.1 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
     1) จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
     2) ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
     3) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
     4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง 

ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง 

รองประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

รองนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

ปลัดเทศบาล/หน.ส านักปลัด/ผอ.กอง/หน.ฝ่าย/
พยาบาลวิชาชีพ 

ฝ่ายเลขานุการ 

ฝ่ายบริการงานทั่วไป 
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2.2 ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
     1) ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทต.ทุ่งทอง 

       2) จัดท าข้อเสนอเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ ทต.ทุ่งทอง 
     3) ประสานคณะท างานของหน่วยงานในสังกัด ทต.ทุ่งทอง เพื่อด าเนินการเก่ียวกับการบริหาร

ความเสี่ยงของหน่วยงาน 

     4) น าเสนอความคืบหน้าและสรุปผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ทต.ทุ่งทอง 

     5) ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

3. นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ ทต.ทุ่งทอง 

โดยที่เป็นการสมควรให้ ทต.ทุ่งทอง มีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถ
ลดหรือควบคุมมูลเหตุของโอกาสที่ ทต.ทุ่งทอง จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับและขนาดของความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายของ ทต.          ทุ่งทอง ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทต.ทุ่งทอง จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ และกระบวนการแนวทาง/
วิธีการบริหารความเสี่ยงของ ทต.ทุ่งทอง ประจ าปี 2563 ดังนี้ 

3.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
     1) พัฒนาระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ ทต.ทุ่งทอง โดยการจัดท าคู่มือการบริหาร

ความเสี่ยงของ ทต.ทุ่งทอง ที่ระบุกระบวนการ แนวทาง/วิธีการ บริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนเป็นระบบมาตรฐาน
เดียวกันทั้งองค์กร และให้น าระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินงานตามปกติ 

     2) การบริหารความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมทุกระดับและทุกหน่วยงานในสังกัด ทต.       ทุ่งทอง
โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งที่มีสาเหตุจากปัจจยัภายในและภายนอก และสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อให้ ทต.ทุ่งทอง สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     3) ผลักดันให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เข้าใจและให้ความส าคัญกับการบ่งช้ีและควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อเป้าหมายขององค์กรโดยการสร้างระบบ
และกระบวนการให้ความรู้เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

     4) ผลักดันให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารความเสี่ยงของ ทต.ทุ่งทอง 
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     5) ด าเนินการติดตาม ประเมินผล และทบทวนการบริหารความเสี่ยงของ ทต.ทุ่งทอง อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.2 วัตถุประสงค์กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
     1) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ โดยค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้านต่างๆ 

ที่น่าจะมีผลกระทบกับวัตถุประสงค์การด าเนินงานและเปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แล้วพิจารณาหาแนวทางใน
การป้องกัน หรือจัดการกับความเสี่ยงเหล่าน้ัน ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 

      2) เพื่อให้ ทต.ทุ่งทอง สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และลดขนาดของ
ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ 

     3) เพื่อให้ ทต.ทุ่งทอง มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายภารกิจหลักตามกฎหมาย เป้าประสงค์
และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 

3.3 หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก โครงกำร/กิจกรรม เพ่ือวิเครำะห์และจัดท ำแผนควำมเสี่ยงในปี 2563 

     1) เป็น โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการเพื่อให้ ทต.ทุ่งทอง สามารถบรรลุเป้าประสงค์ภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 ของ ทต.ทุ่งทอง 

     2) เป็น โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

     3) เป็น โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่น าส่งต่อผู้รับบริการ
ภายนอก ทต.ทุ่งทอง 

ในกรณีเป็นการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทต.ทุ่งทอง ให้ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามเงื่อนไขที่ระบุในเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ข้อ IT6ส่วนราชการ
ต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

3.4 กระบวนกำร แนวทำง/วิธีกำร บริหำรควำมเสี่ยง 
ให้หน่วยงานในสังกัด ทต.ทุ่งทอง วิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเป็นไปตาม

กระบวนการ แนวทาง/วิธีการ บริหารความเสี่ยงที่ระบุในคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ ทต.ทุ่ง
ทอง รวมทั้งกระบวนการบริหารความเสี่ยง 7 ข้ันตอน 
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ส่วนท่ี 3 

กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงของ ทต.ทุง่ทอง 
 

1. Flow Chart ของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ ทต.ทุ่งทอง 
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2. รำยละเอียดของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ ทต.ทุ่งทอง 

2.1 สรุปและประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงในปีท่ีผ่ำนมำ 

     2.1.1 สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
   ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาจัดท าสรุปรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี โดยระบุผลของการด าเนินการในแต่ละกิจกรรมตามที่ระบุใน
แผนบริหารความเสี่ยง ว่าสามารถจัดการกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้มากน้อยเพียงใด สามารถลดหรือควบคุมใหอ้ยู่
ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ทต.ทุ่งทอง 

     2.1.2 สรุปผลกำรประเมินแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
   ฝ่ายเลขานุการพิจารณาทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและท าการ

ประเมินแผนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา โดยประเมินใน 3 ด้านหลัก คือ  ด้านความครบถ้วนของ
องค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และด้านประสิทธิผล
ของการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้ 

   1) ด้ำนควำมครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
       พิจารณาจากการมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยการก าหนดผู้รับผิดชอบในการ

บริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ความครบถ้วนของการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการ บริหารความเสี่ยง 7 
ข้ันตอน ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงต่างๆ การประเมินความเสีย่ง 
มาตรการ/แนวทาง ที่ใช้จัดการกับแต่ละความเสี่ยง กิจกรรม การบริหารความเสี่ยง ข้อมูลและการสื่อสารด้าน
การบริหารความเสี่ยง การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งการสรุปประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงประจ าปี โดยพิจารณาถึงความครบถ้วนในการด าเนินการตามข้อก าหนดดังกล่าว 

     2) ด้ำนประสิทธิภำพของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

         พิจารณาจากมีการระบุและบริหารความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร การให้ความหมายและ
จัดประเภทของความเสี่ยง การก าหนดขอบเขต วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ การก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและก าหนดกิจกรรมรองรบัความเสี่ยงที่เหมาะสมและ
มีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการด าเนินการ 

     3) ด้ำนประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
3.1) พิจำรณำจำกผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของ

ความเสี่ยงที่ลดลง ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่ก าหนดโดยประเมินผล
ตามตัวช้ีวัด “ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของความเสี่ยงที่ลดลงจากการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง” 
(ร้อยละ 50)  
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3.2) พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ที่มีการบริหาร
ความเสี่ยง โดยประเมินผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จของเป้าหมายของโครงการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง” (ร้อยละ 100)  

2.2 ทบทวนนโยบำยและรำยละเอียดของคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
     ฝ่ายเลขานุการพิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงคู่มือการบริหารความ

เสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ ทต.ทุ่งทอง น าเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยการทบทวนบริบทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ประมวลหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงจากหน่ วยงานกลาง แนว
ทางการบริหารความเสี่ยงจากเอกสารวิชาการ รวมทั้งคู่มือของหน่วยงานต่างๆ และผลการบรหิารความเสี่ยงใน
ปีที่ผ่านมา น ามาปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของ ทต.ทุ่งทอง โดยคู่มือดังกล่าว ควรระบุ
กระบวนการ แนวทาง/วิธีการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ไว้อย่างชัดเจน 

2.3 น ำเสนอคณะกรรมกำรฯ เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบนโยบำยและให้น ำคู่มือกำร 

บริหำรควำมเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กรของ ทต.ทุ่งทอง ไปใช้ 

2.4 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมแนวทำงกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 7 ข้ันตอน 

     ให้ฝ่ายเลขานุการ วิเคราะห์ความเสี่ยงตามแนวทางของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 7 ข้ันตอน 
โดยด าเนินการตาม แนวทาง/วิธีการ ที่ก าหนดในส่วนที่ 4 แนวทาง/วิธีการ วิเคราะห์ความเสี่ยงของ ทต.ทุ่ง
ทอง โดยให้คณะท างานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานน าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงใส่ในแบบฟอร์มที่ 1 

