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คำนำ 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูนจัดทำตาม 

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ 

ภายใน  การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ 

กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลังที ่ กค 0409.4/ว23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญและนำมาใช้อย่างแพร่หลายใน 

การบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรและเป็นแนวทางใน 

การดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์กรลดลงจนอยู่ใน 

ระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนีย้ังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้องค์กรดว้ยการพัฒนากระบวนการ 

ทำงานให้มีประสิทธภิาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 

เทศบาล เห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการจัดทำแผนการบริหาร

ความเสี่ยงเพื่อให้เป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการ กรอบการ

บริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO : ERM Integrated Framework) ที่เหมาะสมรวมทั้ง

กำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้าน บริหารความเสี่ยงของกรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง  อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจที่ให้แก่ประชาชนใน

พื้นที่ และการบริหารของเทศบาลให้เกิดประโยชน์ สูงสุด 

ท้ายที่สุดนีคู้่มือบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้  จัดทำขึ้นโดยมีเจตนาเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 

และเสริมสร้างความเข้าใจในขัน้ตอนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแก่ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาล 

รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินการตามมาตรฐานลดความเสี่ยงเพื่อนำไปสู่การบรรลุตามแผน

บริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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บทท่ี 1  

บทนำ 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัย

ภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั ้งที ่เป็นความเสี ่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อ

องค์กร โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างราคาต่อองค์กร ดังนั้น

การบรหิารจัดการความเสี่ยง จงึเป็นเครือ่งมือทีส่ำคัญทีจ่ะช่วยปอ้งกัน รักษาและส่งเสรมิใหอ้งค์กรสามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี่การบริหารจัดการความเสี่ยงยังเป็นองค์ประกอบ

สำคัญของ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good  Corporate  Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการ

ดำเนนิงานดว้ย ความโปร่งใสมีประสิทธภิาพ ส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลราคาเพิ่มให้แก่องค์กร

ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 

เทศบาลเมืองลำพูน จึงใหค้วามสำคัญต่อการบรหิารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย 

แนวทางและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัย

การเงิน   การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 “ให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุม

ภายในและ การบริหารจัดการความเสีย่ง โดยใหถ้อืปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ทีก่ระทรวงการคลัง

กำหนด” และ หนังสือกระทรวงการคลังที่ 0409.4/ว23 ลงวันที ่19 มีนาคม 2562 ตลอดจนกรอบโครงสรา้ง

การบริหารความเสี ่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management Integrated Framework 

ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)) ตามหลักเกณฑ์ 

(COSO ERM) ซ่ึงไดค้ำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไวว้่า 

 

การบริหารความเสีย่งขององค์กร คือการบริหารปัจจัยและ 

ควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการที่กำหนดขึ้นและนำไปใช้โดย 

คณะกรรมการฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่นๆขององค์กรเพื่อกำหนดกล

ยุทธ์และใช้กับหน่วยงานทั้งหมดในองค์กรโดยได้รับการออกแบบมาเพื่อ

ระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งอาจมีผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งการบริห าร

ความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่อง ค์กรยอมรับได้ (Risk 

Appetite) ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบทั้งนี้ 

เพื่อให้ความม่ันใจว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
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ดังนั ้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที ่ผู ้บริหารและพนักงานทุกคนของเทศบาล ต้องให้

ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำให้การ

ดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดบัขององค์กร 

คู่มือบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ

ตาม แนวทาง COSO (COSO : ERM Integrated Framework) ประกอบก ับกรอบหลัก เกณฑ์การวัด

ประเมินผล การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามทีก่รมบัญชีกลางกระทรวงการคลังไดก้ำหนดขึ้น 

 

2. ความหมายและคำจำกดัความ 

ความเสี่ยง (Uncertainty) หมายถึง ความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 

เปา้หมายโดยผลกระทบดังกล่าวท าใหก้ารด าเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเปา้หมายหรอืความคาดหวังโดยอาจ

วัด ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงไดจ้ากผลกระทบของเหตุการณแ์ละโอกาสที่จะเกิด 

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะท าใหไ้ม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม 

ขัน้ตอนการด าเนินงานหลักทีก่ าหนดไวท้ั้งที่เปน็ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร 

กำรประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการ 

วิเคราะห์เพ่ือจัดลำดับความเสี่ยงท่ีจะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรโดยการประเมินจาก 

1. โอกาสที่จะเกดิเหตุการณ ์(Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 

2. ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงความเสียหายที่เกิดข้ึนหากเกิด 

ระดับของความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและ 

ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5ระดับคือความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยง ปาน

กลาง ความเสี่ยงน้อย และความเสี่ยงน้อยมาก 

การบริหารความเสี ่ยง (Risk Management) หมายถ ึง การกำหนดนโยบายโครงสร้างและ 

กระบวนการเพื่อทำให้คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบตังิาน 

ทั่วทัง้องค์กร  โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถบ่งช้ีเหตุการณ์ที่อาจ 

เกิดขึน้ประเมินผลกระทบต่อองค์กรและกำหนดวธิีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ทั้งนีเ้พื่อให้เกิดความเช่ือม่ันในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆจะสามารถบรรลวุัตถุประสงค์ที่

กำหนดไวไ้ด้ 

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) หมายถึง 

กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) มีแนวทางใน

การแจกแจงปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยรวมถึงมีการ กำหนดบทบาทและหน้าที่ความ

รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน
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การบริหารความเสี่ยงโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management: ERM) หมายถึง การ

บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงาน โดยต้อง

พยายามท่ีจะลดสาเหตุของความเส่ียงในแต่ละโอกาสท่ีเกดิขึ้นแล้วจะทำให้องค์กรเกดิความเสียหาย โดยการทำ

ให้ระดับความเสี ่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู ่ในระดับที่

สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรล ุ

วัตถุประสงค์ขององคก์รเป็นสำคัญ 

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงหรอื

ลดผลกระทบความเสียหายจากเหตกุารณค์วามเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได ้(Rise Tolerance) 

การตดิตามประเมินผล หมายถงึ ระบบบรหิารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะตอ้งมีการตดิตาม 
ผลระหว่างดำเนินการตามแผน  และทำการตรวจทานดูว่าแผนมีการจัดการความเสี่ยงมีประสทิธภิาพดี  ให้

คงดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดไว้มีประสิทธิภาพเพียงพอ

เหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง  หากพบข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา 

นอกจากนี้ควร กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ำอีกอย่างนอ้ยปลีะหนึ่งครัง้ เพื่อดูว่าความเสี่ยงไดอ้ยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ แล้วมีความเสี่ยงใหม่เพ่ิมขึ้นมาอีกหรือไม่ 

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถงึ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความ

เสี่ยงที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก ่ ความเสี่ยงในด้านนโยบาย  ความเสี่ยงในด้าน

การ ดำเนินงาน ความเสี่ยงในด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน  และความเสี่ยงในด้าน

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับต่างๆ เปน็ตน้ 

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร      

เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบองค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้

ได้มากที่สุด ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสภาพเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยง

ด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมของ

ผู้บรโิภค ความเสี่ยง ดา้นกฎหมาย และความเสี่ยงดา้นสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

 

3. วัตถุประสงค์ของกำรบริหารความเสี่ยง 

1. เพื่อเป็นแนวทางใหห้น่วยงานในองค์กรมีความเขา้ใจในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

สามารถบรหิารความเสี่ยงไดใ้นทศิทางเดียวกนั 

2. เพื่อหน่วยงานสามารถดำเนนิงานได้ตามพันธกิจและวสิัยทัศนท์ี่กำหนดในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นโดย 

เป็นไปตามวัตถปุระสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว ้

3. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดบัของเทศบาล ได้แก่ สำนกั 

ปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศกึษา กองวชิาการและแผนงาน 

กองสวสัดกิารสังคม และกองการแพทย์ 
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4. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกดิข้ึนกับเทศบาลและเป็น กรอบแนวทาง

ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง 
 

4. เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ใน

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ

ภารกิจของ เทศบาลเมืองลำพูน 

2. จัดใหมี้ระบบการบรหิารที่ดี และเป็นไปอย่างมีระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบรหิาร

ความเสี่ยงที่ดแีละครบถ้วน 

3. สามารถนำแผนบรหิารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 

 

5. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง 

1. เปน็แหล่งขอ้มูลสำหรับผู้บริหารในการตดัสนิใจด้านตา่งๆ เนื่องจากการบริหารความเสีย่ง เป็น 
การดำเนินการซ่ึงตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเปา้หมายและภารกิจหลักขององค์กร 

2. ช่วยสะทอ้นให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซ่ึงจะทำใหพ้นักงานภายในองค์กร 

เขา้ใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบ

ต่อ องค์กรไดอ้ย่างครบถ้วน 

3. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ชว่ยให้ 

ผู้บริหารสามารถม่ันใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมอื

ที่สำคญัของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกล

ยุทธ ์การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ

สามารถสร้างมูลราคาเพ่ิมใหแ้ก่องค์กร 

4. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันการบริหารความเสี่ยง ทำให้รูปแบบการ 

ตัดสนิใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทศิทางเดียวกัน เช่น การตดัสินใจโดยผู้บริหารมี

ความ เขา้ใจในกลยุทธ์ วตัถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

5. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการ

เลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง 

 

6. ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในกำรผลักดนัการบริหารความเสี่ยง 

ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปร ะสบความสำเร็จ 
มี 8 ประการ ดังนี ้
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1. การสนบัสนุนจากผู้บริหารระดับสงู 

การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะประสบความสำเร็จเพียงใดข้ึนอยู่กับ 

เจตนารมณ์การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูงในองค์กรผูบ้รหิารระดับสูงต้องให้

ความสำคัญและการสนับสนุนแก่ทุกคนในองคก์รให้เข้าใจความสำคัญในคุณค่าของการบริหารความเสี่ยงต่อ      

องค์กรมิฉะน้ันแลว้การบริหารความเสี่ยงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

2. ความเข้าใจความหมายของความเสี่ยงตรงกัน 
การใช้คำนิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบรหิารความเสี่ยงแบบเดยีวกันจะทำใหเ้กดิประสิทธภิาพ 

ในการกำหนดวัตถุประสงค์นโยบายกระบวนการเพื่อใช้ในการบ่งช้ีและประเมินความเสี่ยงและกำหนดวิธกีาร 

จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการบริหารความ 

เสี่ยง 

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยงด ำเนินการอย่างตอ่เนื่อง 

องค์กรทั่วไปจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบรหิารความเสี่ยงไดน้ัน้ จะตอ้งนำ 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัตไิดอ้ย่างทั่วถงึทัว่ทั้งองค์กรและกระทำอยา่งตอ่เนื่องสม่ำเสมอ 

4. การบริหารการเปลี่ยนแปลงต้องมีการช้ีแจง 

การนำกระบวนการการบริหารความเส่ียงมาปฏิบัติ องค์กรต้องมีการปรับวฒันธรรมการบริหารความ 

เสี่ยงขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับขององค์กร และต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึง

การเปลี่ยนแปลงของผลที่องคก์รและแต่บุคคลจะได้รับการเปลี่ยนแปลง 

5. การสือ่สารอย่างมีประสิทธิภาพ 
การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะ

การสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเช่ือมโยงระหว่างการบรหิารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การช้ีแจงทำความ

เข้าใจต่อพนักงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้เกิด

การยอมรับในกระบวนการและนำมาซ่ึงความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง 

6. การวัดผลการบริหารความเสี่ยง 

การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่จะเกดิข้ึนจะท าใหผู้้บรหิาร สามารถประเมินความ 

เส่ียงท่ีเกดิขึ้นและดำเนินกระบวนการท้ังหมดให้เกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล และ

เป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและดำเนินการ 

ให้กับบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นการลดความ 

แตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึน้ 

7. การให้ความรู้เร่ืองการบริหารความเสี่ยง 

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจกระบวนการบริหาร 

ความเสี่ยงและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อบรรลุความสำ เร็จขององค์กร 

และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง 
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8. การติดตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยง 

ขัน้ตอนสุดท้ายของปจัจัยสำคัญต่อความสำเรจ็ของการบริหารความเสี่ยงคอืกำหนดวธิีที่เหมาะสม 

ในการติดตามการบริหารความเสี่ยง 

- การตดิตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยงควรพิจารณาประเดน็ต่อไปนี ้

- การรายงานและตรวจทานขัน้ตอนติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงความชัดเจนและสม่ำเสมอ 

- ของการมีส่วนร่วมและความมุ่งม่ันของผู้บรหิารระดับสูง 

- บทบาทของผู้นำในการสนับสนนุและติดตามการบริหารความเสี่ยง 

- การประยุกต์ใช้เกณฑก์ารประเมินผลการดำเนินงานทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 
 

 

**************************** 
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4 วัตถุประสงค์ 

 

 

 

 Risk Management 

Risk 

      8 องค์ประกอบ 
 

Entity and Unit-Level 

Components

 

บทท่ี 2  

หลักการบริหารความ

เสี่ยง 

มาตรฐานที่จะนำมาใช้ในการกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยง   เป็นกรอบแนวคิดในการ

บริหาร ความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)  มีแนวทางในการแจกแจง

ปัญหา และความเสี ่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าที ่ความ

รับผิดชอบด้านการ บริหารความเสี่ยงที ่ ชัดเจน อ้างอิงจากมาตรฐาน COSO (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ดงัแสดงในรูปที่ 1 

 

 

COSO + ERM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       รูปภาพท่ี 1 องค์ประกอบในการบริหารความเสีย่งตามมาตรฐาน COSO : ERM (Integrated 

Framework) 
 

กรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO : ERM (Integrated 

Framework) ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลักจำนวน 8 องค์ประกอบ เพ่ือเป็นกรอบการบรหิารความเสี่ยง

และ การควบคุมภายใน ดังนี ้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ได้แก ่ วัฒนธรรมขององค์กร 

นโยบายในการบรหิารความเสี่ยงและมุมมองของผู้บริหารเป็นตน้ 

2.  การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective  Setting)  เป็นกระบวนการการกำหนดวัตถุประสงค์

ใน การบรหิารความเสี่ยงขององคก์รโดยส่วนใหญ่มีความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร 
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3. การบง่ช้ีเหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ทั้ง 

จากภายนอกและภายในองค์กรโดยพิจารณาถงึสาเหตุของความเสี่ยงนั้นๆ 

4. การประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวเิคราะห์พิจารณาจากโอกาสใน

การ เกิดข้ึนของความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึน้จากความเสี่ยง 

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนด มาตรการที่จะรองรับและ 

ตอบสนองตอ่ความเสี่ยง ได้แก่ การลดโอกาสในการเกดิความเสี่ยงการถ่ายโอนความเสี่ยง การลด

ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและการยอมรบัความเสีย่งเป็นตน้ 

6. กจิกรรมควบคมุ (Control Activities) เป็นการกำหนดนโยบายและวธิีปฏิบัติ เพื่อให้ม่ันใจว่า 

จะมีการดำเนินการตามมาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่กำหนดไว ้

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ไดแ้ก ่ การเก็บรวบรวม 

การบันทึกข้อมูลการสื่อสารรูปแบบต่างๆ      เพ่ือให้บุคลากรไดรั้บรู้ถงึขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งในการบริหารความเสี่ยง 

8. การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลในการ บริหารความเสี่ยงว่าเม่ือด าเนนิ

การ บริหารความเสี่ยงตามมาตรการท่ีกำหนดไว้แลว้ไดม้ผีลอย่างไรมีความเสี่ยงตกค้างหลงเหลืออยู่หรือไม ่
 

 

