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คำนำ 

การบริหารความเสี่ยงมีความจำเปนและสำคัญมากในปจจุบัน เพราะเปนสวนหนึ่งของการบริหาร

จัดการองคกร และเปนเรื่องที่ทุกคนในองคกร ควรมีสวนรวมในการวิเคราะหและเชื่อมโยงสัมพันธกับการกำหนด

นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององคกร 

องคกรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะดำเนินงานบนพื้นฐานของ ๓ องคประกอบที่สำคัญคือการ

ตรวจสอบภายใน ( Internal Audit) การควบคุมภายใน ( Internal Control) และการบร ิหารความเส ี ่ยง                     

(Risk management)  ซึ ่งสอดคลองกับหลักการบร ิหารกิจการบานเมืองที ่ด ี เทศบาลตำบลเมืองแกลง  

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไดตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ภายในองคกรจึงไดจัดทำ 

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ขึ้น เพื่อสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบริหารงานของหนวยงาน ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน ทั้งนี้ การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง จะถือเปนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อใหงาน/ภารกิจนั้น เปนไปตามวัตถุประสงค 

ที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูบริหาร และบุคลากรของเทศบาลตำบล

เมืองแกลง ในการปฏิบัติงานใหเกิด สัมฤทธิ์ผลทั่วทั้งองคกร ลดความเสี่ยงอันเกิดจากการทุจริต และเปนการ

ปองกันการทุจริต ตอไป 

 

        กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

         เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๑ 

บทนำ 

๑.๑ ความหมายของความเส่ียงและระบบการบริหารความเส่ียง 

ความเสี่ยง (Risk) คือเหตุการณหรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอน 

และสงผลกระทบ หรือสรางความเสียหาย หรือกอใหเกิดความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย             

ของแผนงาน/โครงการท่ีสำคัญ ของหนวยงานท่ีไดระบุไว 

การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ กระบวนการที่เปนระบบในการบริหารปจจัย 

และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการตางๆ ในการวิเคราะห การประเมิน การจัดการ การติดตาม

ประเมินผล และการสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกิจกรรม หนวยงาน หรือกระบวนการดำเนินงานขององคกร 

ตลอดจนการประกอบกันอยางลงตัวของวัฒนธรรมองคกร กระบวนการและโครงสรางขององคกร ซึ่งมีผลโดยตรง

ตอประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคการบริหาร 

ระบบบริการความเสี่ยง (Risk management System) ระบบบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม          

ทั้งกระบวนการดำเนินงานตางๆ โดยลดโอกาสที่จะทำใหเกิดความเสียหายหรือความลมเหลว เพื่อใหระดับของ

ความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และ

ตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

ของสวนราชการเปนสำคัญ 

 

๑.๒ หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให

หนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือตาม

มาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

เพื ่อเปนการบริหารความเสี่ยงเปนไปตามเจตนารมณ ในมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหาร กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ที่กำหนดใหสวนราชการปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิผล ซึ่งเปนหนึ่งในหลักการสำคัญ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชนและผู มีสวนไดสวนเสีย ทุกฝาย ปฏิบัติหนาที ่ตามพันธกิจใหบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกร มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สรางกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ

และมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผล 

และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ ้นอยางตอเนื ่อง  อันแสดงความมุ งมั ่นตอการบริหารราชการตาม 

หลักธรรมมาภิบาลและเพื่อการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทำใหประชาชน

เกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไววางใจในการบริหารงานภาครัฐ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงไดจัดทำแผนบริหาร

ความเสี ่ยงเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ข้ึน  



เพ่ือคาดการณเหตุการณและปจจัยที่อาจเปนปญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน สงผลกระทบหรือสรางความ

เสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมเปนตัวเงิน) ใหแกหนวยงานเพื่อหาแนวทางปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงนั้นได

ตอไป 

 

๑.๓ วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหหนวยงานสามารถปองกันความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงใหอยูในสภาวะท่ีควบคุม

ไดหรือหมดไป 

๒. เพื่อลดผลกระทบตอความสำเร็จของการดำเนินงาน  และทำใหภารกิจของเทศบาลตำบล- 

เมืองแกลง สามารถบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไว 

 

๑.๔ แนวคิดและกระบวนการบริหารความเส่ียง 

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ไดมีคำสั่งท่ี 1032/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ

ควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อดำเนินงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคกร โดย

พิจารณา และจัดวางแนวทางการบริหารงานของหนวยงานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ที่เก่ียวของใหมี

ความชัดเจน สามารถตรวจสอบได และเปดเผยขอมูลไดอยางเหมาะสมใหเปนที่ไววางใจของประชาชน จัดทำ

นโยบาย แนวทาง คูมือการปฏิบัติงานที่เห็นวาเปนประโยชนในการปฏิบัติงานอยางโปรงใส รวมทั้งสงเสริมให

เจาหนาที่ปฏิบัติงานอยูในกรอบวินัย จริยธรรมและจรรยาบรรณ กำกับ ดูแล และเสนอแนวทางสั่งการ เกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานใหแกนายกเทศมนตรี เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

เทศบาลตำบลเมืองแกลงไดดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk management 

process) ตามแนวทาง COSO ERM Framework ดังนี้ 

การบริหารความเสี่ยงมาตรฐาน COSO ประกอบดวยองคกระกอบ ๘ ประการ ซึ่งครอบคลุม 

แนวทางการกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

  ๑) สภาพแวดลอมภายในองคกร (I nternal Environment) เปนองคประกอบที่สำคัญ ในการ

กำหนดกรอบบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยปจจัยหลายประการ เชนวัฒนธรรมองคกร นโยบายของผูบริหาร 

แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เปนตน 

สภาพแวดลอมภายในองคกรประกอบเปนพื ้นฐานสำคัญ  ในการกำหนดทิศทางของกรอบ 

การบริหารความเสี่ยงขององคกร 

  ๒) การกำหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) องคกรตองพิจารณากำหนดวัตถุประสงค 

ในการบริหารความเสี่ยง ใหมีความสอดคลองกับกลยุทธ และความเสี่ยงที่องคกรยอมรับได เพื่อวางเปาหมาย 

ในการบริหารความเสี่ยงขององคกรไดอยางชัดเจน และเหมาะสม 

  ๓) การบงชี้เหตุการณ (Event Identification) เปนการรวบรวมเหตุการณที่อาจเกิดขึ ้นกับ

หนวยงาน ทั้งในสวนของปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองคกร เชน นโยบายบริหารงาน บุคลากร     

การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ทั้งนี้เพื่อทำความเขาใจตอ



เหตุการณและสถานการณนั้น เพื่อใหผูบริหารสามารถพิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับ

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนไดเปนอยางดี 

  ๔) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเปนการจำแนกและ

พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ

ผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงไดทั้งจากปจจัยความเสี่ยงภายนอกและปจจัยความเสี่ยง

ภายในองคกร 

  ๕) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เปนการดำเนินการหลังจากที่องคกรสามารถ

บงชี้ความเสี่ยงขององคกร และประเมินความสำคัญของความเสี่ยงแลว โดยจะตองนำความเสี่ยงไปดำเนินการ

ตอบสนองดวยวิธีการท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความสูญเสียหรือโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับ

ได 

  ๖) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) การกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัต ิต างๆ            

ที ่กระทำเพื ่อลดความเสี่ยง และทำใหการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร เชน             

การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการจัดการความเสี่ยงใหกับบุคลากรภายในองคกร เพื่อเปนการ

สรางความม่ันใจวาจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นไดอยางถูกตองและเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด 

  ๗) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) องคกรจะตองมีระบบ

สารสนเทศและการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเปนพื้นฐานที่สำคัญที่จะนำไปพิจารณาดำเนินการริหาร

ความสี่ยงใหเปนไปตามกรอบ และข้ันตอนการปฏิบัติท่ีองคกรกำหนด 

  ๘) การติดตามและประเมินผล (Monitoring) องคกรจะตองมีการติดตามผล เพื่อใหทราบถึงผล

การดำเนินการวามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

รูปแบบการประเมินความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการเพื่อบริหารความเสี่ยงและเสริมสรางความโปรงใสของหนวยงาน กำหนดแบบ

รายงานเพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจากสำนัก/กองในสังกัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง ดำเนินการคนหาและระบุ

ความเสี่ยงจากภารกิจงาน โดยแบงเปน 4 ดาน ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงดานการ

ดำเน ินงาน (Operational Risk) ความเส ี ่ยงด านการเง ิน (Financial Risk) และความเส ี ่ยงด านกฎหมาย 

(Compliance Risk) ซึ่งพิจารณาจากเปาหมายของภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินงาน ตามแผน

ปฏิบัตงิานประจำป 

เพื่อใหการประเมินความเสี่ยงมีทิศทางการปฏิบัติงานที่ตรงกัน คณะกรรมการเพื่อบริหารความ

เสี่ยงและเสริมสรางความโปรงใสของหนวยงาน จึงไดกำหนดรูปแบบ การรายงาน การประเมินความเสี่ยงเพื่อให

สำนัก/กองไดนำไป ประเมิน/พิจารณาความเสี่ยงของภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินงาน ตาม

แผนปฏิบัติการประจำป ทั้งนี้การคนหาและระบุความเสี่ยง จะตองดำเนินการควบคูไปกับการพิจารณาระบบการ

ควบคุมภายใน รวมถึงพิจารณาผลการดำเนินงานการแผนบริหารความเสี่ยงประจำป ท่ีดำเนินอยูในปจจุบันดวย 

แบบฟอรมในการจัดทำ ดังนี้ 

ก. แบบฟอรม  การระบุเหตุการณความเสี่ยง 
ข. แบบฟอรม  การวิเคราะหความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง 
ค. แผนภูมิความเสี่ยง 
ง. แบบฟอรม  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
จ. แบบฟอรม  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

คำอธิบายประกอบการจัดทำเบ้ืองตน  ดังนี้ 
ประเภทความเส่ียง  จังหวัดระยองกำหนดประเภทความเสี่ยงเปน ๔ ประเภท ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ หรือยุทธศาสตร  ( S ) 
2. ความเสี่ยงดานกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน  ( O ) 
3. ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ( T ) 
4. ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล  ( G ) 

โดยมีรายละเอียด  ดังนี้   
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ หรือยุทธศาสตร คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ 

แผนการดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก 
อันสงผลกระทบตอการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจขององคกร และดำเนินการวางมาตรการบริหารความเสี่ยง 

2. ความเสี ่ยงดานกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน คือ ความเสี ่ยงที ่เกี ่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของแตละกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองคกร ซึ ่งจะสงผลกระทบตอ ประสิทธิภาพของ
กระบวนการทำงานและการบรรลุวัตถุประสงคหลักขององคกรในภาพรวม เชน ดานการบริหาร, ดานการเงินและ
งบประมาณ, ดานการพัสดุ, ดานการพัฒนาบุคลากร และดานความปลอดภัย เปนตน 



3. ความเสี ่ยงดานเทคโนโยลีและสารสนเทศ คือ การบริหารจัดการในเรื ่องของระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศ ใหมีความถูกตอง ปลอดภัย และใชงานไดตามวัตถุประสงค มีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
กำจัด ปองกัน หรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบตาง ๆ โดยสามารถฟนฟูระบบสารสนเทศ และการสำรอง 
และกูคืนขอมูลจากความเสียหาย มีการจัดการแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติท่ี
อาจจะเกิดกับระบบสารสนเทศ มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบฐานขอมูล เชน ระบบปองกัน
ไวรัส ระบบไฟฟาสำรอง เปนตน รวมท้ัง มีการกำหนดสิทธิใหผูใชในแตละระดับ 

4. ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล คือ การจัดทำแผนธรรมาภิบาล และ/หรือแผนบริหารความ
เสี่ยงในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี มีการวิเคราะหโอกาสหรือแนวโนมที่จะประพฤติผลหลัก ธรรมาภิบาล ซึ่งสงผล
กระทบตอรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย องคกร และผูปฏิบัติงาน หลักธรรมาภิ
บาลท่ีตองนำมาวิเคราะหหาปจจัยเสี่ยง ไดแก หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักภาระ
รับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได หลักเปดเผย/โปรงใส หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักการมีสวนรวม/
การพยายามแสวงหาฉันทามติ หลักการกระจายอำนาจ หลักคุณธรรม/จริยธรรม 

 



ก. แบบฟอรม  การระบุเหตุการณความเสี่ยง 
 

ท่ี 

(๑) 
ปจจัยเส่ียง 

(๒) 
รหัส 

(๓) 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) (๔) โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (L) (5) 

