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    หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลห้วยไคร้อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้
จัดท าคู่มือสรุปมาตรฐาน COSO – ERM 2017 สู่กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีข้อมูลองค์ประกอบ  COSO – ERM 2017  
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง  ประเมินความเสี่ยง  การจัดการความเสี่ยง  ตามมาตรฐาน  COSO  
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่อให้
หน่วยงาน ได้น ามาใช้ในการก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การ
บริหารงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันการเกิดปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
    การจัดท าคู่มือสรุปมาตรฐาน COSO – ERM  2017  สู่กระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยงของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ และวิธีการขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงให้
สามารถท าความเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง และน าไปใช้ในการผลักดันยุทธ์ศาสตร์
การพัฒนาตามแผนการพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยไคร้บรรลุผลส าเร็จต่อไป 
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บทที ่1 
หลักการ COSO – ERM 2017 (5 องคป์ระกอบ 20 หลักการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการส าคัญที่ 1 การก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and 
Culture)  

การก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กรเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบท้ังหมดในการ
บริหารความเสี่ยงเนื่องจากการก ากับดูแลกิจการจะเป็นสิ่งท่ีก าหนดแนวทางขององค์กรในการให้
ความส าคัญ และสร้างความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และวัฒนธรรมองค์กรจะ
เกี่ยวข้องกับค่านิยม ทางจริยธรรม พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และความเข้าใจเกี่ยวกับความเส่ียงของ
องค์กร ซึ่งจะสะท้อนผ่านการตัดสินใจต่างๆ  

COSO ถือว่าการก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญยิ่ง เป็น 
องค์ประกอบพื้นฐานหลักให้องค์ประกอบอื่นๆ เกิดขึ้นเสมือนเป็นรากฐานส าคัญให้เกิดการบริหาร
ความ เส่ียงขึน้ในองค์กร มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้  

1. จัดตั้ งคณะกรรมการดูแลความเสี่ยง (Exercises Board Risk Oversight) 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีก ากับดูแลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงก ากับ ดูแลกิจการ
เช่น คณะกรรมการควรมีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง มีความรู้
และความเชี่ยวชาญในการก ากับการบริหารความเสี่ยง มีความเป็นอิสระ หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น  

2. จัดตั้งโครงสร้างการด าเนินงาน (Establishes Operating Structures)  
    องค์กรควรจัดตั้ งโครงสร้างการด า เนินงานท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์และ

วัตถุประสงค์ทาง ธุรกิจ เช่น มีการก าหนดโครงสร้างการด าเนินงานและสายการบังคับบัญชาท่ี
เหมาะสม มีโครงสร้างในการบริหารความเส่ียง มีการก าหนดอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ
ให้สอดคล้องกับกุลยุทธ ์ 
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3. ระบุวัฒนธรรมองค์กรท่ีต้องการ (Defines Desired Culture)  
    องค์กรควรระบุพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมองค์กรท่ีต้องการ 

คณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารเป็นผู้ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรท้ังส าหรับองค์กรในภาพรวม
และ ส าหรับบุคลากรภายใต้วัฒนธรรมองค์กรท่ีให้ความส าคัญกับความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กร
เกิดขึ้นจาก หลายปัจจัย ปัจจัยภายในท่ีส าคัญ ได้แก่ ระดับการใช้วิจารณญาณ ความเป็นอิสระใน
การตัดสินใจของ พนักงาน การส่ือสารระหว่างพนักงานและผู้จัดการ มาตรฐานและกฎเกณฑ์ต่างๆ 
แผนผังทางกายภาพ  ของสถานท่ีปฏิบัติงานและระบบค่าตอบแทน ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
ข้อก าหนดด้านกฎหมาย ความ คาดหวังของลูกค้า นักลงทุน และองค์ประกอบอื่นๆ  

4. แสดงความมุ่งมั่นในค่านิยมหลัก (Demonstrates Commitment to Care 
Values)  

   องค์กรควรแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติตามค่านิยมหลักขององค์กร 
เช่น ยึดถือ การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติตามภาระ
รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด การสร้างความรับผิดชอบต่อตนเอง การก าหนดให้มีการสื่อสารท่ี
เหมาะสม  

5. จูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถ (Attracts, Develops, and 
Retains Capable Individuals)  

