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RISK  MANAGEMENT





 ค ำน ำ 
 

 แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้น ามาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือการ
บริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือ
ความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะ
เผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล รวมทั้งสอดคล้อง
กับพุทธศาสนสุภาษิตท่ีว่า “อปฺปมาโท อมต ปท ” ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย 
 องค์กรที่จัดท าระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผลจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน ด้านกล
ยุทธ์(Strategic) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ซึ่งสอดคล้องและ
สนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้
องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานด้วยด้านการรายงาน (Reporting) คือการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลจะ
ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงาน
ทางการเงิน (Financial Report) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ส่งเสริมให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากข้ึน 
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
เทศบาลต าบลที่วัง ได้จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลที่วัง ได้ใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดท าขอนอมรับไว้และจะ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 
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กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เทศบาลต าบลที่วัง 

 
 
 

 



 
สำรบัญ 

 
เรื่อง                                                                                            หน้ำ 
บทที่ 1 บทน ำ 

หลักการแนวคิดการบริหารความเสี่ยงภาครัฐ                                  1 
วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง                                2 
ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง                                    2
นิยามความเสี่ยง                                                                3-4 

 

บทที่ 2 กระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
การระบุความเสี่ยง  5 
การวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง  6-8 
การประเมินผลการควบคุมและจัดการความเสี่ยง  9-10 
การติดตามประเมินผลและการรายงานผล  11 
การติดตามและทบทวน 11 
การสื่อสาร  11 
แผนผังแสดงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  12 

 

ภำคผนวก 
- หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์          14-22 

ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ.2562 (กค.0409.4/ว23) 

- การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการล าดับความเสี่ยง (แบบ RM-1)          23 
- แผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-2)                                       24 
- แบบรายงานผลการติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-3)       25 

 

 



คู่มอืการบรหิารจดัการความเสีย่ง เทศบาลต าบลทีว่งั  1 

 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

หลักกำรแนวคิดกำรบริหำรควำมเสี่ยงภำครัฐ 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 " การบริหารราชการต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพในเชิงภารกิจแห่ง
รัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่นการกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ " 
  การบริหารความเสี่ยงในภาครัฐจึงเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบภาครัฐ (Public 
Accountability) ที่มีต่อประชาชนและทรัพย์สินของประเทศ อันจะน ามาซึ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) จาก พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินข้างต้น ท าให้ภาครัฐในปัจจุบันจ าเป็นต้อง
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นกว่าเดิมและต้องเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติราชการ
ประชาชนสามารถตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงมีส่วนอย่างยิ่ง
การป้องกันการไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดท าให้การบริหาร
จัดการภาครัฐมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นด้วย การบริหารความเสี่ยงนอกจากเป็นการบริหารเชิงป้องกัน (Preventive 
Management) แล้ว การบริหารความเสี่ยงยังเป็นส่วนส าคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้
ภาครัฐมีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization - HPO) 
การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการเน้นความส าคัญหรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบ
ต่อกิจกรรมที่องค์กรได้วางไว้ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ระบุบทบาทของการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้ คือ "  การ
บริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเครื่องมือส าคัญในการประเมินประเด็นยุทธศาสตร์ และรวมถึงวัตถุประสงค์ คุณภาพ
การให้บริการ การน าระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์โดยให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนการด าเนินงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล มีการก าหนดตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ให้วัดผลในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์การไปจนถึงระดับบุคคล " 
 

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแนวทางของส านักงาน ก.พ.ร. จึงมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการผลักดันให้หน่วยงาน
ราชการเน้นความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานว่ามีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและ
การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานในทิศทางเดียวกันหรือไม่ เมื่อสอดคล้องกันแล้วหน่วยงานราชการ
ควรมีการด าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร้างความมั่นใจให้หน่วยงานนั้น สามารถด าเนินกิจกรรมได้
ส าเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นั้นๆ ได้ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้เริ่มสนับสนุนให้หน่วยงานราชการ
ของไทยด าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 และประกาศให้การบริหาร
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ความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ในหมวด 2 การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 
เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ ซึ่งต้อง
ครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 