1 

นอยมาก 

2 

นอย 

3 

ปานกลาง 

4 

สูง 

5 

สูงมาก 

1 

นอยมาก 

2 

นอย 

3 

ปานกลาง 

4 

สูง 

5 

สูงมาก 

๑ ดานกลยุทธ หรือยุทธศาสตร             

1.1             

1.2             

2 ดานกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน             

2.1             

2.2             

3 ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ            

3.1              

3.2             

4 ดานธรรมาภิบาล            

4.1             

4.2             

 

 

 



คำอธิบายแบบฟอรม  การระบุเหตุการณความเสี่ยง 
 

(๑)  ท่ี  

แสดงลำดับท่ีของรายการ 

(๒)  ปจจัยเส่ียง  

เหตุการณหรืออุปสรรคใดท่ีอาจเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

โดยพิจารณาทั้งปจจัยภายในและภายนอก และใหครอบคลุมในทุกประเภทของความเสี่ยง

เพ่ือใหผูบริหารไดรับขอมูลท่ีเพียงพอในการนำไปบริหารจัดการได 

(๓) รหัส 

กำหนดรหัสความเสี่ยง ท้ัง 4 ดาน คือ  
1. ดานกลยุทธ     แทนคาดวย  S 
2. ดานกระบวนการ    แทนคาดวย  O 
3. ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ แทนคาดวย  T 
4. ดานธรรมาภิบาล   แทนคาดวย  G 

 

(๔) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) 

ระบุระดับความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นวาจะไดรับผลกระทบมากเพียงใด โดยใชขอมูลชิงปริมาณ 

หรือคุณภาพที่มีอยู หรือหากยังไมมีขอมูล กำหนดโดยใชมติของคณะกรรมการ หรือผูมี

อำนาจสูงสุดเปนผูกำหนด 

 

(๕) โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (L)  

ระบุระดับความนาจะเปนที ่จะมีโอกาสเกิดเหตุการณความเสี ่ยงนั ้น โดยใชมติของ

คณะกรรมการ หรือผูมีอำนาจสูงสุดเปนผูกำหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 



ข.  แบบฟอรม  การวิเคราะหความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM 1) 
 

ประเภทความเส่ียง/วัตถุประสงค 
(1) 

ปจจัยเส่ียง 
(2) 

โอกาส 
(3) 

ผลกระทบ 
(4) 

ระดับความเส่ียง 
(5) 

รหัส 
(6) 

1.ความเส่ียงดานกลยุทธ           

  1.1 ………………………………………………………………… 
  1.2 ………………………………………………………………… 

          

2. ความเส่ียงดานกระบวนการ (การปฏิบัติงาน) 
    ดานการบริหาร 

          

  2.1 ………………………………………………………………… 
    ดานการเงินและงบประมาณ 
  2.3 ………………………………………………………………… 
    ดานพัสด ุ
  2.5 ………………………………………………………………… 
    ดานบุคคล 
  2.6 …………………………………………………………………  
    ดานความปลอดภัย 
  2.7 ………………………………………………………………… 

          

3.ความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ           
  3.1 ………………………………………………………………… 
  3.3 ………………………………………………………………… 

          

4.ความเส่ียงดานธรรมภิบาล           
  4.1 …………………………………………………………………           



คำอธิบายแบบฟอรม การวิเคราะหความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM 1) 
 
(1) ประเภทความเส่ียง/วัตถุประสงค 

ระบุประเภทความเสี่ยง และวัตถุประสงคขององคกรในแตละดาน 

(2) ปจจัยเส่ียง 

ระบุปจจัยเสี่ยงจากการระบุเหตุการณ จากแบบฟอรมการระบุเหตุการณมากรอกลงในแบบ 

RM 1 

(3) โอกาส 

ระบุคะแนนจากแบบฟอรมการระบุเหตุการณท่ีไดมีขอมูลการตัดสินใจแลววาปจจัยเสี่ยงนั้นมี

ระดับของโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนอยูในระดับใด 

(4) ผลกระทบ 

ระบุคะแนนจากแบบฟอรมการระบุเหตุการณท่ีไดมีขอมูลการตัดสินใจแลววาปจจัยเสี่ยงนั้นมี

ระดับของผลกระทบท่ีจะไดรับอยูในระดับใด 

(5) ระดับความเส่ียง 

ระบุระดับของความเสี่ยง = โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ x ผลกระทบท่ีจะเกิดความเสียหาย 

(6) รหัส 

ระบุรหัสความเสี่ยง ท้ัง 4 ดาน คือ  
1. ดานกลยุทธ     แทนคาดวย  S 
2. ดานกระบวนการ    แทนคาดวย  O 
3. ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ แทนคาดวย  T 
4. ดานธรรมาภิบาล  

 
แทนคาดวย  G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 

การจัดลำดับความเสี่ยง 
 

เมื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยงแลวเสร็จ จึงนำมาวิเคราะหระดับความเสี่ยง (Level of Risk) 

หรือ จัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงท่ียอมรับได และความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม และพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแตละปจจัยเสี่ยงที่สำคัญใหเหมาะสม โดยพิจารณาจาก

ระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของ

ความเสี่ยง (Impact) ท่ีประเมินได โดยจัดทำเรียงลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก ในรูปแบบของ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk profile) ท้ังนี้ ไดกำหนดคาเปาหมายท่ียอมรับไดของแตละปจจัยเสี่ยง แสดงไดดังนี้ 
 

5 5 10  15 20 
25 

สูงมาก 

4 4 8 12 
16 
สูง 

20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4   ปาน กลาง 6 8 10 

1 
ต่ำ 
1 

2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 

คำอธิบายแบบฟอรม 
ระบุระดับความเสี่ยงท่ีไดจากแบบวิเคราะหความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM1) ลงในแผนภูมิ  

(โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ x ผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย) เพื่อใหทราบวา ปจจัยเสี่ยงนั้นอยูในระดับความ

เสี่ยงใด  

- ระดับความเส่ียงต่ำ (LOW) คะแนนระดับความเสี่ยง เทากับ 1-2 คะแนน หมายถึง ระดับความ

เสี่ยงท่ียอมรับได  

- ระดับความเส่ียงปานกลาง (Medium)  คะแนนระดับความเสี่ยงเทากับ 2-9 คะแนน  หมายถึง  

ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได   

- ระดับความเส่ียงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยงเทากับ 10-16 หมายถึง  ระดับความเสี่ยง

ท่ีไมสามารถยอมรับ 

- ระดับความเส่ียงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง เทากับ 17-25 คะแนน 

หมายถึง ระดับท่ีไมสามารถยอมรับได 

โอกาสเกดิ 

ผ
ลก
ระ
ทบ

 



ง.  แบบฟอรม  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
หนวยงาน         

 

ประเภทความเส่ียง/
วัตถุประสงค 

(1) 

 
ปจจัยเส่ียง 

(2) 

แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความ
เส่ียง  
(3) 

 
ผูรับผิดชอบ 

(4) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

(5) 

1. ความเส่ียงดานกลยุทธ         

  1.1 …………………………………..         
  1.2 …………………………………..     
2. ความเส่ียงดานกระบวนการ

ความ         

  2.1 …………………………………..     
  2.2 …………………………………..      
3.ความเส่ียงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ         

  3.1 …………………………………..     
  3.2 …………………………………..     
4. ความเส่ียงดานธรรมาภิบาล         

  4.1 …………………………………..      
  4.2 …………………………………..     
 

