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กองวชิาการและแผนงาน 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง จงัหวดัระยอง 



คํานํา 

การบริหารความเสี่ยงมีความจําเปนและสําคัญมากในปจจุบัน เพราะเปนสวนหนึ่งของการบริหาร

จัดการองคกร และเปนเรื่องท่ีทุกคนในองคกร ควรมีสวนรวมในการวิเคราะหและเชื่อมโยงสัมพันธกับการกําหนด

นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององคกร 

องคกรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี จะดําเนินงานบนพ้ืนฐานของ ๓ องคประกอบท่ีสําคัญคือการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง                     

(Risk management)  ซ่ึงสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เทศบาลตําบลเมืองแกลง  

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง ภายในองคกรจึงไดจัดทํา 

แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ข้ึน เพ่ือสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การบริหารงานของหนวยงาน ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน ท้ังนี้ การดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง

ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จะถือเปนแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือใหงาน/ภารกิจนั้น เปนไปตามวัตถุประสงค 

ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูบริหาร และบุคลากรของเทศบาลตําบล

เมืองแกลง ในการปฏิบัติงานใหเกิด สัมฤทธิ์ผลท่ัวท้ังองคกร ลดความเสี่ยงอันเกิดจากการทุจริต และเปนการ

ปองกันการทุจริต ตอไป 

 

         เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๑ 

บทนํา 

๑.๑ ความหมายของความเส่ียงและระบบการบริหารความเส่ียง 

ความเสี่ยง (Risk) คือเหตุการณหรือการกระทําใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณท่ีไมแนนอน 

และสงผลกระทบ หรือสรางความเสียหาย หรือกอใหเกิดความลมเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมาย             

ของแผนงาน/โครงการท่ีสําคัญ ของหนวยงานท่ีไดระบุไว 

การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ กระบวนการท่ีเปนระบบในการบริหารปจจัย 

และควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินการตางๆ ในการวิเคราะห การประเมิน การจัดการ การติดตาม

ประเมินผล และการสื่อสารความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม หนวยงาน หรือกระบวนการดําเนินงานขององคกร 

ตลอดจนการประกอบกันอยางลงตัวของวัฒนธรรมองคกร กระบวนการและโครงสรางขององคกร ซ่ึงมีผลโดยตรง

ตอประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคการบริหาร 

ระบบบริการความเสี่ยง (Risk management System) ระบบบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม          

ท้ังกระบวนการดําเนินงานตางๆ โดยลดโอกาสท่ีจะทําใหเกิดความเสียหายหรือความลมเหลว เพ่ือใหระดับของ

ความเสี่ยงหรือผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และ

ตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักและเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 

ของสวนราชการเปนสําคัญ 

 

๑.๒ หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กําหนดให

หนวยงานของรฐัจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือตาม

มาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

เพ่ือเปนการบริหารความเสี่ยงเปนไปตามเจตนารมณ ในมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหาร กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ ท่ีกําหนดใหสวนราชการปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิผล ซ่ึงเปนหนึ่งในหลักการสําคัญ หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย ทุกฝาย ปฏิบัติหนาท่ีตามพันธกิจใหบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกร มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน สรางกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ

และมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผล 

และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง  อันแสดงความมุงม่ันตอการบริหารราชการตาม 

หลักธรรมมาภิบาลและเพ่ือการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทําใหประชาชน

เกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไววางใจในการบริหารงานภาครัฐ เทศบาลตําบลเมืองแกลง จึงไดจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยงเทศบาลตําบลเมืองแกลง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้ึน  



เพ่ือคาดการณเหตุการณและปจจัยท่ีอาจเปนปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน สงผลกระทบหรือสรางความ

เสียหาย (ท้ังท่ีเปนตัวเงิน และไมเปนตัวเงิน) ใหแกหนวยงานเพ่ือหาแนวทางปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงนั้นได

ตอไป 

 

๑.๓ วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหหนวยงานสามารถปองกันความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงใหอยูในสภาวะท่ีควบคุม

