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ค ำน ำ 

   การบริหารความเสี่ยง นับเป็นเครื่องมือส าคัญและมีประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การให้

สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการบริหารปัจจัย

และควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการ การด าเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุ ของแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ในด้านการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร ท าให้องค์กรสามารถ ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคง   

   เทศบาลต าบลปงยางคกเล็งเห็นว่าการบริหารความเสี่ยง เป็นเรื่องท่ีส าคัญและมี ประโยชน์อย่างมาก

ในการที่แต่ละองค์กรจะน าหลักการของการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการวางแผน ควบคู่กับการบริหารงาน บริหาร

โครงการ หรือบริหารองค์กร ได้อย่างเหมาะสมและบรรลุผล ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ

องค์กรที่วางไว้ ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ในการ

บริหารงานและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 

 

คณะผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เทศบาลต าบลปงยางคก 
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บทท่ี 1 บทน ำ 
1. หลักกำรและเหตุผล  
   การบริหารความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ที่จะช่วย 
ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลด การสูญเสียและโอกาสที่
ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร  
   ภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แนน่อนที่อาจจะ 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเป็น
ระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างท่ีกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของ องค์กร วิเคราะห์
ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ก าหนดแนวทางในการจัดการความ
เสี่ยง และต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่าง เหมาะสม  
   ดังนั้นคณะท างานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลปงยางคก จึงได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น ส าหรับใช้ เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการด าเนินการต่างๆ เพือ่ลดมูลเหตุ ของแต่ละโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคต อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ   
 2. วัตถุประสงค์ของแผนบริหำรควำมเสี่ยง  
    1) เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
   2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง   
   3) เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
   4) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง  
   5) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง กับ
กลยุทธ์ 

6) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร 
3. เป้ำหมำย  
   1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อน าไปใช้ในการ 
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
   2) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

3) สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ  
4) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง  

องค์กร  
   6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร   
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4. ประโยชน์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
   การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และท าให้ 
องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ท่ีอาจท าให้องค์กร
เกิดความเสียหาย   
   ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้  
   1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วย คณะท างาน
บริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ และสามารถท าหน้าที่ในการก ากับดูแล
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  
   2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะ
เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่ บนสมมุติฐานใน
การตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  
   3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง จะท า
ให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความ เสี่ยงส าคัญที่
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล  
   4) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน ที่ช่วยให้ ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการ
จัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจใน
ด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การ
ด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร  
   5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบการ 
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ ผู้บริหารมีความ
เข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
   6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 
การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ า และกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
สูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร แตกต่างกัน เป็นต้น  
5. นิยำมควำมเสี่ยง  
   5.1  ความเสี่ยง (Risk)  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนภายใน
สถานการณ์ที่ไม่ แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือ
ก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การ 
ปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ 
และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์  ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้   
  1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง   
  2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือ นโยบาย   
          3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง 
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5.2  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ 
ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้   
   5.3  ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง 
ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่
องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของ ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ
ได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการ
บริหารความ เสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 
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บทท่ี 2 ข้อมลูพื้นฐำน 
เทศบำลต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง 

-------------------------------------  
  ที่ตั้ง 
   เทศบาลต าบลปงยางคก ตั้งอยู่ในพื้นท่ีต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง ห่างจากที่ว่า
การอ าเภอห้างฉัตร ไปทางทิศใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร ส านักงานตั้งอยู่ เลขที่ 222  หมู่ที่ 9 ต าบลปงยางคก   อ าเภอ
ห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลปงยำงคก 
         1.วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ   (Vision) เทศบำลต ำบลปงยำงคก 

“สังคมน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ก้าวน าเศรษฐกิจ 
ปลอดมลพิษทุกชุมชน เป็นต าบลแห่งการมีส่วนร่วม” 

2. เป้ำประสงค์ 
1) ประชาชนมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐาน 
2) ต าบลปงยางคกมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4) ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
5) เทศบาลต าบลปงยางคกเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

           3.ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม/ชุมชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร 

4.ตัวช้ีวัด 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัด 

1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน  
รางระบายน  า ท่อระบายน  า และสะพาน 

ร้อยละของถนน รางระบายน  า ท่อ สะพาน ที่ได้
มาตรฐาน   

2. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบประปา จ านวนการปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบประปา 
3. การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จ านวนหมู่บ้านที่มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
4. การวางผังเมือง จ านวนโครงการที่ด าเนินการตามนโยบายผังเมือง  
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การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาสังคม/ชุมชน  

การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัด 

1.การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการเก่ียวกับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

2.การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจิตส านึกและ
ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เฝ้าระวัง และการป้องกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัด 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ 
    ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการพัฒนา 

2  การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั งในระบบ
และนอกระบบ ในชุมชน 

จ านวนโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษา 

3. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่น 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

4. การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
    ของประชาชน   

จ านวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน รักษา 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน จ านวนโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของคนใน
ชุมชน 

6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน/ร้อยละของโครงการ การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัด 

1. การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน ร้อยละของครัวเรือนยากจน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ น 
2  การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด ร้อยละของกลุ่มอาชีพและประชาชนได้รับการ

ส่งเสริมสนับสนุนและการประชาสัมพันธ์ 
3.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  จ านวนโครงการที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 

ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวในต าบล 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
1. การพัฒนาบุคลากร 
  

ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม 
สัมมนาหรือศึกษาดูงาน 

2  การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และ 
    สถานที่ปฏิบัติงาน 

เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย สถานที่ปฏิบัติงานได้รับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สะอาด เรียบร้อยและสวยงาม 
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ปลดัเทศบาล 

(นกับริหารงานทอ้งถ่ิน ระดบักลาง) 

 
หนว่ยตรวจสอบภายใน 

 

ส านกัปลดัเทศบาล 

หวัหนา้ส านกัปลดั 

(นกับริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้) 

 

กองคลงั 

ผูอ้ านวยการกองคลงั 

(นกับริหารงานคลงั ระดบัตน้) 

 

กองชา่ง 

ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

(นกับริหารงานช่าง ระดบัตน้) 

 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 

หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ 

(นกับริการงานทัว่ไป ระดบัตน้) 

-งานบริหารทัว่ไป 

ฝ่ำยส่งเสรมิกำรศึกษำ 

ศำสนำและวฒันธรรม 

หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

(นกับริการงานการศึกษา ระดบัตน้) 

-งานการศึกษานอกระบบและตาม

อัธยาศัย 

-งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

-งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

 

-งานวิเคราะหน์โยบายและแผน 

-งานการเจา้หนา้ที่ 

-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

-งานนติิการ 

-งานพัฒนาชมุชน 

-งานสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม 

-งานการเงนิและบัญชี 

-งานพัฒนารายได ้

-งานพัสดแุละทรัพยส์ิน 

-งานธรุการ 

 

 

 

ฝ่ำยแบบแผนและก่อสรำ้ง 

หวัหนา้ฝ่ายแบบแผนและก่อสรา้ง 

(นกับริการงานช่าง ระดบัตน้) 

-งานวิศวกรรม 

 

 

-งานสาธารณปูโภค 

-งานธรุการ 
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รองนายกเทศมนตร ี รองนายกเทศมนตร ี

นายกเทศมนตรีต าบลปงยางคก 

ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี

เลขานกุารนายกเทศมนตร ี

ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายนติบิญัญัต ิ(สภาเทศบาล) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลปงยางคก 

รองประธานสภาเทศบาลต าบลปงยางคก 

เลขานกุารสภาเทศบาลต าบลปงยางคก 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปงยางคก 
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บทท่ี 3  
กำรบริหำรควำมเสี่ยงของเทศบำลต ำบลปงยำงคก 

1. แนวทำงด ำเนินงำนและกลไกกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
    1.1 แนวทางด าเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลปงยางคก แบ่งเป็น 2 ระยะ 

ดังนี้ 
    ระยะท่ี 1 กำรเริ่มต้นและพัฒนำ 
        1) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลปงยางคก 
        2) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
        3) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
        4) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้ง

ปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยส าคัญ 
        5) สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลปงยางคก 

และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
        6) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
        7) รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
   ระยะที่ 2 กำรพัฒนำสู่ควำมย่ังยืน 
        1) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา 
        2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
        3) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
        4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
   1.2 กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
       1) ผู้บริหารเทศบาลต าบลปงยางคกล มีหน้าที่แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการ

บริหาร จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติแผนการ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไป 

       2) คณะท างานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ด าเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร ความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานต่อไปใน อนาคต 

       3) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเทศบาลต าบลปงยางคก มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล                 
ที่ เกี่ยวข้องให้กับ คณะท างานบริหารความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหาร  
ความเสี่ยง 
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2.วัตถุประสงค์กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