    องค์กรควรมุ่งมั่นในการสนับสนุนการสร้างทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกับกลยุทธ์
และ วัตถุประสงค์ขององค์กร เช่น ฝึกอบรมบุคลากรในด้านการบริหารความเสี่ยง ส่งเสริม
ความสามารถของ พนักงาน สร้างแรงจูงใจและผลตอบแทนอื่นๆ อย่างเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง
งานในทุกระดับ 

หลกัการส าคญัที่ 2 กลยทุธแ์ละการก าหนดวตัถปุระสงค ์(Strategy and 
objectiveSetting)  

การบริหารความเสี่ยงสามารถบูรณาการเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรได้ผ่าน
กระบวนการ ก าหนด กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยองค์กรควรก าหนดความเสี่ยงท่ี
ยอมรับได้ให้สอดคล้อง กับการก าหนดกลยุทธ์นอกจากนั้น วัตถุประสงค์ขององค์กร จะเป็นสิ่งท่ี
ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามกล ยุทธ์รวมถึงการด าเนินงานท่ัวไปและปัจจัยท่ีองค์กรให้ความส าคัญ
และจะเป็นพื้นฐาน ในการระบุประเมิน และการตอบสนองต่อความเส่ียง  

หลักการส าคัญที่ 2 กลยุทธ์และการก าหนดวัตถุประสงค์ มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้  
6. วิเคราะห์ธุรกิจ (Analyzes Business Context)  

         องค์กรควรพิจารณาถึงผลกระทบจากการบริหารขององค์กรท่ีอาจเกิดขึ้นและ
ส่งผลต่อ ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เช่น การเข้าใจบริบทขององค์กร การค านึงถึง
สภาพแวดล้อม ภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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7. ระบุความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Defines Risk Appetite)  
        องค์กรควรระบุความเสี่ยงท่ียอมรับได้ เพื่อสร้าง รักษา และส่งเสริมความ

ตระหนักถึง ค่านิยม เช่น มีกรก าหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้และสื่อสารความเสี่ยงท่ียอมรับ
ได้ให้ชัดเจน ความ เสี่ยงท่ียอมรับได้ไม่มีการก าหนดรูปแบบท่ีตายตัวหรือเป็นมาตรฐานท่ีจะใช้ได้
กับทุกองค์กร ผู้บริหารเป็น ผู้เลือกความเสี่ยงท่ียอมรับได้ภายใต้บริบทขององค์กรท่ีต่างกันในแต่
ละองค์กร  

8. ประเมินกลยุทธ์ (Evaluates Alternative Strategies)  
        องค์กรควรประเมินเพื่อค้นหากลยุทธ์ทางเลือกและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อ

โปรไฟล์ ความเส่ียงขององค์กร เช่น การวิเคราะห์ SWOT การประเมินมูลค่า การคาดการณ์รายได้ 
การวิเคราะห์ คู่แข่ง และการวิเคราะห์สถานการณ์กลยุทธ์ต้องสนับสนุนพันธกิจและวิสัยทัศน์ 
รวมถึงสอดคล้องกับ ค่านิยมหลักและเส่ียงท่ียอมรับได้  

9. ก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร (Formulates Business Objectives)  
       ในการก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรควรพิจารณาความเส่ียงในระดับต่างๆ ซึ่ง 

สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ควบคู่ไปด้วย เช่น การก าหนดค่าความเบี่ยงเบนของความเสี่ยง
จากผล การด าเนินงานซึ่งยังคงอยู่ในช่วงความส่ียงท่ียอมรับได้ 

หลักการส าคัญที่ 3 ผลการด าเนินงาน (Performance) 
เริ่มจากการระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลต่อความสามารถในการบรรลุกลยุทธ์

และ วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงตามโอกาสและผลกระทบท่ี
อาจเกิดขึ้น และพิจารณาความเสี่ยงท่ีองค์กรยอมรับได้ จากนั้นองค์กรจะเลือกตอบสนองต่อความ
เส่ียงด้วยวิธีต่างๆ รวมถึงพิจารณาปริมาณความเสี่ยงในภาพรวมและตรวจสอบผลการด าเนินงาน
เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซึ่ง จะพัฒนามุมมองในภาพรวมเกี่ยวกับปริมาณความเสี่ยงท่ีองค์กรอาจ
เผชิญในการบรรลุ เป้าหมายกล  ยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กรในระดับองค์กร มี  4 
องค์ประกอบ ดังนี้  

10. ระบุความเสี่ยง (Identifies Risk)  
      องค์กรควรระบุความเส่ียงท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร เช่น 