 กรมบัญชีกลางได้มีการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงโครงการ โดยค านึงถึงการบรรลุ เป้าประสงค์ของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรม เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือผลักดันการด าเนินงานของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

วัตถุประสงค์ของแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  

1) เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ กระบวนการและข้ันตอนการบริหารจัดการ  
ของเทศบาลต าบลที่วัง  

2) เพ่ือให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม ก ากับการบริหารจัดการความเสี่ยงของ 
เทศบาลต าบลที่วัง 

3) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน 
สามารถ ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลที่วังได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะ
เกิด ขึ้นกับเทศบาลต าบลที่วังซ่ึงจะน าไปสู่การลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาล  
ต าบลที่วัง ต่อไป  

5) เพ่ือให้ส านัก/กอง ในสังกัดเทศบาลต าบลที่วังทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ
เทศบาลต าบลที่วัง ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของส านัก/กอง ได้ 

ประโยชน์ของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  

การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดี
ยิ่งขึ้นและท าให้สามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ ที่
อาจท าให้เทศบาลต าบลที่วังเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง มีดังนี ้ 

1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะท างาน บริหาร
จัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลที่วัง  ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับตระหนักถึงควางเสี่ยง 
ที่ส าคัญและสามารถท าหน้าที่ในการก ากับดูแลเทศบาลต าบลที่วังอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยงจะเป็น
แหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่ 
บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักของเทศบาลต าบลที่วังรวมถึงระดับความ
เสี่ยง ที่ยอมรับได ้ 
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3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะท าให้ 
บุคลากรภายในมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของเทศบาลต าบลที่วังและตระหนักถึง 
ความเสี่ยง ส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบได้อย่างครบถ้วน 

4. เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหาร การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถ  
มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของ
ผู้บริหาร ในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์การ
ติดตามควบคุม และ วัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลที่วัง เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพ่ิมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่เทศบาล
ต าบลที่วัง  

5. ช่วยให้การพัฒนาเทศบาลต าบลที่วัง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงท าให้รูปแบบ 
การตัดสินใจ ในระดับ การปฏิบัติงาน มีการพัฒนา เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยให้
ผู้บริหาร มีความเข้าใจ วัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

6. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การ
จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการ
เลือกใช้ มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
ต่างๆ และกิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือก ใช้มาตรการแต่ละประเภท ย่อม
ใช้ทรัพยากร แตกต่างกัน เป็นต้น 

นิยำมควำมเสี่ยง 

  กำรบริหำรควำมเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมอย่างเป็น
ระบบในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดล าดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายใน
หรือการจัดการที่มีอยู่ และการก าหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงและ
ผลกระทบลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ 
  ควำมเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/การกระท าใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน
และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่ก าหนด 
  กำรระบุควำมเสี่ยง หมายถึง การระบุปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกองค์กรทุกด้าน เช่น ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
  กำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง  หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุ/ปัจจัย และ
ผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความ
รุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสี่ยงของ
องค์กร ด้านผู้รับบริการด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความส าเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการ เพ่ือจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด 
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                     ระดับควำมเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของ 
แต่ละปัจจัยเสี่ยง 
  ล ำดับควำมเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
แต่ละปัจจัยเสี่ยง มาจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือน ามาจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง 
   ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุน
การจัดการความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัย
ภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอ่ืนได้ 
   ควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากท่ีได้มีการจัด
วางกิจกรรมควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงแล้ว 
  แผนบริหำรควำมเสี่ยง หมายถึง แผนที่ส่วนราชการก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการก าหนดระบบ
การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่
จะท าให้เกิดความเสียหาย เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับ ที่
สามารถยอมรับได้ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 
  ควำมเสี่ยงโครงกำร หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการ 
  กำรบริหำรควำมสี่ยงโครงกำร หมายถึง กระบวนการบริหารงานโครงการที่มีระบบและ
ขั้นตอนของการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง ใน
การสนับสนุนการวางแผนและการด าเนินโครงการใช้ค านึงถึงความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้
อย่างเป็นระบบเหมาะสมกับทรัพยากรที่องค์การมี และส่งผลให้โครงการนั้นสามารถด าเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่องและบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้ 
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บทที่ 2 
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