  1)  เพ่ือด าเนินการตามหลักการบริหารความเสี่ยงในการชี้บ่ง ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง ภายใต้
บริบทภายในและภายนอกอย่างครอบคลุมครบถ้วน   
  2)  เพ่ือบริหารจัดการให้ความเสี่ยงขององค์การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

3)  เพ่ือก าหนดมาตรการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง  

4)  เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลปงยางคก มีส่วนร่วมในการรับรู้ ตระหนัก และด าเนินการ ตลอดจนให้
ความส าคัญ ของการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk Awareness Culture) 

 
3. โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              
                                                             
                                     

 
 

กลไกการบริหารความเสี่ยง 

ผู้บริหารเทศบาลต าบล แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ 

คณะท างานบริหาร

ความเสี่ยง 

1.ระบุปัจจัยเสี่ยง 

ประเมินโอกาสและ

ผลกระทบ 

2.วิเคราะห์และ

จัดล าดับความส าคัญ 

3.จัดท าแผนบริหาร

ความเสีย่ง 

พิจารณา/

เสนอแนะ 

6. ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง 

5. รายงาน/ประเมินผลการบริหาร

ความเสี่ยง 

4.สื่อสารท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติ 

ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ผู้บริหารเทศบาลต าบล       

คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

ผู้ปฏิบัติงาน 
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมโครงสร้ำง 
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การก ากับดูแล การตัดสินใจ การจัดท าแผน                     

การด าเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
3.1 ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลปงยำงคก 
  1) แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลปงยางคก 
  2) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
  3) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง 
  4) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
3.2 หน่วยตรวจสอบภำยใน 
  1) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลปงยางคก 
  2) น าเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบ และให้

ข้อเสนอแนะ 
3.3 คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง 
  1) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
  2) ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและ ควบคุมความเสี่ยง 
  3) รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ เสนอต่อ 

ผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณา 
3.4 ผู้ปฏิบัติงำนของเทศบำลต ำบลปงยำงคก 
  1) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะท างานบริหารความเสี่ยง 
  2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  3. คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

           ผู้บริหารเทศบาลต าบลปงยางคกได้มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอ านาจ 
หน้าที่ ดังต่อไปนี้องค์ประกอบ 

  1) นายกเทศมนตรีต าบลปงยางคก   ประธาน 
  2) ปลัดเทศบาลต าบลปงยางคก      กรรมการ 
  3) ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
  4) ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
  5) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ     กรรมการ 
  6) หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ     กรรมการ 
  7) นักจัดการงานทั่วไป     กรรมการ 
  8) นักทรัพยากรบุคคล     กรรมการ 
  9) นักพัฒนาชุมชน     กรรมการ 
10) นักวิชาการศึกษา     กรรมการ 
11) ครู       กรรมการ 
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12) นักวิชาการคลัง             กรรมการ 
13) เจ้าพนักงานธุรการ     กรรมการ 
14) หัวหน้าส านักปลัด             กรรมการและเลขานุการ 
15) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     ผู้ช่วยเลขานุการ 

อ ำนำจหน้ำที่ 
   1) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน 
   2) ปฏิบัติตามข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง 
   3) พิจารณาทบท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
   4) ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารเทศบาลต าบล 

ปงยางคก 
 

4.นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1) การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรผ่านการจัดการองค์ความรู้  

  2) ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง  
  3) สนับสนุนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดและจัดการความ
เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  
 4) น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้ 
เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าถึงสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเสี่ยง  
  5) ติดตามทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  

6) ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการตระหนักถึงความเสี่ยงและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
7) น าองค์ความรู้ขององค์กรสร้างมูลค่าตอบแทนสู่สังคม  
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บทท่ี 4  
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

    กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับ 
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดท าแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง เทศบาลต าบล
ปงยางคก มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง  ขั้นตอนหลัก ดังนี้  

   1. ระบุควำมเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งท่ีมีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดย
ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร  

   2. ประเมินควำมเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก การ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม  

   3. จัดกำรควำมเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม ความ
เสี่ยงที่สูง(High) และสูงมาก(Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้อง
พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการนั้นกับ
ประโยชน์ที่จะได้รับด้วย  

   4. รำยงำนและติดตำมผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ 
เสี่ยง ที่ได้ด าเนินการทั้งหมดตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผน บริหารความ
เสี่ยง   

   5. ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไกการ
ควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือให้ความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ 
(Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  