2.5 ฝ่ำยเลขำนุกำรประมวลข้อมูลผลกำรวิเครำะห์และจัดท ำ (ร่ำง) แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

     ฝ่ายเลขานุการประมวลข้อมูลผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของส านัก/กอง จัดท า (ร่าง) แผนบริหาร
ความเสี่ยง โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

     1) ข้อมูลพื้นฐานของ ทต.ทุ่งทอง 
     2) วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและระดับกิจกรรม 

     3) ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการที่คัดเลือกมาด าเนินการอย่างเป็นข้ันตอนตาม 

หลักการของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 7 ข้ันตอน โดยครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล 

     4) แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมาก 

     5) การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

2.6 น ำเสนอคณะกรรมกำรฯ เพ่ือพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบแผนบริหำรควำมเสี่ยง 

2.7 น ำเสนอผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและน ำไปปฏิบัติ 

 



13 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

2.8 สื่อสำรและเผยแพร่แผนบริหำรควำมเสี่ยงตำมแนวทำงท่ีก ำหนด 

     ให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งของ ทต.ทุ่งทอง พิจารณาเลือก แนวทาง/ช่องทาง ที่เหมาะสม
ในแต่ละปี และมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละ แนวทาง/วิธีการ ท าการสื่อสารและเผยแพร่แผน
บริหารความเสี่ยงของ ทต.ทุ่งทอง โดยสามารถพิจารณาด าเนินการตามแนวทางการสื่อสารเพื่อการบริหาร
ความเสี่ยงที่ระบุในส่วนที่ 5 แนวทางการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง 

2.9 หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมมำตรกำรท่ีระบุในแผนบริหำรควำมเสี่ยงและรำยงำนผล 

     ให้ ส านัก/กอง ด าเนินการตามมาตรการที่ระบุ โดยถ้ากิจกรรมที่ก าหนดเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการ
ภายในหน่วยงานให้ประสานงานภายในหน่วยงานเพื่อด าเนินการตามมาตรการที่ระบุ ทั้งนี้ หากกิจกรรมรองรบั
ความเสี่ยงที่ระบุต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ โดยหน่วยงานเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ให้ประสาน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการตามกิจกรรมที่ระบุและให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักเป็นผู้ติดตามผลการ
ด าเนินงานของกิจกรรมรองรับความเสี่ยงนั้นจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องและรายงานผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมของกิจกรรมส่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ ให้
ด าเนินการตาม แนวทาง/วิธีการที่ระบุในส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ ทต.
ทุ่งทอง 

2.10 กำรประมวลข้อมูลผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
       ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประมวลข้อมูลรายงานผลการด าเนินการตาม

แผนบริหารความเสี่ยงที่ ส านัก/กอง รับผิดชอบในการด าเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนปฏิบัติการบริหาร
ความเสี่ยงน าเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ก่อน
น าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด 

 

2.11 น ำเสนอคณะกรรมกำรฯ เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

2.12 น ำเสนอผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
       ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงน าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้ทันตามก าหนดเวลา (ภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี) 
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ส่วนท่ี 4 

แนวทำง/วิธีกำรวิเครำะหค์วำมเส่ียงของ ทต.ทุ่งทอง 
 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมแนวทำงของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 7 ข้ันตอน 

COSO ( Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เ ป็ น
คณะกรรมการที่รวบรวมบรรดานักวิชาการและที่ปรึกษาที่เป็นผู้รู้ในศาสตร์ด้านการบริหารความเสี่ยงได้ริเริ่ม
จัดท าเอกสารเก่ียวกับการพัฒนาแนวคิด/กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ( Enterprise Risk 

Management Framework) ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ค าศัพท์/ค านิยาม และแนวทางการน าระบบการ
บริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ ซึ่งนอกจากจะเป็นแนวทางที่องค์กรโดยทั่วไปสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรบัพฒันา
ระบบการบริหารความเสี่ยงแล้ว จะยังช่วยให้ฝ่ายบริหาร กรรมการ หน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแล และ
หน่วยงานการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมากขึ้น 

1.1 องค์ประกอบหลักของกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมแนวทำงของ COSO 

องค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO ประกอบด้วย 8 ส่วนหลัก คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

3. การระบุเหตุการณ์ 

4. การประเมินความเสี่ยง 

5. การตอบสนองต่อความเสี่ยง 

6. กิจกรรมการควบคุม 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร 

8. การติดตาม
ประเมินผล 

8. การติดตาม
ประเมินผล 
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1.1.1 สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment) อาจกล่าวได้ว่า “ปัจจัยภายใน
องค์กร” ถือเป็นรากฐานที่ส าคัญขององค์ประกอบต่างๆ เพราะจะเป็นเรื่องของค่านิยม แนวทางการบริหารงาน
ของผู้น า รวมไปถึงบรรยากาศที่จะท าให้บุคลากรในองค์กรควบคุมและด าเนินภารกิจให้บรรลุผลตามหน้าที่
และความรับผิดชอบ หรืออาจจะกล่าวโดยรวมๆ ก็คือ “วัฒนธรรมองค์กร”หากองค์กรใดมีวัฒนธรรมที่ให้
ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงองค์กรนั้นๆ จะสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายได้ดีกว่าองค์กรที่ไม่ได้ให้
ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยง 

     1.1.2 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย (Objective Setting) องค์กรต้องก าหนด
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับ เช่น ระดับองค์กร (Business unit) ระดับกลยุทธ์
(Strategic) หรือการด าเนินงาน (Operations) เป็นต้น 

     1.1.3 กำรระบุเหตุกำรณ์ (Event Identification) คือ การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือความ
ไม่แน่นอนที่อาจเกิดข้ึน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร ปัจจัยภายนอก อาทิ สภาวะ
เศรษฐกิจ การเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ ปัจจัยภายในอาทิ บุคลากร 
กระบวนการ เทคโนโลยี 

     1.1.4 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงจะช่วยให้แต่ละ
องค์กรพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อการบรรลวัุตถุประสงค์ขององค์กร ฝ่ายบริหารจะ
ประเมินเหตุการณ์จาก 2 มุมมอง ซึ่งได้แก่โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบ ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้ทั้งวิธีเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณร่วมกัน 

     1.1.5 กำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยง (Risk Response) เป็นการระบุว่ามีทางเลือกใดบ้างที่
สามารถใช้ในการจัดการความเสี่ยง คัดเลือกทางเลือกทีเ่หมาะสม และน าไปปฏิบัติโดยถือเปน็ส่วนหนึ่งของการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กร ทั้งนี้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบ
ความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่ง ได้ 4 แนวทางหลัก คือ การยอมรับ การลด/
ควบคุม ยกเลิก/หลีกเลี่ยง และการโอน/การแบ่งความเสี่ยง 

     1.1.6 กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) หมายถึง ข้ันตอนหรือนโยบายที่เป็นการ
ควบคุมเพื่อให้เกิดความม่ันใจได้ว่าการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้ท าในองค์ประกอบที่แล้วจะยังอยู่ระดับที่
สามารถยอมรับได้ 
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     1.1.7 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication) ล าดับข้ันตอนน้ีถือ
ว่ามีความส าคัญเพราะจะเป็นส่วนที่จะช่วยสนับสนุนในทุกๆ องค์ประกอบที่ได้กล่าวมาแล้ว 

ข้างต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยภายในองค์กร ( Internal Environment) อันเป็นรากฐานที่ส าคัญของ
องค์ประกอบอ่ืน เพราะจะมีส่วนช่วยท าให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบถึงทิศทางการด าเนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยง ตลอดจนถือเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอีกทางหนึ่ง
ด้วย 

     1.1.8 กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring) องค์ประกอบสุดท้ายคือ การมีระบบการติดตาม
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งเป็นกระบวนการประเมินความมีอยู่และคุณภาพขององค์ประกอบของการ
บริหารความเสี่ยงองค์กรทั้ง 7 ข้อข้างต้น การติดตามในที่นี้ สามารถท าได้ใน 2ลักษณะ คือ การประเมินแยก
ต่างหาก (Separate Evaluation) และการด าเนินการติดตาม/ประเมินเสมือนหนึ่งว่าเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง 
(Ongoing Activities) กิจกรรมหนึ่ง โดยด าเนินการแบบ Real-time basis และการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข/สภาพแวดล้อม 