******************** 
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บทท่ี 3  

แนวทาง/วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

1. การแต่งตั้งคณะทำงานการบรหิารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง 

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง แต่งตั้ง

คณะทำงาน บริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ขึน้ ประกอบด้วย 

1. ผู้อำนวยการสำนกั/กอง เป็นประธานคณะทำงาน 

2. หัวหน้าฝ่ายทกุฝ่าย เป็นรองประธานคณะทำงาน 

3.  หัวหน้างาน เป็นคณะทำงาน 

4. หัวหน้างานทีไ่ด้รบัมอบหมาย เป็นคณะทำงาน/เลขานุการ 

5. เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นคณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานกุาร 

 มีหน้าที ่

1. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบรหิาร 

จัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองลำพูนกำหนด 

2. พจิารณาคัดเลอืกโครงการเพือ่นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

3. ตดิตามประเมินผลและจดัทำรายงานผลตามแผนบรหิารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง 

4. ทบทวนแผนบริหารจดัการความเสี่ยงของสำนกั/กอง 
 

2. การคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์เพ่ือจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ได้กำหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือก 
โครงการในการวเิคราะห์ความเสี่ยงให้สำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ ดั งนี้  

1. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใตก้รอบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

2. เป็นโครงการทีไ่ด้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำป/ีหรือไดร้ับงบประมาณ 

    ภายนอก 

3. เปน็โครงการที่ดำเนนิการแล้วเกดิเป็นผลผลิตหรือบริการทีส่่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

4. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่ 
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หลักเกณฑ ์ เกณฑ์คะแนนการ

พิจารณา 1 2 3 
 
 
 
 
 
 

ก 

เป้าหมาย เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ เชิงปริมาณและเชิง 

(ผลผลิตของ คุณภาพ 

โครงการ) 

ความสอดคล้อง ไม่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร ์ - อยูภ่ายใต้ยุทธศาสตร ์
กับยุทธศาสตร ์ เทศบาลโดยตรง เทศบาลโดยตรง 

 
 
 
 
 
 

ข 

จำนวน ได้รับงบประมาณ ไม่ต่ำ ได้รับงบประมาณไม่ต่ำ ได้รับงบประมาณเกิน 
งบประมาณ กว่า 100,000 บาท แต ่ กว่า 300,000 บาท แต่ 500,000 บาท 

ไม่เกิน 299,999 บาท ไม่เกิน 499,999 บาท หรือกำหนดเอง 

หรือกำหนดเอง หรือกำหนดเอง 

งบประมาณ ไม่ได้รับงบประมาณ - ได้รับงบประมาณ 

 
 

ค 
ผู้รับบริการ เป็นผู้รับบรกิารภายใน เป็นผู้รับบรกิารภายใน เป็นผู้รับบรกิารภายนอก 

สำนัก/กอง เทศบาล(ระหว่างสำนัก/
กอง 

เทศบาล(ประชาชนทั่วไป) 

 

วิธดีำเนินการ 

1. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง  พิจารณาคัดเลือกโครงการ  ที่ระบุ 

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  และแผนการดำเนินงาน  และมีผลดำเนินการ

บรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์ทีก่ำหนด นำมาคัดเลือกตาม  แบบฟอร์มที ่1 : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ

พร้อมอธิบายหลักเกณฑ์การคัดเลือกในตารางที่แนบท้ายแบบฟอรม์ที ่1 

2.  ในกรณีที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์

คะแนน การพิจารณาตามที่ระบุในขอ้ 1  ที่คณะกรรมการบรหิารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลกำหนด 

ยังไม่สามารถ นำไปเป็นเกณฑ์คะแนนพจิารณาได ้ เนื่องจากเห็นว่าหลักเกณฑ์ของโครงการที่รับผดิชอบ

มีล ักษณะเฉพาะ ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี ่ยงของสำนัก/กอง  พิจารณากำหนด

หลักเกณฑ์คะแนนขึ ้นใหม่  โดยยึดหลักการกำหนดเกณฑ์คะแนนใน 3 ระดับ เพื่อให้สามารถ

เปรียบเทียบคะแนนเพื่อคัดเลอืกโครงการได้ 
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3. ในกรณีที่ผลการคัดเลือกโครงการมีคะแนนเท่ากัน ใหค้ณะกรรมการบรหิารจัดการความเสี่ยง 

ของสำนัก/กอง พจิารณาคัดเลือกโครงการตามมติท่ีประชุม และเป็นไปตามขอ้กำหนด  ดงันี้  

3.1 ทุกสำนกั/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน 1  โครงการต่อยุทธศาสตร ์

3.2 โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน 3 โครงการต่อสำนกั/กอง 
 

3. วิธกีารวิเคราะห์ความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล  กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง  ต้องมี

ขั้นตอน การดำเนินการ หลักการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำความเสี ่ยงอย่างเหมาะสม   ตาม

กระบวนการบริหาร ความเสี่ยงตามมาตรฐาน  COSO  (Committee  of  Sponsoring   Organizations  of  

the  Treadway Commission) ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี  1  การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันกับ วสิัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของเทศบาล เพื่อให้ทราบขอบเขตการดำเนินงานใน แต่

ละระดับและ สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างครบถ้วน 

วิธดีำเนินการ 

ใหค้ณะทำงานบรหิารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาระบุวัตถุประสงค์ของโครงการที่