ไดหรือหมดไป 

๒. เพ่ือลดผลกระทบตอความสําเร็จของการดําเนินงาน  และทําใหภารกิจของเทศบาลตําบล- 

เมืองแกลง สามารถบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว 

 

๑.๔ แนวคิดและกระบวนการบริหารความเส่ียง 

เทศบาลตําบลเมืองแกลง ไดมีคําสั่งท่ี 1032/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ

ควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือดําเนินงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององคกร โดย

พิจารณา และจัดวางแนวทางการบริหารงานของหนวยงานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ ท่ีเก่ียวของใหมี

ความชัดเจน สามารถตรวจสอบได และเปดเผยขอมูลไดอยางเหมาะสมใหเปนท่ีไววางใจของประชาชน จัดทํา

นโยบาย แนวทาง คูมือการปฏิบัติงานท่ีเห็นวาเปนประโยชนในการปฏิบัติงานอยางโปรงใส รวมท้ังสงเสริมให

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยูในกรอบวินัย จริยธรรมและจรรยาบรรณ กํากับ ดูแล และเสนอแนวทางสั่งการ เก่ียวกับ

การปฏิบัติงานใหแกนายกเทศมนตรี เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

เทศบาลตําบลเมืองแกลงไดดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk management 

process) ตามแนวทาง COSO ERM Framework ดังนี้ 

การบริหารความเสี่ยงมาตรฐาน COSO ประกอบดวยองคกระกอบ ๘ ประการ ซ่ึงครอบคลุม 

แนวทางการกําหนดนโยบายการบริหารงาน การดําเนินงาน และการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

  ๑) สภาพแวดลอมภายในองคกร (I nternal Environment) เปนองคประกอบท่ีสําคัญ  

ในการกําหนดกรอบบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยปจจัยหลายประการ เชนวัฒนธรรมองคกร นโยบายของ

ผูบริหาร แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร กระบวนการทํางาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เปนตน 

สภาพแวดลอมภายในองคกรประกอบเปนพ้ืนฐานสําคัญ  ในการกําหนดทิศทางของกรอบ 

การบริหารความเสี่ยงขององคกร 

  ๒) การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) องคกรตองพิจารณากําหนดวัตถุประสงค 

ในการบริหารความเสี่ยง ใหมีความสอดคลองกับกลยุทธ และความเสี่ยงท่ีองคกรยอมรับได เพ่ือวางเปาหมาย 

ในการบริหารความเสี่ยงขององคกรไดอยางชัดเจน และเหมาะสม 

  ๓) การบงชี้เหตุการณ (Event Identification) เปนการรวบรวมเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนกับ

หนวยงาน ท้ังในสวนของปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากภายในและภายนอกองคกร เชน นโยบายบริหารงาน บุคลากร     

การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ท้ังนี้เพ่ือทําความเขาใจตอ



เหตุการณและสถานการณนั้น เพ่ือใหผูบริหารสามารถพิจารณากําหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับ

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนไดเปนอยางดี 

  ๔) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเปนการจําแนกและ

พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงท่ีมีอยู โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และ

ผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงไดท้ังจากปจจัยความเสี่ยงภายนอกและปจจัยความเสี่ยง

ภายในองคกร 

  ๕) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เปนการดําเนินการหลังจากท่ีองคกรสามารถ

บงชี้ความเสี่ยงขององคกร และประเมินความสําคัญของความเสี่ยงแลว โดยจะตองนําความเสี่ยงไปดําเนินการ

ตอบสนองดวยวิธีการท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความสูญเสียหรือโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับ

ได 

  ๖) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) การกําหนดกิจกรรมและการปฏิบัติตางๆ            

ท่ีกระทําเพ่ือลดความเสี่ยง และทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร เชน             

การกําหนดกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการความเสี่ยงใหกับบุคลากรภายในองคกร เพ่ือเปนการ

สรางความม่ันใจวาจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นไดอยางถูกตองและเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

  ๗) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) องคกรจะตองมีระบบ

สารสนเทศและการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีจะนําไปพิจารณาดําเนินการริหาร