    

ลงช่ือ        
        (      ) 
ตำแหนง (หัวหนาสวนราชการ)    



คำอธิบายแบบฟอรม 

 

(1) ประเภทความเส่ียง/วัตถุประสงค 

ระบุประเภทความเสี่ยง และวัตถุประสงคขององคกรในแตละดานจากแบบวิเคราะห 

ความเส่ียงและการประเมินความเส่ียง (RM 1) 

(2)  ปจจัยเส่ียง 

ระบุปจจัยเสี่ยงท่ีไดจากแผนภูมิท่ีมีระดับความเสี่ยง ระดับมาก และมากท่ีสุดมาจัดทำแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยง 

(3)  แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเส่ียง 

ระบุแผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงท่ีจะจัดการความเสี่ยง 

(4)  ผูรับผิดชอบ 

กำหนดผูรับผิดชอบในการดำเนินการและแผนงาน/กิจกรรม  

กรณี  จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในระดับหนวยงานยอย ใหระบุชื่อผูรับผิดชอบ 
กรณี  จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในระดับหนวยงาน ใหระบุชื่อ หัวหนาสวนราชการ 

(5)  ระยะเวลาดำเนินการ 

กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแลวเสร็จ (ควรกำหนดใหสอดคลองกับขอเท็จจริง) 



ฉ. แบบฟอรม  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสีย่ง 

หนวยงาน       . 
 

ประเภทความเส่ียง/
วัตถุประสงค 

(1) 

ปจจัยเส่ียง 
(2) 

รายงานผลการดำเนินการ 
(3) 

โอกาส
คงเหลือ 

(4) 

ผลกระทบ
คงเหลือ 

(5) 

ระดับความเส่ียง
คงเหลือ 

(6) 

ปญหาอุปสรรค 
(7) 

1. ความเส่ียงดานกลยุทธ           

  1.1 ………………………………..           
  1.2 ………………………………..       
2. ความเส่ียงดาน

กระบวนการความ         
  

  2.1 ………………………………..       

  2.2 ………………………………..        

3.ความเส่ียงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ         

  

  3.1 ………………………………..       

  3.2 ………………………………..       

4. เส่ียงดานธรรมาภิบาล           

  4.1 ………………………………..        

  4.2 ………………………………..       
 

 

 

    

ลงช่ือ        
        (      ) 
ตำแหนง (หัวหนาสวนราชการ)    



คำอธิบายแบบฟอรม  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

 
(1)  ประเภทความเส่ียง/วัตถุประสงค 

ระบุประเภทความเสี่ยงและวัตถุประสงคขององคกรในแตละดาน  
(2)  ปจจัยเส่ียง 

ระบุปจจัยเสี่ยงจากแผนบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีไดจัดทำไวแลว 
(3)  รายงานผลการดำเนินการ 

รายงานผลการดำเนินการตามแผนงาน/กิจกรรม ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
(4)  โอกาสคงเหลือ 

ระบุโอกาสของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอีกหลังจากไดดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
(5)  ผลกระทบคงเหลือ 

ระบุผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนไดอีกผลกระทบคงเหลือ 
(6)  ระดับความเส่ียงคงเหลือ 

ระบุระดับความเสี่ยงคงเหลือ = โอกาสคงเหลือ X ผลกระทบคงเหลือ 
(7)  ปญหาอุปสรรค 

ระบุปญหาอุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความสี่ยง 
 

การคนหาและระบุความเส่ียงใหมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในปถัดไป 

คณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสี่ยงและเสริมสรางความโปรงใสของหนวยงาน นำขอมูลท่ีไดจาก

การติดตามผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อทำการประเมินผลความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และ

วางแผนบริหารความเสี่ยง และวางแผนการควบคุมภายใน สำหรับความเสี่ยงที่อยูในระดับที่ยอมรับไมได ใหถือ

เปนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู โดยพิจารณาจากภารกิจ กิจกรรม ที่จะดำเนินการในป 2565 และนำความเสี่ยง 

ท่ียังเหลืออยูหลังจากการควบคุมดวยกระบวนการควบคุมภายใน มาพิจารณาถึงปจจัยเสี่ยงท้ังภายในและภายนอก

ที่จะสงผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายการดำเนินภารกิจและกิจกรรม และระบุปจจัยเสี่ยงจำแนกเปน 

4 ดาน ประกอบดวย ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 

ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงดานกฎระเบียบ (Compliance Risk) ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
 

วิสัยทัศน 

“องคกรแหงการบริหารจัดการท่ีดี  ยกระดับคุณภาพชีวิต  นอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

มุงสูสังคมแหงการเรียนรู  อนุรักษ  สืบสานวัฒนธรรมประเพณี  รักษาสิ่งแวดลอม” 

ยุทธศาสตร 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและ

ประเพณี 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 

เปาประสงค 

ยุทธศาสตร เปาประสงค 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

1. เพ่ือพัฒนาปรับปรุง บำรุง รักษา พัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ครอบคลุมท่ัวท้ัง

เขตเทศบาล ใหความสำคัญกับการพัฒนาแหลงน้ำ 

วางระบบผังเมือง และปรับปรุงภูมิทัศน ใหได

มาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การทองเท่ียว การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 
และประเพณี 

2. เพ่ือพัฒนาสงเสริมอาชีพและการทองเท่ียว  

ตลอดจนนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน

มีสวนรวมในการอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

และ ภูมิปญญาถ่ินของทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

3. เพ่ือพัฒนาสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการใหแก 

เด็ก เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพรางกายแข็งแรง มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี

เทศบาลตามอำนาจหนาท่ี ใหสามารถยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 



ยุทธศาสตร เปาประสงค 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
และสงเสริมคุณภาพชีวิต 