จะนำมาพิจารณาความเสี่ยง 
 

 ข้ันตอนท่ี  2  การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุ

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึกถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก 

ซ่ึงปัจจัย เหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทศบาล ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้อง

พิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดเสียหายและไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนด การระบุปัจจัยเสี่ยงของการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว ้ ควรเริ่มดว้ยการแจก

แจงกระบวนการปฏิบัติงาน นั้นๆ ที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยง

นั้นควรเป็นต้นเหตุที่แท้จริง เพ่ือท่ีจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ 

2.1 สาเหตุของความเสี่ยง แบง่ได ้ 2 ด้าน ดังนี ้

1. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คอื ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมไดโ้ดยองค์กร เช่น สังคม 

ภาวะ เศรษฐกจิ การเมือง กฎหมาย เทคโนโลย ี เป็นต้น 

2. ปัจจัยเสี่ยงภายใน คอื ความเสี่ยงที่ควบคุมไดโ้ดยองค์กร เช่น ข้อบังคับภายใน 

หน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบรหิาร การจัดการความรู้ ความสามารถบุคลากร 

เป็นต้น  
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2.2 ประเภทความเสี่ยง แบ่งเปน็ 4 ประเภท ดังนี ้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถงึ ความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบาย การบรหิารแผนงาน  

หรอืการตัดสินใจผิดพลาด ทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ทีร่ะบุไวใ้นแผนการ

ดำเนินงาน 
2.  ความเสี่ยงด้านการดำเนนิงาน หมายถงึ ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบงาน เทคโนโลยี 

รวมทัง้คนในองคก์รทีส่่งผลกระทบและทำให้องค์กรไม่บรรลุผลตามเป้าหมายทีก่ำหนด 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการบริหารและการ

ควบคุมทาง การเงิน และงบประมาณขององคก์รให้เป็นไปอย่างมีประสิทธผิล 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบยีบ หมายถงึ ความเสี่ยงที่เกดิจาก 

การฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับหรือมาตรฐานท่ีเกี่ยวกับการ

ดำเนินงาน 

วิธดีำเนินการ 

1. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ร่วมกันนำโครงการที่ผ่านการ 

พิจารณาคัดเลือกโครงการ นำมาจัดทำตาม แบบฟอร์มที่ 2.0 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละ

โครงการ 

2. พิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในที่อาจเกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงค์ 

และเป้าหมายของโครงการ  แบบฟอร์มที ่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง 

3. พิจารณาระบุปะเภทความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาตามความหมายที่ระบุไว้

ในขอ้ 2.2 ประเภทความเสี่ยง 

ข้ันตอนท่ี 3  การประเมินความเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ 

โดย คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี ่ยงของเทศบาล ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานเพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวเิคราะห์และจัดลำดับความ

เสี่ยง ดังนี้ 

3.1  การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใชใ้นการ

ประเมิน ความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดย

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลกำหนดหลักเกณฑ์ของเทศบาลขึ้น ซึ่งสามารถ

กำหนดหลักเกณฑ์ ในเชิง ปริมาณและเชิงคุณภาพ  ทั้งนี้ในเชิงปริมาณเหมาะสำหรับสำนัก/กอง ที่มี

ข้อมูลตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง  และในเชิงคุณภาพเหมาะสำหรับ

สำนัก/กอง  มีข้อมูลเชิงพรรณนา  ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที ่ ชัดเจนได้ ซึ ่ง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล  ไดก้ำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

1. ระดับโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดไว้ 5 ระดบั ดังนี ้
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ระดับโอกาสในการเกิดเหตกุารณ์ต่างๆ (เชิงปริมาณ) 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง คำอธิบาย 

5 สูงมาก 5 คร้ัง/ป ี

4 สูง 4 คร้ัง/ป ี

3 ปานกลาง 3 คร้ัง/ป ี

2 น้อย 2 คร้ัง/ป ี

1 น้อยมาก 1 คร้ัง/ป ี
 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตกุารณ์ต่างๆ (เชิงคุณภาพ) 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก 

4 สูง มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 

3 ปานกลาง มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางคร้ัง 

2 น้อย อาจมีโอกาสเกดิความเสี่ยงนานๆคร้ัง 

1 น้อยมาก แทบไมมี่โอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย 
 

2. ระดับความรนุแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) ก าหนดไว ้5 ระดับ ดังนี ้

2.1 กรณีความรนุแรงที่สง่ผลกระทบด้านกลยุทธ ์

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบตอ่เป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก 

4 สูง มีผลกระทบตอ่เป้าหมายขององค์กรในระดับสูง 

3 ปานกลาง มีผลกระทบตอ่เป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง 

2 นอ้ย มีผลกระทบตอ่เป้าหมายขององค์กรเล็กนอ้ย 

1 น้อยมาก แทบไมมี่ผลกระทบตอ่เป้าหมายขององค์กรเลย 

2.2 กรณีความรุนแรงท่ีส่งผลกระทบดา้นการดำเนนิงาน 

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบตอ่กระบวนการและการท างานรุนแรงมาก 

4 สูง มีผลกระทบตอ่กระบวนการและการท างานขั้นรุนแรง 

3 ปานกลาง มกีารชะงักอย่างมีนัยส าคัญตอ่การท างาน 

2 น้อย มีผลกระทบเล็กนอ้ยตอ่การการท างาน 

1 น้อยมาก ไมมี่การชะงักของกระบวนการท างาน 
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2.3 กรณคีวามรุนแรงที่สง่ผลกระทบด้านการเงนิ 