ความสี่ยงใหเปนไปตามกรอบ และข้ันตอนการปฏิบัติท่ีองคกรกําหนด 

  ๘) การติดตามและประเมินผล (Monitoring) องคกรจะตองมีการติดตามผล เพ่ือใหทราบถึงผล

การดําเนินการวามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

รูปแบบการประเมินความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสี่ยงและเสริมสรางความโปรงใสของหนวยงาน กําหนดแบบ

รายงานเพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจากสํานัก/กองในสังกัดเทศบาลตําบลเมืองแกลง ดําเนินการคนหาและระบุ

ความเสี่ยงจากภารกิจงาน โดยแบงเปน 4 ดาน ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงดานการ

ดําเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงดานกฎหมาย 

(Compliance Risk) ซ่ึงพิจารณาจากเปาหมายของภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินงาน ตามแผน

ปฏิบัติงานประจําป 

เพ่ือใหการประเมินความเสี่ยงมีทิศทางการปฏิบัติงานท่ีตรงกัน คณะกรรมการเพ่ือบริหารความ

เสี่ยงและเสริมสรางความโปรงใสของหนวยงาน จึงไดกําหนดรูปแบบ การรายงาน การประเมินความเสี่ยงเพ่ือให

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

แผนปฏิบัติการประจําป ท้ังนี้การคนหาและระบุความเสี่ยง 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. ความเส่ียงดานกลยุทธ หรือยุทธศาสตร คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ 

แผนการดําเนินงาน และนําไปปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก 
อันสงผลกระทบตอการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจขององคกร และดําเนินการวางมาตรการบริหารความเสี่ยง 

2. ความเส่ียงดานกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน คือ ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานของแตละกระบวนการ หรือกิจกรรมภายในองคกร ซ่ึงจะสงผลกระทบตอ ประสิทธิภาพของ
กระบวนการทํางานและการบรรลุวัตถุประสงคหลักขององคกรในภาพรวม เชน ดานการบริหาร, ดานการเงินและ
งบประมาณ, ดานการพัสดุ, ดานการพัฒนาบุคลากร และดานความปลอดภัย เปนตน 



3. ความเส่ียงดานเทคโนโยลีและสารสนเทศ คือ การบริหารจัดการในเรื่องของระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศ ใหมีความถูกตอง ปลอดภัย และใชงานไดตามวัตถุประสงค มีการบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
กําจัด ปองกัน หรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบตาง ๆ โดยสามารถฟนฟูระบบสารสนเทศ และการสํารอง 
และกูคืนขอมูลจากความเสียหาย มีการจัดการแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติท่ี
อาจจะเกิดกับระบบสารสนเทศ มีระบบรักษาความม่ันคงและปลอดภัยของระบบฐานขอมูล เชน ระบบปองกัน
ไวรัส ระบบไฟฟาสํารอง เปนตน รวมท้ัง มีการกําหนดสิทธิใหผูใชในแตละระดับ 

4. ความเส่ียงดานธรรมาภิบาล คือ การจัดทําแผนธรรมาภิบาล และ/หรือแผนบริหารความ
เสี่ยงในเรื่องการกํากับดูแลท่ีดี มีการวิเคราะหโอกาสหรือแนวโนมท่ีจะประพฤติผลหลัก ธรรมาภิบาล ซ่ึงสงผล
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 

โดยพิจารณาท้ังปจจัยภายในและภายนอก 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) 

ระบุระดับความรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึนวาจะไดรับผลกระทบมากเพียงใด โดยใชขอมูลชิงปริมาณ 

หรือคุณภาพท่ีมีอยู หรือหากยังไมมีขอมูล กําหนดโดยใชมติของคณะกรรมการ หรือผูมี

อํานาจสูงสุดเปนผูกําหนด 

 

(๕) โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (L)  

ระบุระดับความนาจะเปนท่ีจะมีโอกาสเกิดเหตุการณความเสี่ยงนั้น 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  
5. ดานกลยุทธ     แทนคาดวย  S 
6. ดานกระบวนการ    แทนคาดวย  O 
7. ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ แทนคาดวย  T 
8. ดานธรรมาภิบาล   แทนคาดวย  G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 3 



การจัดลําดับความเสี่ยง 
 

เม่ือดําเนินการประเมินความเสี่ยงแลวเสร็จ จึงนํามาวิเคราะหระดับความเสี่ยง (Level of Risk) 