4. เพ่ือใหกลุมสตรี เด็ก เยาวชน ประชาชน ไดมีการ

พัฒนา ตลอดจนผูสูงอายุและผูพิการไดรับสวัสดิการ 

การดูแลอยางท่ัวถึง และมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ทุกครัวเรือน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

5. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและชุมชน 

มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

รักษาสิ่งแวดลอม พัฒนาจัดการดานสาธารณสุขให

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนทุกครัวเรือน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการท่ีดี 

6. เพื ่อใหประชาชนมีความรู ความเข าใจในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย และการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการบริหารจัดการทองถิ ่นมากขึ ้น มี

คุณธรรมจริยธรรม รอบรูกฎหมายที่เกี ่ยวของ การ

บริหารจัดการของเทศบาลมีการจัดสรรทรัพยากรทำ

ใหเกิดความพรอมตอการใหบริการประชาชนมาก

ยิ่งข้ึน 

 

กลยุทธ (พันธกิจ) 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

1.1 กอสราง ปรับปรุง บำรุง รกัษาถนน สะพาน    
ทางเทา ทอระบายน้ำ ไฟฟาสาธารณะ ประตู      
ระบายน้ำ ทาเทียบเรือ เสนทางจักรยาน วางระบบ   
ผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน 

1.2 กอสราง ปรับปรุง ทอประปา  ขยายเขตระบบ

ประปา และกำลังผลิต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การทองเท่ียว การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 
และประเพณี 

2.1 สงเสริมอนุรักษ  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีและวันสำคัญของชาต ิ

2.2 สงเสริมอาชีพ เพ่ิมรายไดแกประชาชน และ
สงเสริมการทองเท่ียว 



ยุทธศาสตร กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

3.1 สงเสริมกีฬาและนันทนาการแกเด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
3.2 สงเสริมการศึกษา แหลงเรียนรู ของเด็ก เยาวชน 
ประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
และสงเสริมคุณภาพชีวิต 

4.1 สงเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห เด็ก สตรี 
คนชราผูพิการ และผูดวยโอกาส 

4.2 สงเสริม สนับสนุน ใหความรู ความพรอม 

ปองกัน แกไข ดานอัคคีภัย เหตุจราจรทางถนน และ

การรักษาความสงบเรียบรอย 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

5.1 สงเสริมการอบรม สรางจิตสำนึก การมีสวนรวม
ของประชาชนในการรณรงค อนุรักษปองกัน เฝาระวัง  
บำบัด ฟ นฟู รักษา บริหารจัดการดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.2 สงเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการท่ีดี 

6.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการ
พัฒนาทองถ่ิน 

6.2 สงเสริมความรู ความเขาใจ เก่ียวกับกิจกรรมของ
ทองถ่ิน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

6.3 การปรับปรุง ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล 
ขาวสาร และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชใหทันสมัย 

 

แผนงาน 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

3. แผนงานการศึกษา 

4. แผนงานสาธารณสุข 

5. แผนงานสังคมสงเคราะห 

6. แผนงานเคหะและชุมชน 

7. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 



8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

9. แผนงานงบกลาง 

10. แผนงานพาณิชย งานกิจการประปา 

11. แผนงานพาณิชย งานกิจการสถานธนานุบาล 

ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตำบลเมืองแกลงมีคามเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใน

ภาพรวม ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล 

เปาประสงค 

ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 



คณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ

บริหาร 

จัดการความเส่ียง 

แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 

จัดการความเส่ียง 
พิจารณาใหความเห็นชอบ/อนุมัติ 

4. ทบทวนแผนการ

บริหารความเส่ียง 

5. รายงาน/

ประเมินผลการ

บริหารความเส่ียง 

6. ส่ือสารทำความ

เขาใจกับผูปฏิบัติ 

1. ระบุปจจัยเส่ียง ประเมินโอกาส

และผลกระทบ 

2. วิเคราะหและจัดลำดับ

ความสำคัญ 

3. จัดทำแผนบริหารจัดการความ

เส่ียง 

พิจารณา/

เสนอแนะ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

จัดการความเส่ียง 

ผูปฏิบัติงาน สนับสนุนขอมูลท่ีเกี่ยวของกัน 
ปฏิบัติงานตามแผนบริหาร 

ความเส่ียง 



กำหนดแบบรายงานเพื ่อใหเจาหนาที ่ผู ปฏิบัติงานจากสำนัก/กองในสังกัดเทศบาลตำบล- 

เมืองแกลง ดำเนินการคนหาและระบุความเสี่ยงจากภารกิจงาน โดยแบงเปน 4 ดาน ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ 

(Strategic Risk) ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) 

และความเสี่ยงดานกฎหมาย (Compliance Risk) ซึ่งพิจารณาจากเปาหมายของภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมท่ีจะดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำป จากการวิเคราะหไดดังนี้ ตามแบบฟอรม ดังนี้ 

ก. แบบฟอรม  การระบุเหตุการณความเสี่ยง 
ข. แบบฟอรม  การวิเคราะหความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง 
ค. แผนภูมิความเสี่ยง 
ง. แบบฟอรม  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
จ. แบบฟอรม  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 



1.สำนักปลัดเทศบาลฯ 

ก. แบบฟอรม  การระบุเหตุการณความเสี่ยง 

 
ท่ี 

(๑) 
ปจจัยเส่ียง 

(๒) 
รหัส 
(๓) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) (๔) โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (L) (5) 
1 

นอยมาก 
2 

นอย 
3 

ปานกลาง 
4 
สูง 

5 
สูงมาก 

1 
นอยมาก 

2 
นอย 

3 
ปานกลาง 

4 
สูง 

5 
สูงมาก 

๑ ดานกลยุทธ หรือยุทธศาสตร ( S )            
1.1 ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ มีการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้ง 
S1           

2 ดานกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน ( O )            

2.1 ขาดความรูความเขาใจในระบบงานและการทำงาน
เฉพาะดาน 

O1           

3 ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ( T )            

3.1  ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร T1           

3.2 ขาดเครื่องมือ อุปกรณตางๆ T2           

4 ดานธรรมาภิบาล ( G )            

4.1 ขาดการติดตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งฯ ตาง ๆ G1           

4.2 ขอมูลบางอยางเปนความลับไมสามารถเปดเผยได G2           

 

 

 

 



2.กองชาง 

ก. แบบฟอรม  การระบุเหตุการณความเสี่ยง 

 
ท่ี 

(๑) 
ปจจัยเส่ียง 

(๒) 
รหัส 
(๓) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) (๔) โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (L) (5) 
1 