2.3.1 กรณีความรนุแรงทีส่ามารถวดัเป็นตัวเงินได ้

ระดับความรนุแรงผลกระทบของความเสี่ยง 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก มากกว่า 100,001 บาทข้ึนไป 

4 สูง มากกว่า 50,001 บาท แตไ่ม่เกนิ 100,000 บาท 

3 ปานกลาง มากกว่า 10,001 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท 

2 น้อย มากกว่า 5,001 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท 

1 น้อยมาก ไม่เกิน 5,000 บาท 
 

2.3.2 กรณีเปน็ความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเปน็ตัวเงินได ้

ระดับความรนุแรงผลกระทบของความเสี่ยง 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพยส์ินอย่างมหันต ์ มีการบาดเจบ็ถงึข้ัน

ชีวิต 4 สูง มกีารสูญเสยีทรัพย์สนิมาก มกีารบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน 

3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงข้ัน

หยุด 
งาน 2 น้อย มีการสูญเสียทรัพยส์ินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง 

1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพยส์ินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 
 

2.4 กรณีความรุนแรงทีส่่งผลกระทบด้านการปฏิบัตติามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

ระดับความรนุแรงผลกระทบของความเสี่ยง 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก 

4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง 

3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง 

2 น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลก็น้อย 

1 น้อยมาก แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย 
 

3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี ่ยงแต่

ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือ

มูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง  เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้สามารถ



หน้า | 17  
 

 

กำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรร

ทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ดังนี้ 

1. พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดมาก 

น้อยเพียงใด ตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด 
2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับ

ความ รุนแรงหรือมีความเสียหายเพยีงใด ตามเกณฑม์าตาฐานก าหนด 

3.3 การวเิคราะห์ความเสี่ยง เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถี ่ ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรง

ของผลกระทบแล้วของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ใหน้ าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสทีจ่ะ

เกดิความ เสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าอยูร่ะดับใด 

3.4  การจัดลำดับความเสี่ยง  เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว  นำมาจัดระดับความรุนแรงของ

ความเสี่ยง เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญและเหมาะสม 

โดยพิจารณา จากระดับความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางประเมิน

ความเสี่ยง โดยการจัดลำดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ  และเลอืกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและ

สูง  มาจัดทำแผนบรหิารความเสี่ยงในข้ันตอนต่อไป 

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดบั 
ความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสทีจ่ะเกดิความเสี่ยง และผลกระทบทีเ่กิดข้ึน และขอบเขตของ

ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ 
 

  ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  

 

ซ่ึงใช้เกณฑใ์นการจดัแบ่ง ดงันี ้

ระดับคะแนน 
ความเสี่ยง 

จัดระดบัความเสี่ยง กลยุทธใ์นการจัดการความเสี่ยง พืน้ที่ส ี

1-4 ตำ่ หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสีย่ง ฟ้า 

5-8 ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง(มีมาตรการตดิตาม) เขยีว 

9-15 สูง ควบคุมความเสีย่ง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) เหลือง 

16-25 สูงมาก ถ่ายโอนความเสี่ยง แดง 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) การวัดระดับความเส่ียง 

 

 

***นโยบายของเทศบาลกำหนดค่าคะแนนโอกาสและผลกระทบตั้งแต่ระดบั 9 ข้ึนไป*** 

วิธีดำเนินการ 

1. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง  ประเมินความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยลงใน 

แบบฟอร์มที ่2.2 :  แบบประเมินผลการบรหิารจดัการความเสี่ยงและกลยทุธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

2. พิจารณาประเมินโอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรง 

จากปัจจยัผลการวเิคราะห์ ในแบบฟอร์มที ่2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบ ให้ครบถ้วนทุกปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาเกณฑ์ประเมินมาตรฐานที่คณะ 

กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงกำหนด (ระบุในขอ้ 3.1 การกำหนดหลกัเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน) 

3.  ในกรณีที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์

การประเมินมาตรฐานตามที่ระบุในข้อ 3.1  ที่คณะกรรมการบรหิารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลกำหนด 
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ยังไม่สามารถนำไปเป็นเกณฑ์เพื่อประเมินความเสี่ยงได้ เนื่องจากเห็นว่าความเสี่ยงหรือปัจจัยของ

โครงการที่รับผิดชอบมีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนำเกณฑ์การประเมินมาตรฐานไปประเมินได้ให้

คณะทำงานบรหิาร จัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ข้ึนใหม่ โดยยดึหลักการ

กำหนดเกณฑ์ประเมิน ใน 5 ระดับ ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้สามารถนำไปเทียบเคียงในการจัดอันดับ

ความเสี่ยงในภาพรวมของเทศบาลได้ รวมถงึการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงต่อไป 

 

 ข้ันตอนท่ี  4  การกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง  

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง มุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับ    

ที่ยอมรับได ้โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธ ี  และสามารถ 

ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ ์ ขึ้นอยูก่ับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ เพื่อลดระดับผลกระทบความ

เสี่ยง แบ่งได ้4 แนวทาง ดงันี ้

1. หลกีเลี่ยงความเสี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง คือความเสี่ยงที่มค่ีาโอกาสและผลกระทบอยู่ใน