หรือ จัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยงท่ียอมรับได และความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม และพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมภายในแตละปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญใหเหมาะสม โดยพิจารณาจาก

ระดับของความเสี่ยงท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (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) ลงใน

แผนภูมิ  (โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ x ผลกระทบท่ีจะเกิดความเสียหาย) เพ่ือใหทราบวา ปจจัยเสี่ยงนั้นอยูใน

ระดับความเสี่ยงใด  

- 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
ท
บ

 



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    ความ

เส่ียงและการประเมินความเส่ียง (RM 1) 

(2)  ปจจัยเส่ียง 

ระบุปจจัยเสี่ยงท่ีไดจากแผนภูมิท่ีมีระดับความเสี่ยง ระดับมาก และมากท่ีสุดมาจัดทําแผน

บริหารจัดการความเสี่ยง 

(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 

ระบุโอกาสของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนอีกหลังจากไดดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
(5)  ผลกระทบคงเหลือ 

ระบุผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนไดอีกผลกระทบคงเหลือ 
(6)  ระดับความเส่ียงคงเหลือ 

ระบุระดับความเสี่ยงคงเหลือ = โอกาสคงเหลือ X ผลกระทบคงเหลือ 
(7)  ปญหาอุปสรรค 

ระบุปญหาอุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความสี่ยง 
 

การคนหาและระบุความเส่ียงใหมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในปถัดไป 

คณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสี่ยงและเสริมสรางความโปรงใสของหนวยงาน นําขอมูลท่ีไดจาก

การติดตามผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือทําการประเมินผลความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และ

วางแผนบริหารความเสี่ยง และวางแผนการควบคุมภายใน สําหรับความเสี่ยงท่ีอยูในระดับท่ียอมรับไมได ใหถือ

เปนความเสี่ยงท่ียังเหลืออยู โดยพิจารณาจากภารกิจ กิจกรรม ท่ีจะดําเนินการในป 2563 และนําความเสี่ยงท่ียัง

เหลืออยูหลังจากการควบคุมดวยกระบวนการควบคุมภายใน มาพิจารณาถึงปจจัยเสี่ยงท้ังภายในและภายนอกท่ี

จะสงผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินภารกิจและกิจกรรม 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 การทองเท่ียว 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. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและชุมชน 

มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

รักษาสิ่งแวดลอม  พัฒนาจัดการดานสาธารณสุขให

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนทุกครัวเรือน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการท่ีดี 

6. เ พ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย  และการมีสวนรวม

ของประชาชนในการบริหารจัดการทองถ่ินมากข้ึน มี

คุณธรรมจริยธรรม รอบรูกฎหมายท่ีเก่ียวของ การ

บริหารจัดการของเทศบาลมีการจัดสรรทรัพยากรทํา

ใหเกิดความพรอมตอการใหบริการประชาชนมาก

ยิ่งข้ึน 

 

กลยุทธ (พันธกิจ) 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน 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 

4.1สงเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห 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 ฟนฟู 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. แผนงานรักษาความสงบภายใน 

3. แผนงานการศึกษา 

4. แผนงานสาธารณสุข 

5. แผนงานเคหะและชุมชน 

6. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

7. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 



8. แผนงานงบกลาง 

9. แผนงานพาณิชย งานกิจการประปา 

10. แผนงานพาณิชย งานกิจการสถานธนานุบาล 

11. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

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 



กําหนดแบบรายงานเพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจากสํานัก/กองในสังกัดเทศบาลตําบล- 

เมืองแกลง ดําเนินการคนหาและระบุความเสี่ยงจากภารกิจงาน โดยแบงเปน 4 ดาน ไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ 

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

และความเสี่ยงดานกฎหมาย (Compliance Risk) ซ่ึงพิจารณาจากเปาหมายของภารกิจ/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 ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย

เก่ียวกับงานในหนาท่ี 
S1   /     /   

2 ดานกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน ( O )            

2.1 ขาดความรูความเขาใจในการทํางานเฉพาะดาน O1   /     /   

3 ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ( T )            