 

 

1. กำรระบุควำมเสี่ยง 
  การระบุความเสี่ยงโครงการ เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจจะเป็นปัญหา
อุปสรรค ซึ่งอาจจะท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือตอบสนอง
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ โดยพิจารณาได้จากการ
ระดมความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการ การสัมภาษณ์ และจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลในอดีต ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง 2 ด้าน 
คือ ปัจจัยเสี่ยงภายในและปัจจัยเสี่ยงภายนอก 

ปัจจัยเสี่ยงภำยใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร 
นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถและทักษะของบุคลากร เป็นต้น 
  ปัจจัยเสี่ยงภำยนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง 
สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น 
นอกจากนี้ควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยง 4 ประเภท ดังนี้ 

(1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk) หมายถึง เกี่ยวข้องกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมโดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ 
หรือเกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือความร่วมมือกับองค์กรอิสระท าให้
โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง 
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(2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) หมายถึง เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจาก
ระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

(3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) หมายถึง เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่
ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร 

(4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) หมายถึง 
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่
ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติ
กรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
  ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้ว ต้องน า
แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่เก่ียวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง ได้แก่ 

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

10. หลักการมุ่งฉันทามติ (Consensus Oriented) 
 

2. กำรวิเครำะห์และจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง  

การวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) 
โดยอาจพิจารณาถึงผู้รับบริการ บุคลากร เวลา เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 

2.1 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ประกอบด้วย 

  ㆍกำรประเมินโอกำสและผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดปัจจัย
เสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรง เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของ
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังจากมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินงานผ่านมาแล้ว 
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✓ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง 
โดยโอกาสแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของ
ผลกระทบดังนี้ 

ระดับ 
Likelihood 
Level (L) 

โอกำส 
ที่จะเกิด* 

ควำมถี่ 
ของเหตุกำรณ์ 

 
ควำมน่ำจะเป็น 

 
ควำมน่ำจะเป็นในกำรเกิด

เหตุกำรณ์ 
1 น้อยมาก 5 ปี/ครั้ง 0-20% ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น  
2 น้อย 2-3 ปี/ครั้ง มากกว่า 20%-40% มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก 
3 ปานกลาง 1 ปี/ครั้ง มากกว่า 40%-60% มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
4 สูง 1-6 เดือนต่อคร้ังแต่ไม่เกิน 5 คร้ัง มากกว่า 60%-80% มีโอกาสเกิดขึ้นมาก  
5 สูงมาก 1 เดือนต่อคร้ังหรือมากกว่า มากกว่า 80%-100% มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก  

 

✓ ผลกระทบ หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ
เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับซึ่งแบ่งระดับของ
ผลกระทบออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของ
ผลกระทบ ดังนี้ 

✓ เกณฑ์กำรประเมินระดับของผลกระทบ (เป็นตัวเงิน) 
ระดับ ผลกระทบ มูลค่ำควำมเสียหำย 

1 น้อยมาก ไม่เกิน 5 ล้านบาท 

2 น้อย > 5 ล้านบาท – 10 ลา้นบาท 

3 ปานกลาง > 10 ล้านบาท – 50 ลา้นบาท 

4 สูง > 50 ล้านบาท – 100 ล้านบาท 

5 สูงมาก > 100 ล้านบาท 

✓ เกณฑ์กำรประเมินระดับของผลกระทบ (ไม่เป็นตัวเงิน)ตัวเงิน 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

ระดับ  
Impact 

Level (L) 