2. กำรคัดเลือก โครงกำร/กิจกรรม ในกำรวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำแผนควำมเสี่ยงในปี 2563 

     จากนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ ทต.ทุ่งทอง ประจ าปี 2563 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การ
คัดเลือก โครงการ/กิจกรรม ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงไว้ให้หน่วยงานในสังกัด ทต.ทุ่งทอง พิจารณาคัดเลือก 
โครงการ/กิจกรรม ในการวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนความเสี่ยงในปี 2563 ดังนี้ 

          1) เป็น โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการเพื่อให้ ทต.ทุ่งทอง สามารถบรรลุเป้าประสงค์ภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 ของ ทต.ทุ่งทอง 

          2) เป็น โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

          3) เป็น โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบรกิารที่น าส่งต่อผูร้ับบรกิาร
ภายนอก ทต.ทุ่งทอง 

ในกรณีเป็นการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทต.ทุ่งทอง ให้ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามเงื่อนไขที่ระบุในเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ข้อ IT6ส่วนราชการ
ต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

ทั้งนี้ในการพิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม ในการวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนความเสี่ยงในปี 2563 
ตามข้อ 1) - 3) ให้ใช้เกณฑ์การพิจารณาเพื่อให้คะแนน ดังนี้ 
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ปัจจัยพิจำรณำ เกณฑค์ะแนนกำรพิจำรณำ 
1 2 3 

1.  ก า รบรรลุ เ ป้ าประสงค์
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของ ทต.ทุ่งทอง 
(ต้องอยู่ที่คะแนน 3 เท่านั้น) 

ไม่ใช่ โครงการ/กิจกรรมหลัก 
ที่ด าเนินการเพ่ือให้ 
บรรลุเป้าประสงค์ 
ของ ส านัก/กอง 

เป็น โครงการ/กิจกรรม หลัก 
ที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ

เป้าประสงค์ของ ส านัก/กอง
แต่ไม่น าส่งเป้าประสงค์ของ 
ทต.ทุง่ทองในมิติประสทิธิผล 

เป็น โครงการ/กิจกรรม หลักที่
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ

เป้าประสงค์ของส านัก/กอง 
และน าส่งเป้าประสงค์ของ ทต.

ทุ่งทองในมติิประสิทธิผล 
2. ได้รับงบประมาณประจ าปี 
2563 

ได้รับงบประมาณสูงเป็นล าดับ 
3 และต่ ากว่า 

ได้รับงบประมาณสูงเป็นล าดับ 
2 

ได้รับงบประมาณสูงเป็นล าดับ 
1 

3. ระดับการน าส่งผลผลิตหรือ 
บริการต่อผู้รับบริการในแต่ละ 
โครงการ/กิจกรรม (ต้องอยู่ที่ 
คะแนน 3 เท่านั้น) 

เป็นผู้รับบริการภายในส านัก/
กอง 

เป็นผู้รับบริการภายใน             
ทต.ทุง่ทอง 

เป็นผู้รับบริการภายนอก         
ทต.ทุง่ทอง 

 

     วิธีด าเนินการ 

     1) ให้ฝ่ายเลขานุการ พิจารณาคัดเลือกโครงการหรือกิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมหลักที่ระบุใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 ตามแบบฟอร์มที่ 1.1 การพิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม ที่จะ
ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย ที่ด าเนินการเพื่อให้
บรรลุเป้าประสงค์ในมิติประสิทธิผลของแผนที่ยุทธศาสตร์ของ ส านัก/กอง ที่น าส่งต่อเป้าประสงค์ในมิติ
ประสิทธิผลของแผนที่ยุทธศาสตร์ของ ทต.ทุ่งทอง 

     2) ในกรณีที่การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ในมิติประสิทธิผลของแผนที่ยุทธศาสตร์ของ 
ทต.ทุ่งทอง ที่ ส านัก/กอง รับผิดชอบมีหลายเป้าประสงค์ ให้/ฝ่ายเลขานุการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ 
โดยคัดเลือก โครงการ/กิจกรรมย่อย ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยน าโครงการ/กิจกรรมย่อย ที่มีผลคะแนนการ
คัดเลือกสูงสุดในแต่ละเป้าประสงค์ของ ทต.ทุ่งทอง ที่ ส านัก/กองรับผิดชอบ มาวิเคราะห์และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง (เช่น ถ้ามีส่วนรับผิดชอบเป้าประสงค์ของทต.ทุ่งทอง จ านวน 2 เป้าประสงค์ ให้พิจารณา
คัดเลือก โครงการ/กิจกรรมย่อย ที่มีผลคะแนนการคัดเลือกสูงสุดเป้าประสงค์ละ 1 โครงการ/กิจกรรมย่อย มา
วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง) 

3. วิธีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ข้อ 
SP7 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีข้ันตอนการด าเนินการ หรือเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO โดยมีกรอบแนวคิดและวิธีการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 
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3.1 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์/เป้ำหมำย (Set Objectives) 
การก าหนดวัตถุประสงค์ภายในองค์กรจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกล่าวคือ 

วัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การด าเนินงานขององค์กร และ
จะต้องสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวม
บรรลุเป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการด าเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนได้
ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง “ผลลัพธ์” ที่องค์กรต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่การกล่าวถึง 
“กระบวนการ” ในการปฏิบัติงาน ส าหรับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ 
คือ 

     1) วัตถุประสงค์ระดับองค์กร (Corporate Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานใน
ภาพรวมขององค์กร ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี 

     2) วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม (Activities Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานที่
เฉพาะเจาะจงลงไปส าหรับแต่ละกิจกรรมที่องค์กรก าหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งวัตถุประสงค์
ของแต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร 

การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนช่วยให้การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนได้อย่างครบถ้วน 
ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ก าหนดข้ึนในแต่ละระดับ ควรมีการก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดความส า เร็จที่ชัดเจนและ
สามารถวัดผลได้ วัตถุประสงค์ที่ดี (SMART) ควรมีลักษณะดังนี้ 

S: Specific หมายถึง มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 

M: Measurable หมายถึง สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้ 
A: Achievable หมายถึง สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้ 
R: Reasonable หมายถึง สมเหตุผล มีความเป็นไปได้ 
T: Time constrained หมายถึง มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม 
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ขั้นตอน 

ท่ี 3 

ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 1 

วัตถุประสงค์ระดับองค์กร 

วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์ระดับโครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ระดับกระบวนการ/ขั้นตอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     วิธีด าเนินการ 

     (1) การระบุวัตถุประสงค์ระดับองค์กร ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ  ทต.      ทุ่งทอง 
พิจารณาระบุวัตถุประสงค์ระดับองค์กร ในที่นี้สามารถน าเป้าประสงค์หรือเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 

     (2) การระบุวัตถุประสงค์ระดับ ส านัก/กอง ให้ฝ่ายเลขานุการของส านัก/กอง พิจารณาระบุ
วัตถุประสงค์ระดับ ส านัก/กอง ในที่นี้สามารถพิจารณาน าเป้าประสงค์ของส านัก/กอง ที่น าส่งเป้าประสงค์ของ 
ทต.ทุ่งทอง ตามที่ระบุในแผนที่ยุทธศาสตร์ของ ส านัก/กอง หรือตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2563 

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิ 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

ยุทธศาสตร์ของ ทต.ทุ่งทอง 

เป้าประสงค์ของ ทต.ทุ่งทอง 

เป้าประสงค์ของ ส านัก/กอง 

โครงการ/กิจกรรมหลัก/ย่อย 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

กระบวนการหลัก/ย่อย 

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ 



20 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

     (3) การระบุวัตถุประสงค์ระดับ โครงการ/กิจกรรม และข้ันตอนให้คณะท างานบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงานพิจารณาระบุวัตถุประสงค์ในระดับ โครงการ/กิจกรรม และข้ันตอนที่หน่วยงานของตน
รับผิดชอบ โดยสามารถพิจารณาน าวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว มาใช้ระบุในการก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
การบริหารความเสี่ยงได้ หากยังไม่เคยมีการระบุมาก่อนให้ก าหนดข้ึนใหม่ 