ความ เสี่ยงด้านลูกค้า ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ความเสี่ยงท้ังหมดจะเก็บไว้ในโปรไฟล์ความเสี่ยง เพื่อน าไปจัดการ
ความเส่ียงเหล่านี้ต่อไป 

11. ประเมินความรุนแรงของความเส่ียง (Assesses Severity of Risk)  
      องค์กรควรประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง โดยประเมินว่าแต่ละปัจจัย

นั้นมีโอกาส ท่ีจะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรง
เพียงใด  
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12. จัดล าดับความส าคัญของความเส่ียง (Prioritizes Risks)  
      องค์กรควรค านวณระดับความเสี่ยง (Risk Exposure) จัดล าดับความส าคัญ

ของความ เสี่ยง เพื่อเป็นพื้นฐานในการพิจารณาคัดเลือกวิธีตอบสนองต่อความเสี่ยงต่างๆ การ
ค านวณระดับความ เสี่ยงเท่ากับผลคูณของคะแนนระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดกับความเสียหายเพื่อ
จัดล าดับความส าคัญและใช้ ในการตัดสินใจว่าความเส่ียงใดควรเร่งจัดการก่อน  

13. ด าเนินการตอบสนองต่อความเส่ียง (Implements Risk Responses)  
      องค์กรควรประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง โดยประเมินว่าแต่ละปัจจัย

เสี่ยงนั้นมี โอกาสท่ีจะเกิดมากน้อยเพียงใดและหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรง
เพียงใด  

14. พัฒนากรอบความเส่ียงในภาพรวม (Develops Portfolio View)  
      องค์กรควรพัฒนาและประเมินความเส่ียงในภาพรวมของท้ังองค์กร เครื่องมือ

ท่ีนิยมใช ้แสดงความเส่ียงมีชื่อเรียกหลากหลายชื่อได้แก่ Risk Map หรือ Risk Matrix  

หลักการส าคัญที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงแก้ไข (Review and Revision)  
องค์กรควรพิจารณากระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่เป็นระยะ โดยทบทวนความสามารถ

และ แนวทางการบริหารความเส่ียง ผู้บริหารควรพิจารณาความสามารถและการบริหารความเส่ียง
ท่ัวท้ัง องค์กรว่าเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรมากน้อยเพียงใดและมีสิ่งใดท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่ม
คุณค่าให้กับ องค์กรได้แม้ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญต่างๆ มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้  

15. ประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ (Assesses Substantial Change)  
      องค์กรควรระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก

กิจการท่ี อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีส าคัญ เช่น ผู้บริหารระดับสูง
ลาออกจากต าแหน่ง การควบรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีหรือกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ  

16. ทบทวนความเส่ียงและผลการด าเนินงาน (Reviews Risk  and Performance)  
      องค์กรควรทบทวนผลการด าเนินงานขององค์กร รวมถึงพิจารณาทบทวน

ความเสี่ยง ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น องค์กรมีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายแล้วหรือไม่ องค์กร
ประเมินความเสี่ยงได้ แม่นย าหรือไม่ องค์กรพิจารณาระดับความเสี่ยงได้เหมาะสมกับเป้าหมาย
หรือไม่ หรือมีความเส่ียงอื่นใด ท่ีก าลังเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร  

17. มุ่งมั่นปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Pursues Improvement in 
Enterprise Risk Management)  
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    องค์กรควรปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงองค์กรอยู่สม่ าเสมอ โดยเฉพาะ
ช่วงเวลาการ เปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ เช่น การปรับโครงสร้างองค์กรหลังการประเมินผลการ
ด าเนินงาน หรือการ เปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบการ
บริหารความเสี่ยง  

หลกัการส าคญัที่ 5 สารสนเทศการสือ่สารและการรายงาน (Information, 
Communication, and Reporting)  

การสื่อสารเป็นกระบวนการต่อเนื่องในการรวบรวมข้อมูล และแบ่งปันข้อมูลท่ีจ าเป็นจาก
ท่ัวท้ัง องค์กรผู้บริหารใช้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังจากแหล่งภายในและภายนอก ซึ่งข้อมูลสารสนเทศ
ดังกล่าวจะมาจากท้ังผู้บริหารและพนักงานในส่วนต่างๆ ขององค์กร เพื่อสนับสนุนการบริหาร
ความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร โดยองค์กรจะใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูล เพื่อรวบรวม ประมวลผลและ
จัดการข้อมูลต่างๆ ท่ีสัมพันธ์ กับการบริหารความเสี่ยง จากนั้นองค์การจึงรายงานข้อมูลความ
เส่ียง วัฒนธรรมองค์กร และผลการ ด าเนินการได้มี 3 องค์ประกอบดังนี้  