นอยมาก 
2 

นอย 
3 

ปานกลาง 
4 
สูง 

5 
สูงมาก 

1 
นอยมาก 

2 
นอย 

3 
ปานกลาง 

4 
สูง 

5 
สูงมาก 

๑ ดานกลยุทธ หรือยุทธศาสตร ( S )            
1.1 ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ มีการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้ง 
S2           

2 ดานกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน ( O )            

2.1 ขาดแคลนบุคลากรดานงานชาง / ธุรการ / งาน
สวนสาธารณะ 

O2           

2.2 ดำเนินงานไมเปนไปตามแผนการดำเนินงาน O3           

3 ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ( T )            

3.1  ขาดเครื่องมือ อุปกรณตางๆ T3           

4 ดานธรรมาภิบาล ( G )            

4.1 ขาดการติดตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งฯ ตาง ๆ G3           

4.2 ผูเสียผลประโยชนในองคกรตอตานกฎ ระเบียบ
ใหม 

G4           

 

 

 



3.กองคลัง 

ก.  แบบฟอรม  การระบุเหตุการณความเสี่ยง 

 
ท่ี 

(๑) 
ปจจัยเส่ียง 

(๒) 
รหัส 
(๓) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) (๔) โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (L) (5) 
1 

นอยมาก 
2 

นอย 
3 

ปานกลาง 
4 
สูง 

5 
สูงมาก 

1 
นอยมาก 

2 
นอย 

3 
ปานกลาง 

4 
สูง 

5 
สูงมาก 

๑ ดานกลยุทธ หรือยุทธศาสตร ( S )            
1.1 ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ มีการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้ง 
S3           

2 ดานกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน ( O )            

2.1 กระบวนการในการปฏิบัติงานหลายข้ันตอน  
มีระเบียบฯ ควบคุมอยางชัดเจน จึงใชเวลานานใน
การปฏิบัติงาน 

O4           

3 ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ( T )            

3.1  ระบบฐานขอมูลตางๆ มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
อยูเสมอ ซ่ึงฐานขอมูลไมครบถวน เปนปจจุบัน 

T4           

4 ดานธรรมาภิบาล ( G )            

4.1 ขอมูลบางอยางเปนความลับไมสามารถเปดเผยได G5           

 
 
 
 
 

 



4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ก.  แบบฟอรม  การระบุเหตุการณความเสี่ยง 

 
ท่ี 

(๑) 
ปจจัยเส่ียง 

(๒) 
รหัส 
(๓) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) (๔) โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (L) (5) 
1 

นอยมาก 
2 

นอย 
3 

ปานกลาง 
4 
สูง 

5 
สูงมาก 

1 
นอยมาก 

2 
นอย 

3 
ปานกลาง 

4 
สูง 

5 
สูงมาก 

๑ ดานกลยุทธ หรือยุทธศาสตร ( S )            
1.1 ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ มีการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้ง 
S4           

2 ดานกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน ( O )            

2.1 ขาดแคลนบุคลากร นายสัตวแพทย O5           

2.2 กระบวนการในการปฏิบัติงานหลายข้ันตอน  
บางงานไมเปนไปตามระเบียบฯ 

O6           

3 ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ( T )            

3.1  ระบบฐานขอมูลตางๆ มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
อยูเสมอ ซ่ึงฐานขอมูลไมครบถวน เปนปจจุบัน 

T5           

4 ดานธรรมาภิบาล ( G )            

4.1 ขอมูลบางอยางเปนความลับไมสามารถเปดเผยได G6           

 
 
 
 
 
 



5.กองการศึกษา 

ก. แบบฟอรม  การระบุเหตุการณความเสี่ยง 

 
ท่ี 

(๑) 
ปจจัยเส่ียง 

(๒) 
รหัส 
(๓) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) (๔) โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (L) (5) 
1 

นอยมาก 
2 

นอย 
3 

ปานกลาง 
4 
สูง 

5 
สูงมาก 

1 
นอยมาก 

2 
นอย 

3 
ปานกลาง 

4 
สูง 

5 
สูงมาก 

๑ ดานกลยุทธ หรือยุทธศาสตร ( S )            
1.1 ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ มีการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้ง 
S5           

2 ดานกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน ( O )            

2.1 ขาดบุคลากรดานสันทนาการ และบุคลากรดาน
การเรียน การสอน 

O7           

3 ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ( T )            

3.1  ระบบฐานขอมูลตางๆ มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
อยูเสมอ ซ่ึงฐานขอมูลไมครบถวน เปนปจจุบัน 

T6           

4 ดานธรรมาภิบาล ( G )            

 -            

 
 
 
 
 
 
 
 



6.กองการประปา 

ก. แบบฟอรม  การระบุเหตุการณความเสี่ยง 

 
ท่ี 

(๑) 
ปจจัยเส่ียง 

(๒) 
รหัส 
(๓) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) (๔) โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (L) (5) 
1 

นอยมาก 
2 

นอย 
3 

ปานกลาง 
4 
สูง 

5 
สูงมาก 

1 
นอยมาก 

2 
นอย 

3 
ปานกลาง 

4 
สูง 

5 
สูงมาก 

๑ ดานกลยุทธ หรือยุทธศาสตร ( S )            
1.1 ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ มีการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้ง 
S6           

1.2 ปริมาณและคุณภาพน้ำในแหลงน้ำมีความผันผวน
คอนขางมาก 

S7           

2 ดานกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน ( O )            

2.1 ขาดบุคลากรดานธุรการ , การเงินและบัญชี , งาน
ซอมบำรุงและจัดเก็บรายได 

O8           

3 ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ( T )            

3.1  ระบบฐานขอมูลตางๆ มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
อยูเสมอ ซ่ึงฐานขอมูลไมครบถวน เปนปจจุบัน 

T7           

4 ดานธรรมาภิบาล ( G )            

4.1 ขอมูลบางอยางเปนความลับไมสามารถเปดเผยได G7           

 
 
 
 
 
 



7.กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

ก. แบบฟอรม  การระบุเหตุการณความเสี่ยง 

 
ท่ี 

(๑) 
ปจจัยเส่ียง 

(๒) 
รหัส 
(๓) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I) (๔) โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (L) (5) 
1 

นอยมาก 
2 

นอย 
3 

ปานกลาง 
4 
สูง 

5 
สูงมาก 

1 
นอยมาก 

2 
นอย 

3 
ปานกลาง 

4 
สูง 

5 
สูงมาก 

๑ ดานกลยุทธ หรือยุทธศาสตร ( S )            
1.1 ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ มีการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้ง 
S8           