3.1  ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร T1  /     /    

3.2 ขาดเครื่องมือ อุปกรณตางๆ T2  /     /    

4 ดานธรรมาภิบาล ( G )            

4.1 ขาดการติดตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งฯ ตาง ๆ G1  /     /    

 

 

 

 

 



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 ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ

เก่ียวกับงานในหนาท่ี 
S2   /     /   

2 ดานกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน ( O )            

2.1 ขาดแคลนบุคลากรดานงานชาง O2    /     /  

2.2 ดําเนินงานไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 
 

O3    /     /  

3 ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ( T )            

3.1  ไมมีตําแหนงเฉพาะ เจาหนาท่ีขาดความรู ความ
เขาใจในการใชเครื่องมืออุปกรณ 

T3  /     /    

4 ดานธรรมาภิบาล ( G )            

4.1 ขาดการติดตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งฯ ตาง ๆ G2  /     /    

4.2 ผูเสียผลประโยชนในองคกรตอตานกฎ ระเบียบ
ใหม 

G3   /     /   

 

 

 



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 ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ

เก่ียวกับงานในหนาท่ี 
S3   /     /   

2 ดานกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน ( O )            

2.1 กระบวนการในการปฏิบัติงานหลายข้ันตอน มี
ระเบียบฯ ควบคุมอยางชัดเจน จึงใชเวลานานใน
การปฏิบัติงาน 

O4  /     /    

3 ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ( T )            

3.1  ระบบฐานขอมูลตางๆ มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
อยูเสมอ ซ่ึงฐานขอมูลไมครบถวน เปนปจจุบัน 

T4  /     /    

4 ดานธรรมาภิบาล ( G )            

4.1 ขอมูลบางอยางเปนความลับไมสามารถเปดเผยได G4  /     /    

 
 
 
 
 

 



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 ขาดความชัดเจนในการสั่งการ สื่อสาร S4   /     /   

2 ดานกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน ( O )            

2.1 ขาดบุคลากรเฉพาะดาน O5   /     /   

3 ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ( T )            

3.1  ระบบฐานขอมูลตางๆ มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
อยูเสมอ ซ่ึงฐานขอมูลไมครบถวน เปนปจจุบัน 

T5  /     /    

4 ดานธรรมาภิบาล ( G )            

 ไมมี -           

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 ขาดความชัดเจนในการสั่งการ สื่อสาร S5   /     /   

2 ดานกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน ( O )            

2.1 ขาดการสื่อสารกับชุมชน O6  /     /    

3 ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ( T )            

3.1  ระบบฐานขอมูลตางๆ มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
อยูเสมอ ซ่ึงฐานขอมูลไมครบถวน เปนปจจุบัน 

T6  /     /    

4 ดานธรรมาภิบาล ( G )            

 ขอมูลบางอยางเปนความลับไมสามารถเปดเผยได G5  /     /    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 ขาดความชัดเจนในการสั่งการ สื่อสาร S6   /     /   

2 ดานกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน ( O )            

2.1 ขาดการสื่อสารกับชุมชน O7  /     /    

3 ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ( T )            

3.1  ระบบฐานขอมูลตางๆ มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
อยูเสมอ ซ่ึงฐานขอมูลไมครบถวน เปนปจจุบัน 

T7  /     /    

4 ดานธรรมาภิบาล ( G )            

 ไมมี -           

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.กองวิชาการและแผนงาน 

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 ดําเนินงานไมเปนไปตามหวงระยะเวลาท่ีระบุใน

แผนการดําเนินงาน 
S7    /     /  

1.2 ขาดความชัดเจนในการสั่งการ สื่อสาร S8   /     /   

2 ดานกระบวนการ หรือการปฏิบัติงาน ( O )            

2.1 ขาดการสื่อสารกับชุมชน O8  /     /    

3 ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ( T )            

3.1  ระบบฐานขอมูลตางๆ มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
อยูเสมอ ซ่ึงฐานขอมูลไมครบถวน เปนปจจุบัน 

T8  /     /    

4 ดานธรรมาภิบาล ( G )            

 ขอมูลบางอยางเปนความลับไมสามารถเปดเผยได G6  /     /    

 
 



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 ขาดความรูความเขาใจเก่ียว 
กับระเบียบ กฎหมายเก่ียวกับงาน 
ในหนาท่ี 