     (4) ให้คณะท างานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ระบุวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับลงใน
แบบฟอร์มที่ 1.2 การระบุความเสี่ยง 

3.2 กำรระบุควำมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (Event Identification) 
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความ

เสี่ยงและปัจจยัเสีย่ง โดยต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปจัจยัทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัยเหลา่นี้
มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับ
กิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและไม่บรรลวัุตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องไดร้บั
การดูแล ป้องกัน รักษา การระบุปัจจัยเสี่ยงของการทีจ่ะไม่บรรลวัุตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ควรเริ่มด้วยการแจก
แจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
กระบวนการปฏิบัติงานน้ันๆ ท าให้เกิดความผิดพลาดความเสียหายและเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็น
ต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ 

     3.2.1 สำเหตุของควำมเสี่ยง โดยสาเหตุของความเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้ 
   1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น 

ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

   2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ
ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของ
บุคลากร กระบวนการท างาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์ เป็นต้น 

     3.2.2 ประเภทของควำมเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
   1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) เก่ียวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพนัธ

กิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และ
เหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หลังเกิดจาก
การก าหนดกลยุทธ์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระท าให้โครงการ
ขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจ
นั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
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   2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบภายในของ
องค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความพอเพียงของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

   3) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อ
สถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่
เพียงพอและไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การ
วางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

 4) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ
ไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสญัญา การ
ร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

     3.2.3 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้นเนื่องจาก
ส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้ว ส่วนราชการต้องน าแนวคิดเรื่อง          ธรรมาภิบาลที่
เก่ียวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น ด้านยุทธศาสตร์ โครงการที่คัดเลือกมาน้ัน
อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผลและการมีส่วนร่วม ด้านการด าเนินการ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่อง
ประสิทธิภาพและความโปร่งใส ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ ด้านกฎ 
ระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค 

5 รายละเอียดจากคู่มือค าอธิบายตัวช้ีวัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส าหรับส่วนราชการระดับกรม 

     ทั้งนี้ ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินแผนงาน/โครงการเพื่อให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 10 ประการ ประกอบด้วย 

     1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness): ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันน าของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 
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     2) หลักประสิทธิภำพ (Efficiency): การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี ที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์กร
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม 

     3) หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation): กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่ วมเสนอปัญหา/
ประเด็นที่ส าคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

     4) หลักควำมโปร่งใส (Transparency): กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาช้ีแจงได้เม่ือมี
ข้อสงสัย และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกข้ันตอน
ในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

     5) หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness): การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเช่ือม่ัน ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองต่อความคาดหวัง/ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

     6) หลักภำระรับผิดชอบ (Accountability): การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าทีแ่ละ
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

     7) หลักนิติธรรม (Rule of Law): การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     8) หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization): การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจทรัพยากร 
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน) และภาค
ประชาชนด าเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการด าเนินการที่ดีของส่วนราชการ ทั้งนี้
การกระจายอ านาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้เกิดการ
ตัดสินใจที่เหมาะสม 
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     9) หลักควำมเสมอภำค (Equity): การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย
การไม่แบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาการฝึกอบรมและ
อ่ืนๆ 

    10) หลักกำรมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented): ในการปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการใน
การแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 

    วิธีด าเนินการ 

     (1) ให้คณะท างานบริหารความเสี่ยงของ ส านัก/กอง ร่วมกันระบุปัจจัยเสี่ยงโดยใช้แบบฟอร์มที่ 
1.2 ในการระบุปัจจัยเสี่ยง 

     (2) พิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจเกิดข้ึนและส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ในแต่ละข้ันตอนของ โครงการ/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย ซึ่งในแต่ละข้ันตอน
อาจมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่า 1 ปัจจัยให้ระบุให้ครบถ้วน 

     (3) พิจารณาระบุประเภทของความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยท าเครื่องหมาย () ในช่อง
ประเภทความเสี่ยงแต่ละด้านซึ่งประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ โดยพิจารณาตามความหมายที่ระบุในข้อ 3.2.2 ประเภทของความเสี่ยง 

     (4) พิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล โดยท าเครื่องหมาย () ในช่องหลัก            
ธรรมาภิบาลที่เก่ียวข้อง ซึ่งประกอบด้วย หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการมีส่วนร่วมหลักความ
โปร่งใส หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการกระจายอ านาจ หลักความเสมอภาค 
และหลักการมุ่งเน้นฉันทามติ โดยพิจารณาตามความหมายที่ระบุในข้อ 3.2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

 

3.3 กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 

     3.3.1 กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องก าหนดเกณฑ์ของ
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หน่วยงานข้ึน ซึ่งสามารถก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ข้ึนอยู่ กับข้อมูล
สภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงฯ และผู้บริหารของ
หน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ในการ
วิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่
ชัดเจนได้ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ หรือก าหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยง ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้ก าหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของ ทต.ทุ่งทอง ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบ 
เป็นดังนี้ 

1) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปรมิาณ) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง 
2 น้อย 2 - 4 ปีต่อครั้ง 
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง 

 

 

 

 

 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ) 
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดสงูมาก 

4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบ้างเป็นบางครัง้ 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆครัง้ 
1 น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสเกิดข้ึนเลย 

2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

     2.1) กรณีเป็นความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (เชิงปริมาณ) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก > 1 ล้านบาท 

4 สูง > 2.5 แสนบาท – 1 ล้านบาท 
3 ปานกลาง > 50,000 – 2.5 แสนบาท 
2 น้อย > 10,000 – 50,000 บาท 
1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท 
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     2.2) กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 รุนแรงที่สุด มีการสูญเสียทรัพยส์ินอย่างมหันต์ มีการบาดเจบ็ถึงชีวิต 

4 ค่อนข้างรุนแรง มีการสูญเสียทรัพยส์ินมาก มีการบาดเจบ็สาหสัถึงข้ันพักงาน 
3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพยส์ินมาก มีการบาดเจบ็สาหสัถึงข้ันหยุดงาน 
2 น้อย มีการสูญเสียทรัพยส์ินพอสมควร มีการบาดเจบ็รุนแรง 
1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพยส์ินเล็กน้อย ไม่มกีารบาดเจ็บรุนแรง 

     2.3) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์ 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อเป้าหมายขององค์กร) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบตอ่เป้าหมายและช่ือเสียงขององค์กรในระดบัสูงมาก 

4 สูง มีผลกระทบตอ่เป้าหมายและช่ือเสียงขององค์กรในระดบัสูง 
3 ปานกลาง มีผลกระทบตอ่เป้าหมายบางอย่างและช่ือเสียงขององค์กรบา้ง 
2 น้อย มีผลกระทบตอ่เป้าหมายและช่ือเสียงขององค์กรน้อย 
1 น้อยมาก แทบไม่มีมีผลกระทบตอ่เป้าหมายและช่ือเสียงขององค์กรเลย 

     2.4) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 
เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่ส าคัญทั้งหมด และเกิดความ
เสียหายอย่างมาก ต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ 

4 สูง เกิดปัญหากับระบบ IT ที่ส าคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่ง
ส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน 

3 ปานกลาง ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก 
2 น้อย เกิดเหตุที่แก้ไขได้ 
1 น้อยมาก เกิดเหตุที่ไม่มีความส าคัญ 
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     2.5) กรณีเป็นควำมรุนแรงท่ีส่งผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินงำน (บุคลำกร) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (บุคลากร) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 
ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกาย 

และชีวิตผู้อ่ืนโดยตรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไม่ได้ข้ึนเงินเดือน 
3 ปานกลาง ถูกท าทัณฑ์บน ความรุนแรงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อ่ืน 

และสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 

     2.6) กรณีเป็นควำมรุนแรงท่ีส่งผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินงำน (กระบวนกำร) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อการด าเนินงาน) 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก 
มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรงมาก 
เช่น หยุดด าเนินการมากกว่า 1 เดือน 