 
ผลกระทบ 
ที่จะเกิด* 

 
ค ำอธิบำย 

 
1 น้อยมาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย  
2 น้อย มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง 
3 ปานกลาง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร 
4 สูง มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างมาก  
5 สูงมาก มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อย่างยิ่ง  

ผลกระทบที่จะเกิด หมายถึง ผลกระทบที่อาจท าให้โครงการไม่บรรลุตามเป้าหมาย  
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ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์
ดังกล่าวเพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมิน
ระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อท าการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความ
รุนแรงที่เกิดข้ึนแล้วให้ท าการค านวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการค านวณ ดังนี้ 
 
 
 

  2.2 กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ให้พิจารณาจากผลการประเมิน
ความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ความถี่ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง) และผลกระทบของความเสี่ยง
(ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง 
สูง สูงมาก มาจัดล าดับความส าคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว โดย
พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

ระดับควำมเสี่ยง 
(โอกำส × 
ผลกระทบ) 

ค ำอธิบำย 

น้อยมาก 1 - 1  ระดับความเสี่ยงยอมรับได้ โดยไม่จ าเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน 
น้อย 1 - 4 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 

ปานกลาง 5 - 9 ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิดความ
เสี่ยงเพ่ิม 

สูง 10 - 15 ระดับความเสี่ยงที่ไม่สำมำรถยอมรับได้ ต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

สูงมาก 16 - 25 ระดับความเสี่ยงที่ไม่สำมำรถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดจัดการความ
เสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 

  
 
 

ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)  × ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น (l) 

ผล
กร

ะท
บท

ี่เก
ิดข

ึ้น 
(I)

 5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (L) 
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 จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ 
ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและที่จะได้มีการก าหนดเพ่ิมเติม ตาม
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้  

 
 

3. กำรประเมินผลกำรควบคุมและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

   3.1 กำรประเมินผลกำรควบคุม เป็นการด าเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุ
ระดับความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว ให้น าความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่
ว่า มีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ พอใช้ต้องปรับปรุง ดังนี้ 
 

ยอมรับได้ ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ 
พอใช้ ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน แต่ยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้ 
ต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้ 
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3.2 กำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นกระบวนการด าเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของ
แต่ละโอกาสท าให้เกิดความเสียหาย เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุน
การจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน 4 วิธี 
ดังนี้ 

 

3.3 กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานน าผลการระบุความเสี่ยง 
การวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป  
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4. กำรติดตำมประเมินผล และกำรรำยงำนผล 

   4.1  กำรติดตำมประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

4.2 กำรจัดท ำรำยงำนผล เป็นการรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงในขั้นตอน ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดล าดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุม
ภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ และการก าหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงานดังนี้ 

  1) การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการล าดับความเสี่ยง (แบบ RM-1) 
  2) แผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-2) 
  3) แบบรายงานผลการติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-3) 
 

5.  กำรทบทวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

   การทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่มีอยู่ ยังคงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น 
การทบทวนการบริหารความเสี่ยง จึงเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งปัจจัยที่ท าให้  
หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่เกิดจากปัจจัยภายใน  
และภายนอกหรือผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว 

6. กำรสื่อสำร  

  การสื่อสารและการรายงาน การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจและการมี
ส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง หน่วยงานจึงควรมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสาร แบบให้และรับข้อมูล(Two-way Communication) 
กล่าวคือ สื่อสารจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา  (Top Dawn) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร
(BottomUp) รวมถึงระหว่างหน่วยงานย่อยภายในด้วย (Across Divisinos) โดยหน่วยงานควรก าหนดบุคคลที่
ควรได้รับข้อมูลประเภทข้อมูลความถี่ของการรายงาน รูปแบบและวิธีการรายงาน เพ่ือให้ผู้ก ากับดูแล ผู้บริหาร
และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสามารถ ตัดสินใจได้ทันต่อเวลา การสื่อสารและรายงานต่อผู้
ก ากับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพ่ือสนับสนุนหน้าที่ของผู้ก ากับ
ดูแลในการก ากับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร หน่วยงาน  อาจพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดความ
เสี่ยงที่ส าคัญ(Key Risk Indicators) เพ่ือติดตามข้อมูลความเสี่ยงและรายงาน เมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุด
ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ 
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7. แผนผังแสดงกระบวนกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
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หนว่ยงาน............................................................................................................  