   6. ทบทวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยง ใน
ทุกขัน้ตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
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1. กำรระบุควำมเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
โดยต้อง ค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัย เสี่ยงจะต้อง
พิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกัน รักษา ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเข้าใจ
ในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะด าเนินการ
ระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 

1.1 ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
และจะส่งผล กระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 

1.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม   

ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ ควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความ
เสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้  

  1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้ โดยองค์กร เช่น เศรษฐกิจ  
สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของเทศบำลต ำบลปงยำงคก 

1.ระบุ 
ควำมเสี่ยง 

2.ประเมิน
ควำมเสี่ยง 

3.จัดกำรควำม
เสี่ยง 

4.รำยงำนและ
ติดตำมผล 

5.ประเมินผล
กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

6.ทบทวนกำร
บริหำรควำม

เสี่ยง 
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  2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการความรู้/ความสามารถของ บุคลากร  
กระบวนการท างาน  ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
  1.3  ประเภทควำมเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
   1) ควำมเสี่ยงเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Risk) หรือ S เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผล ตามเป้าหมายในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร  
   2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) หรือ O เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มี
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น  
   3) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) หรือ F เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหาร และ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่ เกิดจากปัจจัย
ภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณ ไม่เหมาะสม เป็นต้น  
   4) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) หรือ C      
เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน ได้เสีย การ
ป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ 
  การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ 
ก าหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ท าให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย 
และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการหามาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได้   
   ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยง สามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการท างาน 
การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุม เชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับ
องค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น 

  2. กำรประเมินควำมเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การ
ประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงาน
หรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้   

  2.1 กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน  
   เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  โดยคณะ
ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก ดังนี้ 
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หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงและควำมรุนแรงของผลกระทบ 

ประเด็นที่พิจำรณำ 
ระดับคะแนน 

1 = น้อยมำก 2 = น้อย 3 =         
ปำนกลำง 

4 = สูง 5=สูงมำก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง  (Likelihood) 
ความถี่ที่อาจเกิดเหตุการณ์ 
หรื อข้อผิ ดพลาดในการ 
ปฏิบัติงาน (เฉลี่ย : เดือน/
ครั้ง , ปี/ครั้ง) 

5 ปี /ครั้ง 
 

2-3 ปี/ครั้ง 
 

1 ปี/ครั้ง 1-6       
เดือน/ครั้ง 
หรือ ไม่เกิน   
1 ครั้ง/ปี 

1 เดือน/ครั้ง 
หรือ มากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ น้อยมาก น้อย  ปานกลาง  สูง  สูงมาก 
ควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
มูลค่าความเสียหาย 
(บาท) 

น้อยกว่า 1 
หมื่น 

1 หมื่น – 5 
หมื่น 

5 หมื่น – 2 
แสน  

2 แสน – 1 
ล้าน 

มากกว่า 1 
ล้าน 

ผลกระทบต่อชีวิต เดือดร้อน
ร าคาญ 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ       
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหัส ถึงแก่ชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ 
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

น้อยมาก น้อย  ปานกลาง  สูง  สูงมาก 

ผลกระทบต่อคุณธรรม
จริยธรรมของพนักงาน   
ส่วนต าบล 

น้อยมาก น้อย  ปานกลาง  สูง  สูงมาก 

ผลกระทบด้านเวลาความ
ล่าช้าของงาน 

ไม่เกิน 3 วัน ไม่เกิน 7 วัน ไม่เกิน 1 
เดือน 

ไม่เกิน 3 
เดือน 

ไม่เกิน 6 
เดือน 

    ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะ เกิด
ความเสี่ยง และ ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้ ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 
ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ า        
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                      ต่ ำ       โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง 
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  2.2  กำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยง  
  เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง 
เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการ ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ ก าลังคน หรือเวลาที่มีจ ากัด โดย
อาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอน ด าเนินการ ดังนี้   

   1) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ ที่จะเกิดนั้น
มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด   
   2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ( Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี ระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 
 
 
 

 

2.3  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง   
  เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด  

  ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ                    
(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 
ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

1) ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน โดยทั่วไปความ เสี่ยงในระดับนี้ให้ถือ 
ว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถ ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆเพ่ิมเติม  

  2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 – 10 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแต่
ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม   

  3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 – 16  คะแนน ต้องมีแผนลด ความเสี่ยง เพ่ือให้
ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

  4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน ต้อง มีแผนลดความเสี่ยง
และประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
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2.4 กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กำรประเมินควำมเสี่ยงเทศบำลต ำบลปงยำงคก 