ระดับต่ำซ่ึงหน่วยงานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ 

2. ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) คือความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ใน ระดับ

ปาน กลางเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะไดร้ับจงึตอ้งยอมรับความ

เสี่ยงและหามาตรการติดตามอย่างใกลชิ้ดเพื่อรองรับผลทีจ่ะเกิดขึ้น 

3. ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบ อยู่

ใน ระดับสูงและจกัตอ้งก าหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดหรอืควบคุมความเสี่ยงใหล้ดลงใหอ้ยู่ใน 

ระดับ ที่ยอมรับได ้

4. การถ่ายโอนความเสี่ยง คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมากจน 

หน่วยงานไม่สามารถบริหารจดัการความเสี่ยงได้จงึยกภารกิจนัน้ๆให้หน่วยงานอืน่บริหารจัดการแทน 

วิธีดำเนินการ 
ให้คณะท างานบริหารความเสี่ยงของส านัก/กอง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงลงใน 

แบบฟอรม์ที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบรหิารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 
 

ข้ันตอนท่ี  5  การกำหนดกจิกรรมเพ่ือควบคมุหรือลดความเสี่ยง 

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ระบุแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงในแต่

ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้คณะทำงานกำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมหรือลดความเสี ่ยงที่อยู่ระดับสูงและ        

สูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  และสามารถปฏิบัติได้จรงิรวมทั้งพิจารณาถึงความคุ้มค่าในดา้น

ค่าใช้จ่าย และ ต้นทุนที่ต้องใช้ในการดำเนินมาตรการและแผนปฏิบัติการเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 
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ข้ันตอนท่ี 6 กจิกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ

ความเสีย่ง ของสำนัก/กอง ตามรูปแบบที่กำหนด  แลว้จัดส่งข้อมูลใหก้องวชิาการและแผนงานเพื่อทำ

การประมวลข้อมูล และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความ

เสี่ยงของเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อพิจารณาต่อไป 

วิธดีำเนินการ 

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กองนำผลการประเมินความเสีย่ง จาก  

แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ที่ต้องใช้กลยุทธ์ควบคุมความเสี่ยง และ

การถ่ายโอนความเสี่ยง นำมาระบุระยะเวลา งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์ และผู้รับผิดชอบ ใน แบบฟอร์มที่ 

2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง  ให้ครบถ้วนแล้วสง่ผลการวเิคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน ตั้งแต่แบบฟอรม์

ที่ 1 ถึง แบบฟอร์มที่ 2.5 ส่งให้กองวชิาการและแผนงานภายในเวลาที่กำหนด 

 

ข้ันตอนท่ี 7 ติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ  

 เม่ือทุกสำนัก/กอง  ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไประยะหนึ่งแล้ว   จะต้องรายงาน 

ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พร้อมทั้งนำมาวิเคราะห์และสรุปผลรวมถึงระบุปัญหาและอุปสรรคเพื่อ

นำไปแก้ไขปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล 

เพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบหรือขอ้เสนอแนะและนำเสนอนายกเทศมนตรีเพ่ือโปรดทราบต่อไป 
วิธดีำเนินการ 

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กองนำผลการประเมินความเสีย่ง จาก  

แบบฟอร์มที ่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง  มาดำเนนิการรายงานผลใน แบบฟอร์มที่ 2.6 การตดิตามและ

เฝ้าระวังความเสี่ยง  โดยอธิบายผลผลติหรือผลลัพธ์ทีไ่ด้จากการตดิตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง แล้วจดัสง่

ขอ้มูลให้กองวชิาการและแผนงานเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมือง

ลำพูน 
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4. แผนผังแสดงกระบวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก 1 
แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
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แบบฟอร์มท่ี 1 : แบบพิจารณาคัดเลอืกโครงการ  

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ..................................... 
 

 
 

ลำดับ 

 

 
 

โครงการ 

คะแนน 

เป้าหมาย 

(ก) 

งบประมาณ 

(ข) 

ผู้รับบริการ 

(ค) 

รวม 

(กxขxค) =(ง) 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

หมายเหตุ : ผลการคัดเลอืก 

1. ทุกสำนกั/กอง คัดเลอืกโครงการ ไม่เกิน 1 โครงการต่อยุทธศาสตร ์

2. โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน 3 โครงการต่อสำนกั/กอง 
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หลักเกณฑก์ารคัดเลือกโครงการ 

1. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใตก้รอบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

2. เป็นโครงการทีไ่ด้รับงบประมาณจากและได้รับงบประมาณภายนอก 

3. เปน็โครงการทีด่ าเนนิการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการทีส่่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

4. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

หลักเกณฑ ์ เกณฑ์คะแนนการ

พิจารณา 1 2 3 
 
 
 
 

ก 

    

 
 
 
 

ข 

    

 
 

ค 
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แบบฟอร์มท่ี 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแตล่ะโครงการ 

 การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์............................................................................. 

โครงการ.................................................................. ........................... 

เป้าหมาย    ............................................................................................................. .............................. 

วัตถุประสงค ์
1.     ............................................................................................ ........................................................ 

2.    ............................................................................................................................. ....................... 

3.    ............................................................................................................................. ....................... 
งบประมาณ.......................... บาท 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ......................................... ผู้รับผิดชอบ……………………………………… 
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แบบฟอร์มท่ี 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง  

ยุทธศาสตร์......................................... 