4 สูง มีผลกระทบต่อกระบวนการและการด าเนินงานรุนแรง เช่น 
หยุดด าเนินการ1 เดือน 

3 ปานกลาง มีการชะงักงันอย่างมีนัยส าคัญของกระบวนการและการ
ด าเนินงาน 

2 น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการด าเนินงาน 
1 น้อยมาก ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการด าเนินงาน 

3) ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูงปานกลาง 
และต่ า 
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ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

 

 

 

     3.3.2 กำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือ
มูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการ
ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง
ถูกต้องภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมี
ข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1) พิจารณาโอกาสและความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาสและความถ่ีที่จะเกิดนั้น
มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่ามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

     3.3.3 กำรวิเครำะห์ระดับควำมเสี่ยง เม่ือพิจารณาโอกาสและความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์และ
ความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปจัจยัเสีย่งแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสทีจ่ะ
เกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กรหรือหน่วยงานว่าก่อให้เกิ ดระดับของความเสี่ยงใน
ระดับใด 

5  
 

    

4  
 

    

3  
 

    

2  
 

    

1  
 

    

 1 2 3 4 5 

 สูงมาก 
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     3.3.4 กำรจัดล ำดับควำมเสี่ยง เม่ือได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะน ามาจัดล าดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยงที่มีผลต่อ ทต.ทุ่งทอง เพื่อพิจารณาก าหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่
ส าคัญให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสูงมาก สูง ปานกลาง 
ต่ า โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดย
จัดเรียงตามล าดับ จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยงในข้ันตอนต่อไป 

     ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนด แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดย
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x 

Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ซึ่งใช้
เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

     (1) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 4 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงก าหนด
เป็นสีเขียว (       ) 

     (2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 5 – 9 คะแนน ยอมรับความ
เสี่ยงแต่มีแผนควบคุมความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีเหลือง (        ) 

     (3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10 – 15 คะแนน มีแผนลดความเสี่ยง
ก าหนดเป็นสีส้ม (      ) 

     (4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 16 – 25 คะแนนมีแผนลดและ
ประเมินซ้ าหรือถ่ายโอนความเสี่ยง ก าหนดเป็นสีแดง (       ) 
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      Risk Profile 

 

 

      

     วิธีด าเนินการ 

     (1) ให้คณะท างานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประเมินความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเสี่ยงลงใน
แบบฟอร์มที่ 1.3 การประเมินและการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง 

     (2) พิจารณาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดบั
ความรุนแรง (Impact) จากปัจจัยเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ในแบบฟอรม์ที่ 1.2 ให้ครบถ้วนทุกปัจจัยเสี่ยง โดย
พิจารณาจากเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก าหนด (ระบุอยู่ในข้อ 3.3.1 การ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน) 

     (3) ในกรณีที่คณะท างานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานตามที่ระบุอยู่ในข้อ 3.3.1 ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก าหนด ยังไม่สามารถน าไปเป็นเกณฑ์
เพื่อประเมินความเสี่ยงได้ เนื่องจากเห็นว่าความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ ยงของโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบมี
ลักษณะเฉพาะและไม่สามารถน าเกณฑ์การประเมินมาตรฐานไปประเมินได้ ให้คณะท างานบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงานพิจารณาก าหนดเกณฑ์การประเมินข้ึนใหม่ โดยยึดหลักการก าหนดเกณฑ์การประเมินใน 5 
ระดับ ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เพื่อให้สามารถน าไปเทียบเคียงในเวลาจัดล าดับความเสี่ยงในภาพรวม
ของ ทต.ทุ่งทอง รวมถึงการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงต่อไป 
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3.4 แนวทำงกำรตอบสนองควำมเสี่ยง 

     การก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ โดยการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถท าได้หลายวิธี และสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการ
ความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

     3.4.1 กำรยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การ
ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะ
ด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ 

     3.4.2 กำรลด/ควบคุม (Reduction) หมายถึง เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือการ
ออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

     3.4.3 กำรยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับ
และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น 
การหยุดด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การ
ลดขนาดของงานที่จะด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

     3.4.4 กำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไป
ให้ผู้อ่ืนได้ เช่น การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้าง
บริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

     วิธีด าเนินการ 

     ให้คณะท างานบริหารความเสี่ยงของ ส านัก/กอง ก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงลงใน
แบบฟอร์มที่ 1.3 การประเมินและการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสีย่ง โดยมีแนวทางในการพิจารณา
เป็นรายกรณี ดังนี้ 

     (1) กรณีปัจจัยเสี่ยงเป็นปัจจัยภายนอก และเป็นระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก ซึ่งยั งไม่มี
มาตรการใดรองรับความเสี่ยงนั้นๆ ให้คณะท างานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานก าหนดแนวทางการ
ตอบสนองความเสี่ยง โดยค านึงถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
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(1.1) ปัจจัยเสี่ยงมีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและอยู่ในขอบเขตที่หน่วยงาน
สามารถบริหารจัดการได้ รวมทั้ง มีความคุ้มค่าในการด าเนินการ ให้ใช้แนวทางการลดความเสี่ยง และก าหนด
มาตรการ/กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง 

(1.2) ปัจจัยเสี่ยงมีความสอดคล้องกับภารกิจของหลายหน่วยงานในสังกัด ทต.          ทุ่ง
ทอง และอยู่ในขอบเขตที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถร่วมด าเนินการได้ รวมทั้งมีความคุ้มค่าในการด าเนินการ 
ให้ใช้แนวทางการลดความเสี่ยง โดยคณะท างานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานจัดท าข้อเสนอแนวทางการ
ตอบสนองความเสี่ยงรวมทั้งมาตรการ/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพือ่
พิจารณา 

(1.3) ปัจจัยเสี่ยงอยู่นอกเหนือภารกิจของหน่วยงานแต่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานอ่ืน
ในสังกัด ทต.ทุ่งทอง ให้คณะท างานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จัดท าข้อเสนอแนวทางการตอบสนอง
ความเสี่ยง โดยการถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งมาตรการ/กิจกรรมรองรับ
ความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่ด าเนินการในภารกิจ
ดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงนั้นๆ ต่อไป 

(1.4) ปัจจัยเสี่ยงอยู่นอกเหนือภารกิจของทุกหน่วยงานในสังกัด ทต.ทุ่งทอง ให้คณะท างาน
บริหารความเสี่ยงของหน่วยงานพิจารณาว่า สามารถก าหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับที่มีความคุ้มค่าในการ
ด าเนินการได้หรือไม่ ถ้าได้ให้ก าหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงข้ึนใหม่แล้วเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา 

     (2) กรณีปัจจัยเสี่ยงเป็นปัจจัยภายนอก และเป็นระดับความเสี่ยงปานกลางและต่ า มีแนวทางให้
คณะท างานพิจารณาเป็นรายกรณี ดังนี้ 

(2.1) เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้และกิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงานตามปกติ
สามารถควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่พิจารณาแล้วมีความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงนั้นยังมี
โอกาสเกิดข้ึนและมีโอกาสส่งผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ของหน่วยงานมากข้ึน ให้เลือก แนว
ทางการควบคุมความเสี่ยง (น าไปบริหารจัดการตามแนวทางการควบคุมภายในของส่วนราชการ) 

(2.2) เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้แต่ไม่มีกิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงานตามปกติที่
สามารถน าไปควบคุมความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้ง มีความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงนั้น จะมีโอกาสส่งผลกระทบต่อ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ของหน่วยงานมากขึ้น ให้คณะท างานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานพิจารณาเลือก
แนวทางการควบคุมความเสี่ยง (น าไปบริหารจัดการตามแนวทางการควบคุมภายในของส่วนราชการ) และ
ก าหนดมาตรการและกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงขึ้นใหม่ 

(2.3) เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งคณะท างาน
บริหารความเสี่ยงของหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่
รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใดๆ ให้เลือกแนวทางการยอมรับความเสี่ยง 
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(3) กรณีปัจจัยเสี่ยงเป็นปัจจัยภายใน และเป็นระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก มีแนวทางให้
คณะท างานพิจารณาเป็นรายกรณี ดังนี้ 