กองคลัง 
1.งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
ภำรกิจ: งำนพัสดุ 
วัตถุประสงค์: ๑.เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามวิธีและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
ควำมเสี่ยง : การจัดหาพัสดุ 
ล าดับ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบ กิจกรรมควบคุมที่ 

มีปัจจุบัน 
โอกาส ผล 

กระทบ 
คะแนน 
ความ
เสี่ยง 

การแก้ไข 

1 1.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายใน
การจัดหาพัสดุอาจปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามระเบียบ 
2 . ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ นก า ร เ กิ ด ผ ล
ประโยชน์ทับซ้อน 

1.ขั้นตอนและระยะเวลาใน
การจัดหาเพิ่มขึ้น 
2 . แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ข อ ง
กรมบัญชี กล าง ไม่ ชั ด เจน 
ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง 2560 มี
หนังสือสั่งการตามมาเร่ือยๆ  
3.ผู้ที่ต้องการใช้พัสดุยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ 
4.หน่วยงานจัดหามีขั้นตอนใน
การจัดหาหลายขั้นตอน 
 

1.หน่วยงานได้จัดท าแนวทางปฏิบัติ
และก าหนดตัวอย่ า งที่ ใช้ ส าหรับ
ด าเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถด าเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง  
2.มีการประสานงานที่ ดี ระหว่า ง
หน่ ว ย ง านที่ ต้ อ งก า ร ใช้ พั สดุ กั บ
หน่วยงานจัดหา 
3.ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น 
4.มีการลงทะเบียนบัญชีวัสดุ/ครุภัณฑ์
ที่จัดหามาโดยให้รหัสควบคุมส าหรับ
ครุภัณฑ์ 
2.มีเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุให้แก่
หน่วยงานต่างๆ เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

3 2 6 1.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
2.ใช้ระเบียบพัสดุเป็นแนวทาง
ปฏิบัติงาน 
3.แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับพัสดุทนัที ทีไ่ด้รับแจ้ง
จากหน่วยงาน 
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กำรประเมินควำมเสี่ยงเทศบำลต ำบลปงยำงคก 
ส ำนักปลัด 
2.งำนบริหำรงำนทั่วไป 
ภำรกิจ: การใช้รถยนต์ของหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์: เพื่อด าเนินงานการควบคุม การใช้รถยนต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบยีบ 
ควำมเสี่ยง : การใช้รถยนต์ของหน่วยงาน 

ล าดับ ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ กิจกรรมควบคุมที่ 
มีปัจจุบัน 

โอกาส ผล 
กระทบ 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

แนวทางแก้ไข 

1 1. ผู้รับผิดชอบในการใช้รถยนต์
ของหน่วยงานยงัขาดความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อ
กฎหมาย  
2.เจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบขาดการ
ควบคุม การก ากับติดตาม หรือ
ตรวจสอบทรัพย์สนิของทาง
ราชการ 

1 . ก า ร ใ ช้ ร ถ ย น ต์ ข อ ง
หน่วยงานอาจไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

1 .  ถื อ ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการใช้และรักษา
ร ถ ย น ต์ ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น 
พ.ศ. 2548 
2. ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว 3018 ลง
วันที่  25  ก .ย .  2561 
เร่ืองซักซ้อมแนวทางการ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการใช้และรักษารถ
ฯ พ.ศ. 2548 

5 2 10 ก าชับให้ผู้รับผิดชอบถือปฏบิัติ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบตรวจสอบ 
ก ากับติดตามเปน็ระยะ 
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3. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ้นอยู่

กับดุลยพินิจของคณะกรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น 
ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง โดยเทศบาล
ต าบลเวียงตาล มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 4 แนวคิดหลัก (4T’s) ซึ่งม ี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง 
ศัพท์ที่นิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 
4T 

1.การยอมรับความเสี่ยงหมายถึงการตกลง
กันที่จะยอมรับเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการ
จัดการหรือป้องกันแต่การเลือกบริหาร
ความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้า
ระวังอย่างสม่ าเสมอ 

Risk Acceotance (Aceept) Take 

2.การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง
การปรับปรุงระบบการท างาน หรือ 
ออกแบบวิธีการท างานใหม่เพ่ือลดโอกาส
ที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบ
ที่ อาจจะเกิดข้ึนจากความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ เช่น การจัดอบรม
พนักงาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