ลำดับ....... โครงการ............................................. 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ............................................. 

 
 
 
 

ลำดบั 

 
 
 
 

ปัจจัยเสี่ยง 

ความเสี่ยงดา้น 

 กล
ยุท

ธ ์
 กา

รด
 า

เน
ินง

าน
 

 กา
รเ

งิน
 

 กฎ
หม

าย
/

ระ
เบ

ยีบ
 

ปัจจัยภายใน 
    

      

      

      

      

      

      

ปัจจัยภายนอก 
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แบบฟอร์มท่ี 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ท่ีใช้ในการจัดการ

ความเสี่ยง ประเด็นยุทธศาสตร์................................................ 

โครงการ/กจิกรรม..................................................... 
ผู้รับผิดชอบ............................................................. 
 

ประเภทความ 

เสี่ยง 

 
 

ปัจจัย

เสีย่ง 

การประเมนิความ

เสี่ยง 

 

กลยุทธ์ท่ีใช้ในการจัดการ 

ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ คะแนน ระดับประเมิน 
 

ค่าคะแนน 

ทีย่อมรับ ได้ 

1. ความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ ์

        ❑  กำจดัความเสี่ยง 

   ❑ ยอมรับความเสี่ยง 

❑ ควบคมุความเสีย่ง 

❑ ถ่ายโอนความเสี่ยง 

2. ความเสี่ยง 

ด้านการ 

ดำเนินงาน 

        ❑  กำจดัความเสี่ยง 

   ❑ ยอมรับความเสี่ยง 

❑ ควบคมุความเสีย่ง 

❑ ถ่ายโอนความเสี่ยง 
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ประเภทความ 

เสี่ยง 

 
 

ปัจจัย

เสีย่ง 

การประเมนิความเสี่ยง 
 

กลยุทธ์ท่ีใช้ในการจัดการ 

ความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ คะแนน ระดับประเมิน 

 

คา่คะแนนที่

ยอมรับ ได้ 

3. ความเสี่ยง         ❑  กำจดัความเสี่ยง 

   ❑ ยอมรับความเสี่ยง 

❑ ควบคมุความเสีย่ง 

❑ ถ่ายโอนความเสี่ยง 

ด้านการเงิน 

4.ความเสี่ยง 
        ❑  กำจดัความเสี่ยง 

   ❑ ยอมรับความเสี่ยง 

❑ ควบคมุความเสีย่ง 

❑ ถ่ายโอนความเสี่ยง 

ด้านปฏิบัต ิ

ตามกฎหมาย/ 

กฎระเบียบ 
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แบบฟอร์มท่ี 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ และตารางระดบัความรุนแรงของ

ผลกระทบ โครงการ/กจิกรรม..................................................... 

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ................................... 
ประเภทความเสีย่ง.................................... 

ปัจจัยเสี่ยง................................... 

1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตกุารณ์ต่างๆ ก าหนดไว ้5 ระดับ ดงันี ้

ระดับโอกาสในการเกดิเหตุการณ์ต่างๆ 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกดิความ

เสี่ยง 

ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก  

2 น้อย  

3 ปานกลาง  

4 สูง  

5 สูงมาก  

 

 
 

2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง ก าหนดไว ้5 ระดับ ดงันี ้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก  

2 น้อย  

3 ปานกลาง  

4 สูง  

5 สูงมาก  
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3. การประเมินความเสีย่ง (วงกลมล้อมรอบคะแนนท่ีประเมนิได้) 
 

 

 

 

 

 

การประเมิน โอกาส ผลกระทบ ผลทีไ่ด ้

ระดับความเสี่ยง 
   

ระดับท่ียอมรับได ้
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แบบฟอร์มท่ี 2.4 การก าหนดมาตรการ/กจิกรรมควบคุมความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร์...................................................................... 

โครงการ/กจิกรรม..................................................... 

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ................................... 

 
ประเภทความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ 

ความเสี่ยง 

กิจกรรมควบคุม 

ความเสี่ยง 
ประมาณ 

การงบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
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แบบฟอร์มท่ี 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง  

ประเด็นยุทธศาสตร์...................................................................... 

โครงการ/กจิกรรม..................................................... 

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ................................... 

ความเสี่ยง 
 
 

กจิกรรมควบคุมความ

เสี่ยง 

 
 

ระยะเวลา 

 
 

งบประมาณ 

 
 

ตัวช้ีวัด 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ประเภท 

ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง ค่าคะแนนและ 

ระดับประเมิน 
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แบบฟอร์มท่ี 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง  

ประเด็นยุทธศาสตร์...................................................................... 

โครงการ/กจิกรรม..................................................... 

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ................................... 

ความเสี่ยง 
 
 

กิจกรรมควบคุม 

ความเสี่ยง 

 
 
 

ระยะเวลา 

 
 
 

งบประมาณ 

 
 
 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบ  
ประเภทความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสีย่ง 

 
ค่าคะแนน 

และระดับ 
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ภาคผนวก 2 
ผังการดำเนินงานการบรหิารจัดการความเสี่ยง 
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ผังการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองลำพนู 

เทศบาลมีขั้นตอนและแนวทางการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง ตามหลักมาตรฐาน COSO และ

การป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและความสูญเสียจากผล การดำเนินงาน โดยมีข้ันตอนและกระบวนการ 

ดังนี้ 
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