ตารางแสดงการวเิคราะห ์ประเมิน และการจดัล าดับความเสีย่ง 

ณ วนัที ่.........................................................  
ยทุธศาสตรท์ี.่.............................(ระบตุามยทุธศาสตรข์อง อปท)............................................................................................................... 

โครงการ/กจิกรรม.........(1)........................................................................................................................................................................ 

วตัถปุระสงค.์.................................................................................................................................................................................................. 

เปา้หมาย/ตวัชีว้ดั...................................................................................................................................................................................... 

สว่นงานย่อยทีร่บัผดิชอบ........................................................................................................................................................................... 
กระบวนการปฏบิตังิาน 
โครงการ/ขัน้ตอนหลกั 

(1) 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

เปา้หมาย/ 
ตวัชีว้ดั 

(2) 
เป้าหมาย/ตวัชี้วัดของ 

แต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ปจัจยัเสีย่ง 
(3) 
 

สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
หรือ ตัวชีว้ัดของโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตขุองความเสีย่ง 
(4) 
 

สาเหตุก่อให้เกิดความเส่ียง  
*ขัดขวางเป้าหมาย 

ประเภทของ
ความเสีย่ง 

(5) 
ประเภท 

ความเส่ียง  
S-O-R-C 

การประเมนิความเสีย่ง 
ใส่ค่าตามคู่มือการบริหารความเส่ียงหัวข้อ  

การประเมินความเส่ียง 

โอกาส 
(6) 

(1-5) 

ผลกระทบ 
(7) 

(1-5) 

ระดบัความเสีย่ง 
(8) 

(1-5) 

จดัล าดบัความ
เสีย่ง 
(9) 
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โครงการ/กจิกรรม.........(1)........................................................................................................................................................................ 

วตัถปุระสงค.์.................................................................................................................................................................................................. 

เปา้หมาย/ตวัชีว้ดั...................................................................................................................................................................................... 
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กระบวนการปฏบิตังิาน 
โครงการ/ขัน้ตอนหลกั 

(1) 
 

ปจัจยัเสีย่ง 
(2) 
 
 

สาเหตขุอง
ความเสีย่ง 

(3) 
 
 

การประเมนิความเสีย่ง 
 

วธิกีารบรหิาร
ความเสีย่ง 

(8) 

แผนการจดัการความเสีย่ง 
(มาตรการควบคมุเพิม่เติม) 

(9) 

ก าหนดเสรจ็/
ผู้รบัผดิชอบ 

(10) 

งบประมาณ 
(11) 

โอกาส 
(4) 

ผลกระทบ 
(5) 

ระดบัความ
เสีย่ง 
(6) 

จดัล าดบั
ความเสีย่ง 

(7) 
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วตัถปุระสงค.์.................................................................................................................................................................................................. 

เปา้หมาย/ตวัชีว้ดั...................................................................................................................................................................................... 

สว่นงานย่อยทีร่บัผดิชอบ........................................................................................................................................................................... 
ปจัจยัเสีย่ง 
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สาเหตขุอง 
ความเสีย่ง 

(2) 
 

การด าเนนิการตามมาตรการปอ้งกนั ระยะเวลา (5)  
ผู้รบัผดิชอบ 

(6) 

 
สถานะความเสีย่ง 

มาตรการ
ควบคมุภายใน 

(3) 

มาตรการตาม
แผนบรหิารความ

เสีย่ง 
(4) 

Q1 Q2 Q3 Q4  หมดไป คงอยู ่ ความเสีย่ง 
ที่เกดิขึน้ใหม ่

ควบคมุได ้ ควบคมุไม่ได ้
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