(3.1) เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดจากการด าเนินการของหน่วยงานโดยตรง และอยู่ในขอบเขตที่
หน่วยงานสามารถบริหารจัดการได้ แต่ไม่มีมาตรการหรือกิจกรรมในการควบคุมอยู่ รวมทั้งเม่ือพิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีความคุ้มค่าในการด าเนินการ ให้ใช้แนวทางการลดความเสี่ยงและก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเพื่อลด
ความเสี่ยงขึ้นใหม่ 

(3.2) เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดจากการด าเนินงานของหลายหน่วยงานในสังกัด ทต.ทุ่งทอง
และอยู่ในขอบเขตที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถร่วมด าเนินการได้ รวมทั้งมีความคุ้มค่าในการด าเนินการ ให้
ใช้แนวทางการลดความเสี่ยง โดยคณะท างานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานจัดท าข้อเสนอแนวทางการ
ตอบสนองความเสี่ยงรวมทั้งมาตรการ/กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพือ่
พิจารณา 

(3.3) อยู่นอกเหนือภารกิจของหน่วยงานแต่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานอ่ืนในสังกัด 
ทต.ทุ่งทอง ให้คณะท างานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน จัดท าข้อเสนอแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง 
โดยการถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งมาตรการ/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่ด าเนินการในภารกิจดังกล่าวเพื่อลด
ความเสี่ยงนั้นๆ ต่อไป 

(3.4) อยู่นอกเหนือภารกิจของทุกหน่วยงานในสังกัด ทต.ทุ่งทอง ให้คณะท างานบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงานพิจารณาว่า สามารถก าหนดมาตรการ/กิจกรรมรองรับที่มีความคุ้มค่าในการด าเนินการได้
หรือไม่ ถ้าได้ให้ใช้แนวทางการลดความเสี่ยงและก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงข้ึนใหม่ แล้ว
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา 

(4) กรณีปัจจัยเสี่ยงเป็นปัจจัยภายใน และเป็นระดับความเสี่ยงปานกลางและต่ า มีแนวทางให้
คณะท างานพิจารณาเป็นรายกรณี ดังนี้ 

(4.1) เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้และกิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงานตามปกติ
สามารถควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ให้เลือกแนวทางการควบคุมความเสี่ยง (น าไปบริหาร
จัดการตามแนวทางการควบคุมภายในของส่วนราชการ) 

(4.2) เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้แต่ไม่มีกิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงานตามปกติที่
สามารถน าไปควบคุมความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้ง มีความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงนั้น จะมีโอกาสส่งผลกระทบต่อ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ของหน่วยงานมากขึ้น ให้คณะท างานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานพิจารณาเลือก
แนวทางการควบคุมความเสี่ยง (น าไปบริหารจัดการตามแนวทางการควบคุมภายในของส่วนราชการ) และ
ก าหนดมาตรการและกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม 
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(4.3) เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งคณะท างาน
บริหารความเสี่ยงของหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่
รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการใดๆ ให้เลือกแนวทางการยอมรับความเสี่ยง 

3.5 กำรก ำหนดกิจกรรมควบคุม 

ภายหลังจากที่คณะท างานบริหารความเสี่ยงระบแุนวทางการตอบสนองความเสีย่งในแต่ละปัจจัยเสีย่ง
แล้ว ให้คณะท างานก าหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง ( High)และสูงมาก 
(Extreme) ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าใน
ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการด าเนินมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นเปรียบเทียบกับ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 

     วิธีด าเนินการ 

     (1) การพิจารณาก าหนดกิจกรรมในการรองรบัความเสี่ยงต่างๆ สามารถพิจารณาก าหนดไปพร้อม
กับการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงได้ โดยภายหลังจากการก าหนดแนวทางการตอบสนองความ
เสี่ยงแล้ว ให้พิจารณาก าหนด มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง ระบุลงในแบบฟอร์มที่ 1.4 การประเมิน
และการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง โดยมีแนวทางการพิจารณาเป็นรายกรณี ดังนี้ 

(1.1) กรณีเลือกใช้แนวทางการยอมรับความเสี่ยง ให้ระบุมาตรการ/กิจกรรมที่เป็นการ
ควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบันและประเมินผลความสามารถของ มาตรการ/กิจกรรม ในการควบคุมความเสี่ยง
ด้วย 

(1.2) กรณีเลือกใช้แนวทางการควบคุมความเสี่ยง ในกรณีที่มีมาตรการ/กิจกรรมที่เป็นการ
ควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบัน ให้ประเมินผลความสามารถของ มาตรการ/กิจกรรม ในการควบคุมความเสี่ยง 
โดยพิจารณาว่าควรก าหนด มาตรการ/กิจกรรม เพิ่มเติมหรือไม่ ส าหรับกรณีที่ไม่มีมาตรการ/กิจกรรม ที่เป็น
การควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบัน ให้พิจารณาก าหนดมาตรการ/กิจกรรมเพิ่มเติม 

(1.3) กรณีเลือกใช้แนวทางการลดความเสีย่ง ในกรณีที่มีมาตรการ/กิจกรรมที่เปน็การควบคุม
ความเสี่ยงในปัจจุบัน ให้พิจารณาประเมินผลความสามารถของ มาตรการ/กิจกรรม ในการควบคุมความเสี่ยง
ว่ายังไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้เนื่องจากปัจจัยใด และให้ก าหนด มาตรการ/กิจกรรม เพิ่มเติม เพื่อลด
ความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการด าเนินการเป็น
ส าคัญ ส าหรับกรณีที่ไม่มี มาตรการ/กิจกรรม ที่เป็นการควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบันให้พิจารณาก าหนด 
มาตรการ/กิจกรรม เพิ่มเติม โดยค านึงถึงความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการด าเนินการเป็นส าคัญด้วย 

(1.4) กรณีเลือกใช้แนวทางการยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่ไม่
สามารถยอมรับได้และประเมินแล้วต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการ
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จัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะด าเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น 

(1.5) กรณีเลือกใช้แนวทางการถ่ายโอนความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเงื่อนไข
การด าเนินงาน และถ้าถ่ายโอนให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทนจะมีความคุ้มค่าในการรองรับความเสี่ยงมากกว่า เช่น 
การท าประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมา
จัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ให้พิจารณาก าหนดมาตรการ/กิจกรรมที่
เหมาะสม และระบุผู้ที่จะรับผิดชอบในมาตรการดังกล่าว น าเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
พิจารณา 

     (2) การพิจารณาความคุ้มค่าของ มาตรการ/กิจกรรม ในการรองรับความเสี่ยง ให้คณะท างาน
บริหารความเสี่ยงของหน่วยงานพิจารณาทางเลือกของมาตรการ/กิจกรรมที่หน่วยงานจะด าเนินการ โดย
มาตรการ/กิจกรรม ที่ก าหนด ต้องมีความคุ้มค่าในเชิงค่าใช้จ่าย กล่าวคือ ภายหลังจากการระบุถึงมาตรการ/
กิจกรรม ในการรองรับความเสี่ยงแล้ว ให้ประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมและน าไปเปรียบเทียบกับผล
การประมาณการมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงนั้นๆ โดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามมาตรการ/
กิจกรรมต้องต่ ากว่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยง ทั้งนี้ หากไม่สามารถประมาณการมูลค่าความ
เสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงนั้นๆ ได้ ให้พิจารณาว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณของ
หน่วยงาน และ มาตรการ/กิจกรรม ที่ก าหนด เป็นการส่งเสรมิให้การปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งนี ้
หากพิจารณาแล้วเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นต้องด าเนินการแต่งบประมาณของหน่วยงานไม่เพียงพอจ าเป็นต้อง
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาต่อไป 

3.6 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ ส ำนัก/กอง 

ให้คณะท างานบริหารความเสี่ยงของ ส านัก/กอง การจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ 
ส านัก/กอง ลงในแบบฟอร์มที่ 1.5 แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ ส านัก/กอง โดยน าผลการระบุปัจจัย
และการก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงจากแบบฟอร์มที่ 1.4 การก าหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความ
เสี่ยง มาใส่และระบุระยะเวลา งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด และผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมให้ครบถ้วน และ
ส่งผลการวิเคราะห์ความเสีย่งของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่ 1 ให้ฝ่ายเลขานุการภายในเวลาที่ก าหนด เพื่อท า
การประมวลข้อมูลและจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ทต.ทุ่ง
ทอง เพื่อพิจารณาต่อไป 
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ส่วนท่ี 5 