18. ยกระดับระบบสารสนเทศ (Leverages Information Systems)  
      องค์กรควรจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อเวลา องค์กร

อาจใช้ กระบวนการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อค้นหารูปแบบ
ความสัมพันธ์ของ สิง่เชื่อมโยงข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันน าไปสู่การระบุและจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น  

19. สื่อสารข้อมูลความเส่ียง (Communicates Risk Information)  
      องค์กรควรสื่อสารข้อมูลการบริหารความเสี่ยงองค์กรผ่านช่องทางการติดต่อ

ต่างๆ ข้อมูลการสื่อสารท้ังระดับบนลงล่าง (Top-down Approach) และระดับล่างขึ้นบน 
(Bottom-up Approach) การสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงควรมีให้เพียงพอท้ังภายในและภายนอก
องค์กร  

20. รายงานผลความเสี่ยง วัฒนธรรม และผลการด าเนินงาน (Reports on Risk, 
Culture, and Performance)  

      องค์กรควรรายงานความเส่ียง วัฒนธรรมองค์กร และผลการด าเนินงานในทุก
ระดับให้ ครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กรแม้จะมีการมอบหมายหน้าท่ีด้านการรายงานผลให้หน่วยงานหรือ
บุคคลใดแล้วก ็ตาม ผู้บริหารก็ยังต้องมีหน้าท่ีก ากับดูแลด้วย 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2 
สรปุขัน้ตอนและกระบวนการบรหิารความเสีย่ง  

 

 เพื่อให้กระบวนการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานสอดคล้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ควรก าหนดให้มีขั้นตอนอย่างน้อย ดังนี้ 
1. ก าหนดวตัถุประสงค ์
  ในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเริ่มต้นจากการจัดท ายุทธศาสตร์ใน
การปฏิบัติงาน โดยน าเอายุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาท้ังระดับ
ภาค ระดับจังหวัด มาเชื่อมโยงเพื่อกลั่นกรองเป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยต้องก าหนด
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือวัตถุประสงค์
ขององค์กรท่ีน าพาไปสู่เป้าหมายการพัฒนา ตามแผนพัฒนาท่ีเราได้วางไว้ ความเสี่ยงเป็นสิ่งท่ี
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  ดังนั้นการก าหนดและท าความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ขององค์กรจึงเป็นขั้นตอนแรกท่ีต้องกระท าเพื่อก าหนดหลักการและทิศทางใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยง  
  ลกัษณะวตัถปุระสงค์ ท่ีดีมีดังต่อไปนี ้ 
  1. Specific มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง สามารถท าให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรเข้าใจ
ตรงกันได ้ 
  2. Measurable สามารถวัดผลได้ว่าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุผลส าเร็จหรือไม่ ไม่ว่าจะใน 
เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ  
  3. Attainable สามารถท าให้บรรลุผลได้ภายใต้ศักยภาพ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่
องค์กรมีอยู่  
  4. Relevant มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร  
  5. Timely มีก าหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  
 