1.2 ดำเนินงานไมเปนไปตามหวงระยะเวลาท่ีระบุใน
แผนการดำเนินงาน 

S9           

2 ดานกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน ( O )            

2.1 ขาดบุคลากรดานงานประชาสัมพันธ O9           

3 ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ( T )            

3.1  ระบบฐานขอมูลตางๆ มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
อยูเสมอ ซ่ึงฐานขอมูลไมครบถวน เปนปจจุบัน 

T8           

4 ดานธรรมาภิบาล ( G )            

 -            

 
 



1.สำนักปลัดเทศบาลฯ 

ข.แบบฟอรม  การวิเคราะหความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM 1) 
 

ปจจัยเส่ียง / วัตถุประสงค 
(1) 

ปจจัยเส่ียง 
(2) 

โอกาส 
(3) 

ผลกระทบ 
(4) 

ระดับความเส่ียง 
(5) 

รหัส 
(6) 

1. ความเส่ียงดานกลยุทธ      

1.1 ความเสี่ยงในการนำระเบียบ กฎหมาย
เก่ียวกับงานในหนาท่ีมาปฏิบัติ 

1.1 ระเบยีบ กฎหมาย แนวทาง
ปฏบิัติ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู
บอยครั้ง 

3 3 9 S1 

2. ความเส่ียงดานกระบวนการ  
(การปฏิบัติงาน) 

     

ดานบุคคล 
2.1 เพ่ือใหบุคลากรสามารถนำความรู
ความสามารถเฉพาะดานของตนมาปฏิบัติงาน
ใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

 
2.1 ขาดความรูความเขาใจใน
ระบบงานและการทำงานเฉพาะดาน 

 
3 

 
3 

 
9 

 

O1 

3. ความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
3.1 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการ 

3.1 ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร 2 2 4 T1 

3.2 เพ่ือใหมีเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ใน
การปฏิบัติงาน 

3.2 ขาดเครื่องมือ อุปกรณตางๆ 2 2 4 T2 

4. ความเส่ียงดานธรรมาภิบาล      
4.1 เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบตางๆ 
4.2 เพ่ือใหการบริหารงานมีความโปรงใส 
ตรวจสอบได 

4.1 ขาดการติดตามกฎหมาย ระเบียบ  
คำสั่งฯ ตาง ๆ  
4.2 ขอมูลบางอยางเปนความลับ 
ไมสามารถเปดเผยได 

2 
 

3 

2 
 

3 

4 
 

9 

G1 
 

G2 



2.กองชาง 

ข.แบบฟอรม  การวิเคราะหความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM 1) 
ปจจัยเส่ียง / วัตถุประสงค 

(1) 
ปจจัยเส่ียง 

(2) 
โอกาส 
(3) 

ผลกระทบ 
(4) 

ระดับความเส่ียง 
(5) 

รหัส 
(6) 

1. ความเส่ียงดานกลยุทธ      

1.1 ความเสี่ยงในการนำระเบียบ กฎหมาย
เก่ียวกับงานในหนาท่ีมาปฏิบัต ิ

1.1 ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ มี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้ง 

3 3 9 S2 

2. ความเส่ียงดานกระบวนการ  
(การปฏิบัติงาน) 

     

ดานบุคคล 
2.1 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเฉพาะดาน 

 
2.1 ขาดแคลนบุคลากรดานงานชาง / 
ธุรการ / งานสวนสาธารณะ 

 
3 

 
3 

 
9 

 

O2 

ดานการบริหาร 
2.2 ความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายตอ
ราชการ เชน เวลา งบประมาณ ฯลฯ 

 
2.2 ดำเนินงานไมเปนไปตาม 
แผนการดำเนินงาน 

 
4 

 
4 

 
16 

 

O3 

3. ความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
3.1 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการ 

3.1 ขาดเครื่องมือ อุปกรณตางๆ 2 2 4 T3 

4. ความเส่ียงดานธรรมาภิบาล      
4.1 เพ่ือใหการบริหารงานมีความโปรงใส 
ตรวจสอบได เปนไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบตางๆ 

4.1 ขาดการติดตามกฎหมาย ระเบียบ  
คำสั่งฯ ตาง ๆ 

2 2 4 G3 

4.2 ความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายตอ
ราชการ เชน การเสื่อมเสียชื่อเสียง เวลา 
งบประมาณ ฯลฯ 

4.2 ผูเสียประโยชนในองคกรตอตานกฎ 
ระเบียบใหม 

3 3 9 G4 

3.กองคลัง 



ข.แบบฟอรม  การวิเคราะหความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM 1) 
ปจจัยเส่ียง / วัตถุประสงค 

(1) 
ปจจัยเส่ียง 

(2) 
โอกาส 
(3) 

ผลกระทบ 
(4) 

ระดับความเส่ียง 
(5) 

รหัส 
(6) 

1. ความเส่ียงดานกลยุทธ      

1.1 ความเสี่ยงในการนำระเบียบ กฎหมาย
เก่ียวกับงานในหนาท่ีมาปฏิบัติ 

1.1 ระเบยีบ กฎหมาย แนวทาง
ปฏบิัติ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู
บอยครั้ง 

3 3 9 S3 

2. ความเส่ียงดานกระบวนการ  
(การปฏิบัติงาน) 

     

ดานการบริหาร 
2.1 ความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายตอ
ราชการ เชน เวลา งบประมาณ ฯลฯ 

 
2.1 กระบวนการในการปฏิบัตงิาน
หลายข้ันตอน มีระเบียบฯ ควบคุม
อยางชัดเจน จึงใชเวลานานในการ
ปฏิบัติงาน 

 
2 

 
2 

 
4 

 

O4 

3. ความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
3.1 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการ 

3.1 ระบบฐานขอมูลตางๆ มีการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงอยูเสมอ ซ่ึง
ฐานขอมูลไมครบถวน เปนปจจุบัน 

2 2 4 T4 

4. ความเส่ียงดานธรรมาภิบาล      
4.1 เพ่ือใหการบริหารงานมีความโปรงใส 
ตรวจสอบได เปนไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบตางๆ 

4.1 ขอมูลบางอยางเปนความลับไม
สามารถเปดเผยได 

2 2 4 G5 

 
 
 
 



4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ข.แบบฟอรม  การวิเคราะหความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM 1) 
 

ปจจัยเส่ียง / วัตถุประสงค 
(1) 

ปจจัยเส่ียง 
(2) 