3 3 9 S1 

2. ความเส่ียงดานกระบวนการ  
(การปฏิบัติงาน) 

     

ดานบุคคล 
2.1 เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําความรู
ความสามารถเฉพาะดานของตนมาปฏิบัติงาน
ใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

 
2.1 ขาดความรูความเขาใจใน 
การทํางานเฉพาะดาน 

 
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 เพ่ือใหการบริหารงานมีความโปรงใส 
ตรวจสอบได เปนไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบตางๆ 

4.1 ขาดการติดตามกฎหมาย ระเบียบ  
คําสั่งฯ ตาง ๆ 

2 2 4 G1 



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 ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบ กฎหมายเก่ียวกับงานใน
หนาท่ี 

3 3 9 S2 

2. ความเส่ียงดานกระบวนการ  
(การปฏิบัติงาน) 

     

ดานบุคคล 
2.1 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเฉพาะดาน 

 
2.1 ขาดแคลนบุคลากรดานงานชาง 

 
4 

 
4 

 
16 

 

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 ไมมีตําแหนงเฉพาะ เจาหนาท่ี
ขาดความรู ความเขาใจในการใช
เครื่องมืออุปกรณ 

2 2 4 T3 

4. ความเส่ียงดานธรรมาภิบาล      
4.1 เพ่ือใหการบริหารงานมีความโปรงใส 
ตรวจสอบได เปนไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบตางๆ 

4.1 ขาดการติดตามกฎหมาย ระเบียบ  
คําสั่งฯ ตาง ๆ 

2 2 4 G2 

4.2 ความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายตอ
ราชการ เชน การเสื่อมเสียชื่อเสียง เวลา 
งบประมาณ ฯลฯ 

4.2 ผูเสียประโยชนในองคกรตอตาน
กฎ ระเบียบใหม 

3 3 9 G3 



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
เก่ียวกับงานในหนาท่ีมาปฏิบัต ิ

1.1 ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบ กฎหมายเก่ียวกับงาน 
ในหนาท่ี 

3 3 9 S3 

2. ความเส่ียงดานกระบวนการ  
(การปฏิบัติงาน) 

     

ดานการบริหาร 
2.1 ความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายตอ
ราชการ เชน เวลา งบประมาณ ฯลฯ 

 
2.2 กระบวนการในการปฏิบัติงาน
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 G4 

 
 
 



4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ข.แบบฟอรม  การวิเคราะหความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM 1) 
 

ปจจัยเส่ียง / วัตถุประสงค 
(1) 

ปจจัยเส่ียง 
(2) 

โอกาส 
(3) 

ผลกระทบ 
(4) 

ระดับความเส่ียง 
(5) 

รหัส 
(6) 

1. ความเส่ียงดานกลยุทธ      

1.1 ความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายตอ
ราชการ ในการปฏิบัติตามคําสั่ง 

1.1 ขาดความชัดเจนในการสั่งการ 
สื่อสาร 

3 3 9 S4 

2. ความเส่ียงดานกระบวนการ  
(การปฏิบัติงาน) 

     

ดานบุคคล 
2.1 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเฉพาะดาน 

 
2.2 ขาดบุคลากรเฉพาะดาน 

 
3 

 
3 

 
9 

 

O5 

3. ความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
3.1 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการ 

3.1 ระบบฐานขอมูลตางๆ มีการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงอยูเสมอ ซ่ึง
ฐานขอมูลไมครบถวน เปนปจจุบัน 

2 2 4 T5 

4. ความเส่ียงดานธรรมาภิบาล      
- - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



5.กองการศึกษา 

ข.แบบฟอรม  การวิเคราะหความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM 1) 
 

ปจจัยเส่ียง / วัตถุประสงค 
(1) 

ปจจัยเส่ียง 
(2) 

โอกาส 
(3) 

ผลกระทบ 
(4) 

ระดับความเส่ียง 
(5) 

รหัส 
(6) 

1. ความเส่ียงดานกลยุทธ      

1.1 ความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายตอ
ราชการ ในการปฏิบัติตามคําสั่ง 