Risk Reduction (Control) Treat 

3.กระจายความเสี่ยงหรือโอนความเสี่ยง
หมายถึงกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง
ให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบ
ไป เช่น กระท าประกันภัยกับบริษัท
ภายนอกหรือการจ้างบุคคลภายนอก
ด าเนินการแทน (Outsource) 

Risk Sharing (Transfer) Transfer 

4.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การ
จัดการกับความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับสูงมาก
และไม่อายยอมรับได้จึงตัดสินใจยกเลิก
โครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความ
เสี่ยงนั้นไป 

Risk Ad voidance (Advoid) Terminate 
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4. กำรรำยงำนและติดตำมผล 
    หลังจากจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตาม

ผลเป็นระยะเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตาม
ผล คือ เป็นการประเมินคณุภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความ
เสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้อง
สอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และน าผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจท าCheck List การติดตาม พร้อมทั้ง
ก าหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผล  ได้ใน 2 ลักษณะ คือ 

1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม รอบระยะเวลาที่ก าหนด              
เช่นทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 

2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานOngoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่                            
ในการด าเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน 

5. กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะท างานบริหารความเสี่ยง จะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปีต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้มั่นใจว่าเทศบาลต าบลเวียงตาล มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็น
วัฒนธรรมในการด าเนินงาน 

6. กำรทบทวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทารบริหารความเสี่ยง ในทุก

ขั้ นตอน เ พ่ือการปรั บปรุ งและพัฒนาแผนงานในการบริ หารความ เสี่ ย ง ให้ ทั นสมั ยและ เหมาะสม                           
กับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจ าทุกปี 
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บทท่ี 5 
แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

 
   ในปีงบประมาณ 2565 เทศบาลต าบลปงยางคก ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง เพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  เพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการ
จัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ ในระดับท่ียอมรับได้  
   ส าหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม เพ่ือป้องกัน ไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการด าเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าใน ด้านค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนที่ต้องใช้ กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี งบประมาณ 2565 ของเทศบาล
ต าบลปงยางคก มีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้  
   1) วิธีการด าเนินงาน (กิจกรรมการควบคุมจัดการความเสี่ยง)   
   2) ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง   

3) งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ  
4) ก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแผนงานนั้น  
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แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
เทศบำลต ำบลปงยำงคก อ ำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดล ำปำง 

ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง 
และการจัดหาพสัด ุ

ปาน
กลาง 

1 . ห น่ ว ย ง า น ไ ด้ จั ด ท า
แนวทางปฏิบัติและก าหนด
ตั ว อ ย่ า ง ท่ี ใ ช้ ส า ห รั บ
ด าเนินการจัดหาพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง  
2 .มีการประสานงาน ท่ีดี
ระหว่างหน่วยงานท่ีต้องการ
ใช้พัสดุกับหน่วยงานจัดหา 
3.ลดขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็น 
4.มีการลงทะเบียนบัญชี
วัสดุ/ครุภัณฑ์ท่ีจัดหามาโดย
ใ ห้ ร หั ส ค ว บ คุ ม ส า ห รั บ
ครุภัณฑ์ 
5.มีเอกสารในการเบิกจ่าย
พัสดุให้แก่หน่วยงานต่างๆ 
เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

เพื่อให้การ
ด าเนินการจัดหา
พัสดุเป็นไปด้วย
ความถูกต้องตาม
วิธีในการจัดหา
พัสด ุ

ปีงบ    
ประมาณ 
พ.ศ.2565 

เจ้าหน้าท่ี มี
ความรู้ความ
เข้าใจในปฏิบัติ
ตามระเบียบ
และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง  

N/A ส านักปลดั 3 2 6 
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แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
เทศบำลต ำบลปงยำงคก  อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง 

ความเสีย่ง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ จัดการ
ความเสีย่ง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี ่

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

การใช้รถยนต์ของ
หน่วยงาน 

ปาน
กลาง 

 ถือระเบียกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการใช้
และรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548และ
หนังสือกระทรวงมหาด 
ไทย ที่ มท 0808.2/ว 
3018 ลงวันที่ 25 ก.ย. 
2561  

เพ่ือให้ใช้รถหรือ
ผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัติตามตาม
ระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

ปีงบ    
ประมาณ 

พ.ศ.
2565 

มีการปฏิบัติ
ตามระเบียบ 
ข้อก าหนดการ
ใช้รถยนต์
อย่างถูกต้อง 

N/A ทุกส านัก/
กอง 

5 2 10 

 