กำรส่ือสำรและเผยแพร่แผนบริหำรควำมเส่ียง 
 

การสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่างๆ 
ไม่ให้เกิดข้ึน หรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงต่างๆ ลงได้ ปัจจัยส าคัญคือ ผู้บริหารต้องมีส่วนส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายและผลักดันให้เกิดการบรหิารความเสี่ยงทัว่ทั้งองค์กร รวมทั้งเจ้าหน้าท่ีทุกคนจะต้องมีสว่นรว่ม
ในการน าแผนบริหารความเสี่ยงไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน นอกจากนี้ ช่อง
ทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้บุคลากรสามารถสื่อสารข้อมูลที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงทั้งใน
หน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน และกระบวนการท างานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการผลักดันการน าแผนบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทต.ทุ่ง
ทอง จึงต้องก าหนดแนวทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในแต่ละปี โดยมีตัวอย่างแนวทาง/
ช่องทางการด าเนินการ ดังนี้ 

ล าดับท่ี แนวทาง/ช่องทาง ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงของ ทต.ทุ่งทอง ภายใน 15 วันหลังจากแผนฯ 

ได้รับความเห็นชอบ 
ฝ่ายเลขานุการ 

2 น า File แผนบริหารความเสี่ยงลงเว็บไซต์ ภายใน 15 วันหลังจากแผนฯ 
ได้รับความเห็นชอบ 

ฝ่ายเลขานุการ 

3 การประชุมภายใน ส านัก/กอง เพื่อผลักดันให้การ
บ ริ ห า ร ค วาม เ สี่ ย งภ าย ใน  ส า นั ก / กอง  มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ภายใน 3 เดือนแรกหลังจาก
แผนฯ ได้รับความเห็นชอบ 

ทุกส านัก/กอง 

4 ช่องทางอ่ืนๆ (พิจารณาตามความเหมาะสม)   

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของ ทต.ทุ่งทอง พิจารณาเลือก แนวทาง/ช่องทางที่เหมาะสม
ในแต่ละปี และมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละแนวทาง/วิธีการ ท าการสื่อสารและเผยแพร่แผน
บริหารความเสี่ยงของ ทต.ทุ่งทอง ต่อไป 
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ส่วนท่ี 6 

กำรตดิตำมและประเมินผลกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 

1. กำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ให้คณะท างานบริหารความเสี่ยงของ ส านัก/กอง ประสานงานภายใน ส านัก/กอง เพื่อด าเนินการตาม
มาตรการที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงและจะต้องมีการติดตามและรายงานผลเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดความ
ม่ันใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือเป็นการประเมิน
คุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้ งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการ
ด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดู
ว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสทิธิภาพดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสีย่ง
ใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบตามแบบรายงาน
ต่างๆ โดยการติดตามผลใน 2 ลักษณะ คือ 

1.1 กำรติดตำมผลเป็นรำยครั้ง (Separate Monitoring) ส าหรับปีงบประมาณ 2563 เกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ข้อ SP7ก าหนดกรอบ
ระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไว้อย่างน้อย 2 ไตรมาส (ไม่รวม
การสรุปประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ) ดังนั้น จึงก าหนดให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ
บริหารความเสี่ยงรายงานตามแบบฟอร์มที่ 2.1 พร้อมเอกสาร/หลักฐานและรอบระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

     ครั้งที่ 1 ข้อมูลรอบ 9 เดือน รายงานภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 

     ครั้งที่ 2 ข้อมูลรอบ 12 เดือน รายงานภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 

1.2 กำรติดตำมผลในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ใน
การด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน ส าหรับหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ
บริหารความเสี่ยง หากพบปัจจัยเสี่ยงข้ึนระหว่างด าเนินการให้รายงานตามแบบรายงานกรณีเกิดความเสี่ยงที่
พบใหม่ โดยจัดท ารายงานตามแบบรายงานที่ 2.2 ทั นที เ ม่ือพบความเสี่ยงต่อฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบเพื่อหาแนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยงต่อไป 

2. กำรประเมินและทบทวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 ข้อ SP7 ก าหนดให้ส่วน
ราชการมีการสรุปบทเรียนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อไปโดยการ
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สรุปและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาและจัดท า
รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้ดีย่ิงข้ึน ดังนั้น 
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้พิจารณาก าหนดแนวทางการ
ประเมินและทบทวนการบริหารความเสี่ยงใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของ
การบริหารความเสี่ยง ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และด้านประสิทธิผลของการบริหารความ
เสี่ยง โดยมีแนวทางการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้ 

2.1 ด้ำนควำมครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

     พิจารณาจากการมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยการก าหนดผู้รับผิดชอบในการบริหาร
ความเสี่ยงที่ชัดเจน ความครบถ้วนของการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO (7 ข้ันตอน) ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ SP7 ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงต่างๆ การ
ประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์/แนวทาง ที่ใช้จัดการกับแต่ละความเสี่ยง กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ข้อมูล
และการสื่อสารด้านการบรหิารความเสี่ยง การติดตามและเฝ้าระวังความเสีย่งต่างๆ รวมทั้งการสรุปประเมินผล
การบริหารความเสี่ยงประจ าปี โดยพิจารณาถึงความครบถ้วนในการด าเนินการตามข้อก าหนดดังกล่าว 

2.2 ด้ำนประสิทธิภำพของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

พิจารณาจากมีการระบุและบริหารความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร การให้ความหมายและจัดประเภทของ
ความเสี่ยง การก าหนดขอบเขต วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การ
ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและก าหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีการพิจารณา
ถึงความคุ้มค่าในการด าเนินการ 

2.3 ด้ำนประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

     2.3.1 พิจำรณำจำกผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ที่ลดลง ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมรองรบัความเสี่ยงที่ก าหนด โดยประเมินผลตามตัวช้ีวัด 
“ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของความเสี่ยงที่ลดลงจากการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง” (ร้อยละ 50) 

     2.3.2 พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ที่มีการบริหารความเสี่ยง 
โดยประเมินผลตามตัวช้ีวัด “ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จของเป้าหมายของโครงการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง” (ร้อยละ 100) ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดหลักตามที่ระบุในเกณฑ์ PMQA หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
(RM 2.5) 
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3. กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3.1 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

     ภายหลังจากที่ ส านัก/กอง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามข้อ 1 แล้ว 
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประมวลข้อมูลรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ ส านัก/กอง  
รับผิดชอบในการด าเนินการตามมาตรการที่ระบใุนแผนปฏิบัติการบรหิารความเสีย่ง และจัดท ารายงานสรปุผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ไตรมาส (รอบ 9 เดือนและรอบ 12 เดือน)  เสนอ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

3.2 กำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปี 

ให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท ารายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ ยงประจ าปี โดยระบุผลของการ
ด าเนินการในแต่ละกิจกรรมตามที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยง ว่าสามารถจัดการกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆได้มาก
น้อยเพียงใด สามารถลดหรือควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ และจัดท าสรุป และประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงที่ด าเนินการในปีนั้นๆ ปัญหาอุปสรรคที่พบ พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะเพื่อการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป น าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผล
การบริหารความเสี่ยงให้ทันตามก าหนดเวลา (ในปี 2563 เกณฑ์ SP7 ก าหนดให้น าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563) 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 

แบบฟอร์ม 
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ภำคผนวก ก แบบฟอร์ม: กำรบริหำรควำมเส่ียงของ ส ำนัก/กอง 

ส ำนัก/กอง/ฝ่ำย ..................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ลงช่ือ................................................................. หัวหน้าหน่วยงาน 

      (...............................................................) 
          ต าแหน่ง.................................................................. 