โอกาส 
(3) 

ผลกระทบ 
(4) 

ระดับความเส่ียง 
(5) 

รหัส 
(6) 

1. ความเส่ียงดานกลยุทธ      

1.1 ความเสี่ยงในการนำระเบียบ กฎหมาย
เก่ียวกับงานในหนาท่ีมาปฏิบัต ิ

1.1 ระเบยีบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ  
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้ง 

3 3 9 S4 

2. ความเส่ียงดานกระบวนการ  
(การปฏิบัติงาน) 

     

ดานบุคคล 
2.1 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเฉพาะดาน 
ดานกระบวนการ 
2.2 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของแตละ
กระบวนงาน 

 
2.1 ขาดแคลนบุคลากร นายสัตวแพทย 
 
2.2 กระบวนงานในการปฏิบัติงานหลาย
ข้ันตอน บางงานไมเปนไปตามระเบยีบฯ 

 
3 
 

3 

 
3 
 

3 

 
9 
 

9 

 

O5 
 

O6 

3. ความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
3.1 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการ 

3.1 ระบบฐานขอมูลตางๆ มีการ
เปลี่ยนแปลง ปรบัปรุงอยูเสมอ  
ซ่ึงฐานขอมูลไมครบถวน เปนปจจุบัน 

2 2 4 T5 

4. ความเส่ียงดานธรรมาภิบาล      
4.1 เพ่ือใหการบริหารงานมีความโปรงใส 
ตรวจสอบได เปนไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบตางๆ 

4.1 ขอมูลบางอยางเปนความลับไม
สามารถเปดเผยได 

2 2 4 G6 

 
 
 



5.กองการศึกษา 

ข.แบบฟอรม  การวิเคราะหความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM 1) 
 

ปจจัยเส่ียง / วัตถุประสงค 
(1) 

ปจจัยเส่ียง 
(2) 

โอกาส 
(3) 

ผลกระทบ 
(4) 

ระดับความเส่ียง 
(5) 

รหัส 
(6) 

1. ความเส่ียงดานกลยุทธ      

1.1 ความเสี่ยงในการนำระเบียบ กฎหมาย
เก่ียวกับงานในหนาท่ีมาปฏิบัต ิ

1.1 ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ 
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้ง 

3 3 9 S5 

2. ความเส่ียงดานกระบวนการ  
(การปฏิบัติงาน) 

     

ดานการบริหาร 
2.1 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเฉพาะดาน 

 
2.1 ขาดบุคลากรดานสันทนาการ และ
บุคลกรดานการเรียน การสอน 

 
3 

 
3 

 
9 

 

O7 

3. ความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
3.1 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการ 

3.1 ระบบฐานขอมูลตางๆ มีการ
เปลี่ยนแปลง ปรบัปรุงอยูเสมอ  
ซ่ึงฐานขอมูลไมครบถวน เปนปจจุบัน 

2 2 4 T6 

4. ความเส่ียงดานธรรมาภิบาล      
- - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



6.กองการประปา 

ข.แบบฟอรม  การวิเคราะหความเสี่ยงและการประเมนิความเสี่ยง (RM 1) 
 

ปจจัยเส่ียง / วัตถุประสงค 
(1) 

ปจจัยเส่ียง 
(2) 

โอกาส 
(3) 

ผลกระทบ 
(4) 

ระดับความเส่ียง 
(5) 

รหัส 
(6) 

1. ความเส่ียงดานกลยุทธ      

1.1 ความเสี่ยงในการนำระเบียบ กฎหมาย
เก่ียวกับงานในหนาท่ีมาปฏิบัต ิ
 
1.2 ความเสี่ยงในการหาแหลงน้ำสำรอง/
ทดแทนท่ีมีปริมาณท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ 

1.1 ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง
ปฏบิัติ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู
บอยครั้ง 
1.2 ปริมาณและคุณภาพน้ำในแหลง
น้ำมีความผันผวนคอนขางมาก 

3 
 
 

3 

3 
 
 

3 

9 
 
 

9 

S6 
 
 

S7 

2. ความเส่ียงดานกระบวนการ  
(การปฏิบัติงาน) 

     

ดานการบริหาร 
2.1 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเฉพาะดาน 

 
2.1 ขาดบุคลากรดานธุรการ , การเงิน
และบัญชี , งานซอมบำรุงและจัดเก็บ
รายได 

 
2 

 
2 

 
4 

 

O8 

3. ความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
3.1 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการ 

3.1 ระบบฐานขอมูลตางๆ มีการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงอยูเสมอ ซ่ึง
ฐานขอมูลไมครบถวน เปนปจจุบัน 

2 2 4 T7 

4. ความเส่ียงดานธรรมาภิบาล      
4.1 เพ่ือใหการบริหารงานมีความโปรงใส 
ตรวจสอบได เปนไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบตางๆ 

4.1 ขอมูลบางอยางเปนความลับไม
สามารถเปดเผยได 

2 2 4 G7 

 
 



7.กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

ข.แบบฟอรม  การวิเคราะหความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM 1) 
 

ปจจัยเส่ียง / วัตถุประสงค 
(1) 

ปจจัยเส่ียง 
(2) 

โอกาส 
(3) 

ผลกระทบ 
(4) 

ระดับความเส่ียง 
(5) 

รหัส 
(6) 

1. ความเส่ียงดานกลยุทธ      

1.1 ความเสี่ยงในการนำระเบียบ กฎหมาย
เก่ียวกับงานในหนาท่ีมาปฏิบัต ิ
 
1.2 การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิภาพ 

1.1 ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง
ปฏบิัติ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู
บอยครั้ง 
1.2 ดำเนินงานไมเปนไปตามหวง
ระยะเวลาท่ีระบุในแผนการดำเนินงาน 

3 
 
 

4 

3 
 
 

4 

9 
 
 

16 

S8 
 
 

S9 

2. ความเส่ียงดานกระบวนการ  
(การปฏิบัติงาน) 

     

ดานการบริหาร 
2.1 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเฉพาะดาน 

 
2.1 ขาดบุคลากรดานงาน
ประชาสัมพันธ 

 
2 

 
2 

 
4 

 

O9 

3. ความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
3.1 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการ 

3.1 ระบบฐานขอมูลตางๆ มีการ
เปลี่ยนแปลง ปรบัปรุงอยูเสมอ  
ซ่ึงฐานขอมูลไมครบถวน เปนปจจุบัน 

2 2 4 T8 

4. ความเส่ียงดานธรรมาภิบาล      
- - - - - - 
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