1.1 ขาดความชัดเจนในการสั่งการ 
สื่อสาร 

3 3 9 S5 

2. ความเส่ียงดานกระบวนการ  
(การปฏิบัติงาน) 

     

ดานการบริหาร 
2.1 ความเสี่ยงดานการประสานงานท่ี
คลาดเคลื่อน อาจสงผลขอความรวมมือยาก 

 
2.1 ขาดการสื่อสารกับชุมชน 

 
2 

 
2 

 
4 

 

O6 

3. ความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
3.1 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการ 

3.1 ระบบฐานขอมูลตางๆ มีการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงอยูเสมอ ซ่ึง
ฐานขอมูลไมครบถวน เปนปจจุบัน 

2 2 4 T6 

4. ความเส่ียงดานธรรมาภิบาล      
4.1 เพ่ือใหการบริหารงานมีความโปรงใส 
ตรวจสอบได เปนไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบตางๆ 

4.1 ขอมูลบางอยางเปนความลับไม
สามารถเปดเผยได 

2 2 4 G5 

 
 
 
 
 
 



6.กองการประปา 

ข.แบบฟอรม  การวิเคราะหความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM 1) 
 

ปจจัยเส่ียง / วัตถุประสงค 
(1) 

ปจจัยเส่ียง 
(2) 

โอกาส 
(3) 

ผลกระทบ 
(4) 

ระดับความเส่ียง 
(5) 

รหัส 
(6) 

1. ความเส่ียงดานกลยุทธ      

1.1 ความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายตอ
ราชการ ในการปฏิบัติตามคําสั่ง 

1.1 ขาดความชัดเจนในการสั่งการ 
สื่อสาร 

3 3 9 S6 

2. ความเส่ียงดานกระบวนการ  
(การปฏิบัติงาน) 

     

ดานการบริหาร 
2.1 ความเสี่ยงดานการประสานงานท่ี
คลาดเคลื่อน อาจสงผลขอความรวมมือยาก 

 
2.1 ขาดความชัดเจนในการสั่งการ 
สื่อสาร 

 
2 

 
2 

 
4 

 

O7 

3. ความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
3.1 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการ 

3.1 ระบบฐานขอมูลตางๆ มีการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงอยูเสมอ ซ่ึง
ฐานขอมูลไมครบถวน เปนปจจุบัน 

2 2 4 T7 

4. ความเส่ียงดานธรรมาภิบาล      
- - - - -  

 
 

 
 
 
 
 



7.กองวิชาการและแผนงาน 

ข.แบบฟอรม  การวิเคราะหความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM 1) 
 

ปจจัยเส่ียง / วัตถุประสงค 
(1) 

ปจจัยเส่ียง 
(2) 

โอกาส 
(3) 

ผลกระทบ 
(4) 

ระดับความเส่ียง 
(5) 

รหัส 
(6) 

1. ความเส่ียงดานกลยุทธ      

1.1 การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิภาพ 

1.1 ดําเนินงานไมเปนไปตามหวง
ระยะเวลาท่ีระบุในแผนการดําเนินงาน 

4 4 16 S7 

1.2 ความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายตอ
ราชการ ในการปฏิบัติตามคําสั่ง 

1.2 ขาดความชัดเจนในการสั่งการ 
สื่อสาร 

3 3 9 S8 

2. ความเส่ียงดานกระบวนการ  
(การปฏิบัติงาน) 

     

ดานการบริหาร 
2.1 ความเสี่ยงดานการประสานงานท่ี
คลาดเคลื่อน อาจสงผลขอความรวมมือยาก 

 
2.1 ขาดการสื่อสารกับชุมชน 

 
2 

 
2 

 
4 

 

O8 

3. ความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
3.1 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการ 

3.1 ระบบฐานขอมูลตางๆ มีการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงอยูเสมอ ซ่ึง
ฐานขอมูลไมครบถวน เปนปจจุบัน 

2 2 4 T8 

4. ความเส่ียงดานธรรมาภิบาล      
4.1 เพ่ือใหการบริหารงานมีความโปรงใส 
ตรวจสอบได เปนไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบตางๆ 

4.1 ขอมูลบางอยางเปนความลับไม
สามารถเปดเผยได 

2 2 4 G6 
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