 
องค์ประกอบ 
แบบฟอร์มท่ี 1: กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของ ส ำนัก/กอง/ฝ่ำย 

 1.1 การพิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนนิการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 1.2 การระบุความเสี่ยงและปจัจัยเสี่ยง 
 1.3 การประเมินและการก าหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง 
 1.4 การก าหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
 1.5 แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของ ส านัก/กอง 

แบบฟอร์มท่ี 2: กำรรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ ส ำนัก/กอง/ฝ่ำย 
 2.1 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 2.2 การรายงานเม่ือพบความเสี่ยงใหม่ 
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แบบฟอร์มที่ 1.1: กำรพิจำรณำคัดเลือก โครงกำร/กิจกรรม ที่จะด ำเนนิกำรวิเครำะหค์วำมเส่ียง 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค์ 
ของ ทต.ทุ่งทอง 

เป้ำประสงค์ของ 
ส ำนัก/กอง/ฝ่ำย 
(มิติประสิทธิผล) 

โครงกำร/
กิจกรรม/ 

กิจกรรมย่อย 

เกณฑ์กำรคัดเลือก ควำมส ำคัญ
ของ 

โครงกำร/
กิจกรรม 

( a x b x c ) 

ระดับกำร
ผลักดัน 
ให้บรรลุ

เป้ำประสงค์ 
( a ) 

งบประมำณ 
ท่ีได้รับ 
( b ) 

กลุ่ม
ผู้รับบริกำร 

( c ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์: 
……………………….. 

เป้าประสงค์: 
……………………….. 

เป้าประสงค์: 
……………………….. 

1………………………… 
 

    

2………………………… 
 

    

3………………………… 
 

    

4………………………… 
 

    

เป้าประสงค์: 
……………………….. 

เป้าประสงค์: 
……………………….. 

1………………………… 
 

    

2………………………… 
 

    

3………………………… 
 

    

4………………………… 
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แบบฟอร์มท่ี 1.2 กำรระบุควำมเส่ียง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
เป้ำประสงค์ของ สป.กษ. 
เป้ำประสงค์ของ ส ำนัก/กอง 
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย           (ผลการวิเคราะหจ์ากแบบฟอร์มที่ 1.1) 
วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย 

 
ตัวชี้วัด (ค่ำเป้ำหมำย) 

ข้ันตอนการด าเนินงาน ระบุประเด็นความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้าน หลักธรรมาภบิาลที่เกี่ยวข้อง 

กล
ยุท

ธ์ 

กา
รด

 าเนิ
นง

าน
 

กา
รเง

ิน 

กฎ
หม

าย
/ระ

เบ
ียบ

 

1. 
ปร

ะส
ิทธิ

ผล
 

2. 
ปร

ะส
ิทธิ

ภา
พ 

3. 
ตอ

บส
นอ

ง 

4. 
รับ

ผิด
ชอ

บ 

5. 
โป

ร่งใ
ส 

6. 
มีส

่วน
ร่ว

ม 

7. 
กร

ะจ
าย

อ า
นา

จ 

8. 
นิติ

ธร
รม

 

9. 
เสม

อภ
าค

 

10
. ก

าร
มุ่ง

เน้น
ฉัน

ทา
มติ

 

ข้ันตอนที่ 1: ….. 

วัตถุประสงค์: .......... 

1.........               

2.........               

3.........               

ข้ันตอนที่ 2: ….. 

วัตถุประสงค์: .......... 

1.........               

2.........               

3.........               

ข้ันตอนที่ 3: ….. 

วัตถุประสงค์: .......... 

1.........               

2.........               

3.........               
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แบบฟอร์มที่ 1.3 กำรประเมินและกำรก ำหนดแนวทำงกำรตอบสนองควำมเส่ียง 

ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 
แนวทางการตอบสนอง

ความเสี่ยง 
โอกาส 

(L) 
ผลกระทบ 

(I) 

คะแนน 

(L×I) 
ระดับประเมิน 

ระดับท่ียอมรับ

ได้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์        การยอมรับ 

 การลด/ควบคุม 

 การยกเลิก/หลีกเลี่ยง 
 การถ่ายโอนความเสี่ยง 

2. ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน 

       การยอมรับ 

 การลด/ควบคุม 

 การยกเลิก/หลีกเลี่ยง 
 การถ่ายโอนความเสี่ยง 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน        การยอมรับ 

 การลด/ควบคุม 

 การยกเลิก/หลีกเลี่ยง 
 การถ่ายโอนความเสี่ยง 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

       การยอมรับ 

 การลด/ควบคุม 

 การยกเลิก/หลีกเลี่ยง 
 การถ่ายโอนความเสี่ยง 



45 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

 แบบฟอร์มที่ 1.4 กำรก ำหนดมำตรกำร/กิจกรรมควบคุมควำมเส่ียง 

ประเภทความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง แนวทางการตอบสนอง 
ความเสี่ยง 

กิจกรรม 

ควบคุมความเสี่ยง 
ประมาณ

การงบประมาณ 
ความเหมาะสม 

ของกิจกรรมควบคุม 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

 

     

2. ความเสี่ยงด้านการ 

ด าเนินงาน 
 

 

     

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน  

 

     

4. ความเสี่ยงด้าน การ 

ปฏิบัติตามกฎหมาย/ 
กฎระเบียบ 

 

 

     

 

 

 

 



46 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

 แบบฟอร์มที่ 1.5 แผนปฏบิตัิกำรบรหิำรควำมเส่ียงของ ส ำนกั/กอง/ฝ่ำย 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา งบประมาณ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์/ 

ตัวชี้วัด 
ผู้รับผิดชอบ 

ประเภทความเส่ียง ประเด็นความเสี่ยง ระดับ 

1. ความเสี่ยงด้านกล

ยุทธ์ 
 

 

      

2. ความเสี่ยงด้านการ 
ด าเนินงาน 

 

 

      

3. ความเสี่ยงด้าน
การเงิน 

 

 

      

4. ความเสี่ยงด้าน การ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย/ 
กฎระเบียบ 

 

 

      

 

 

 



47 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

 แบบฟอร์มที่ 2.1 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนบริหำรควำมเส่ียง 

หน่วยงำน......................................................................................................................................................................... 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมหลัก ผลการด าเนินงาน 

ระดับ 

(ประเมินใหม่) 
ความเสี่ยงท่ียัง

เหลืออยู่ 
แนวทางเพิ่มเติม 

เอกสาร
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ประเภทความเส่ียง ประเด็นความเสี่ยง ระดับ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

 

        

2. ความเสี่ยงด้านการ 

ด าเนินงาน 
 

 

        

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน  

 

        

4. ความเสี่ยงด้าน การ 

ปฏิบัติตามกฎหมาย/ 
กฎระเบียบ 

 

 

        

 

ลงช่ือ...............................................................ผู้จัดท ารายงาน       ลงช่ือ.................................................................หัวหน้า
หน่วยงาน 

(...............................................................)              (..................................................................)  
ต าแหน่ง.....................................................................        ต าแหน่ง.........................................................................  

 



48 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

แบบฟอร์มที่ 2.2 กำรรำยงำนเม่ือพบควำมเส่ียงใหม่ 

หน่วยงำน.......................................................................................................................................... 

ประเด็นความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบ 
ระดับ แนวทางการ

ตอบสนอง 
ข้อเสนอมาตรการ/ 

กิจกรรม I L IxL 

ประเภท: 
1. ชื่อ: 
หลักธรรมาภิบาลเรื่อง: 
…………………… 

       

ประเภท: 
2. ชื่อ: 
หลักธรรมาภิบาลเรื่อง: 
…………………… 

       

 

   หมำยเหตุ: ประเภท 4 ประเภท คือ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 3) ความเสี่ยงด้านการเงิน 4) ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

 

 

ลงช่ือ...............................................................ผู้จัดท ารายงาน       ลงช่ือ.................................................................หัวหน้า
หน่วยงาน 

     (...............................................................)              (..................................................................)  
ต าแหน่ง.....................................................................        ต าแหน่ง.......................................................................



41 
คู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 

 

ภำคผนวก ข 
ค ำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

ของ ทต.ทุ่งทอง 
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คู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เทศบาลต าบลทุ่งทอง 
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คู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ฝ่ายบรกิารงานทั่วไป ส านกัปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

โทร. 0 4483 9836 ต่อ 21 

www.tungtong.go.th 