 2. ระบปุัจจยัเสีย่ง 
  เป็นกระบวนการท่ีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดย
ค านึงถึงความเสี่ยงท่ีมีสาเหตุมาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอกปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานท้ังในระดับองค์กรและในระดับ
กิจกรรมโดยในการระบุปัจจัยเส่ียงต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด รวมท้ังมี
ทรัพย์สินใดท่ีจ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา  โดยปัจจัยเสี่ยงท่ีพบจะถูกจ าแนกประเภท
ความเส่ียงตามวัตถุประสงค์ของ COSO – ERM 4 ด้านได้แก่ 
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   2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) : เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนด 
กลยุทธ์ นโยบาย แผนการด าเนินงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อทิศทาง ภารกิจหลัก รวมท้ังการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งอาจมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก (เช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ผู้ใช้บริการ และอื่น ๆ) รวมท้ังปัจจัยภายใน (เช่น 
การปรับโครงสร้างองค์กร การปรับรูปแบบการท างาน) และรวมถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ
ตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจไปใช้อย่างไม่เหมาะสม 
  2.2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) : เป็นความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ  หรือกิจกรรม ท้ังท่ีเกี่ยวกับอุปกรณ์และบุคลากร และ
รวมถึงความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูล
ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพและในการด าเนินงาน 
  2.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) : เป็นความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องการบริหาร
จัดการและการควบคุมทางการเงิน การตัดสินใจทางการเงิน รวมท้ังการบริหารงบประมาณ โดย
อาจเป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน (เช่น การจัดสรรงบประมาณ การจัดการสภาพคล่อง
ของเงินทุน) หรือจากปัจจัยภายนอก (เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลง
รัฐบาล หรือการเกิดโรคโควิดท่ีเราพบเจอในปัจจุบัน ) ซึ่งส่งผลต่อสถานะทางการเงินและ
ประสิทธิภาพของกระบวนการท างานขององค์กร 
  2.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  (Compliance Risk) : เป็นความเสี่ยงท่ี
เกิดจากการฝ่าฝืน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนดต่าง ๆ 
และรวมไปถึงกฎระเบียบหรือกฎหมายท่ีมีอยู่ไม่เหมาะสมจนเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร 
3. ประเมนิความเสีย่ง   
  เป้าหมายของการประเมินความเสี่ยง  คือ  การบ่งบอกค่าความรุนแรงของความเสี่ยง 
(หรือปัจจัยเสี่ยง) เพ่ือก าหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง  (หรือปัจจัยเสี่ยง)  แล้วน าไปสู่การ
จัดล าดับความส าคัญของความเส่ียง  การประเมินความเสี่ยง  จะพิจารณาใน 2 มิติ  ได้แก่ โอกาส
ท่ีจะเกิด (Likelihood)  และ ผลกระทบ (Impact) เพื่อประเมินว่าแต่ละความเสี่ยงมีโอกาสท่ีจะ
เกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบรุนแรงเพียงใด 
  โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ความถี่  
ผลลัพธ์  รวมถึงโอกาสของการเกิดความเสียหาย  ท่ีความเส่ียงอาจจะเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบ
ต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ ยังอาจเป็นตัวชี้วัดน าของความเส่ียงนั้น ท้ังนี้ 
การประเมินโอกาสท่ีแต่ละความเสี่ยงจะเกิดขึ้น อาจพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต
และปัจจุบัน (เช่น จ านวนการเกิดขึ้นตามสาเหตุของความเสี่ยง ความถี่ในการเกิดขึ้นของความ
เส่ียง) อย่างไรก็ตาม การประเมินความเส่ียงท่ีไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในอดีตอาจท าได้ยาก  
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 ดังนั้น จึงอาจต้องใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคต การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้
สถานการณ์ท่ีเป็นไปได้ท้ังหมด (Scenario Analysis) การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น 
หรือจากผู้เชี่ยวชาญ  
  ผลกระทบ (Impact)  หมายถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เมื่อความเส่ียงเกิดขึ้น หรืออาจ
เป็นเป็นตัวชี้วัดตามของความเสี่ยงนั้น  การประเมินผลกระทบเป็นการคาดการณ์มูลค่าของความ
รุนแรงและความเสียหาย โดยอาศัยปัจจัยประกอบหลายปัจจัย เช่น มูลค่าความสูญเสียในอดีต 
ขนาดของความสูญเสียท่ีหน่วยงานสามารถรองรับได้โดยไม่ท า ให้เกิดการหยุดชะงัก การ
ประเมินผลกระทบอาจพิจารณาตามประเภทของความเสี่ยง (ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน 
ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ) 
   ตวัอยา่ง การพจิารณาโอกาสในการเกดิความเสี่ยง หน่วยงานอาจจัดระดับของการเกิด
ความเส่ียงเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดบั โอกาสทีจ่ะเกิด 
ค าอธบิาย 

โอกาสเกดิเชงิคุณภาพ โอกาสเกดิเชงิปรมิาณ 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า 

4 สูง มีโอกาสในการเกิดเกือบค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 1 ปี ต่อครั้ง 

2 ต่ า มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 2-3 ปี ต่อครั้ง 

1 ต่ ามาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 5 ปี ต่อครั้ง 

 
  ตัวอย่าง การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง  หรือมูลค่าความ
เสี่ยง จากความเสี่ยงท่ีคาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น หน่วยงานอาจจัดระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดบั ผลกระทบ ค าอธบิาย 

5 สูงมาก ส่งผลกระทบในระดับสูงมาก (มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ประชาชน) 

4 สูง ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอก 

3 ปานกลาง ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน 

2 ต่ า ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายในอ่ืน 

1 ต่ ามาก ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของตนเอง 
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ค านวณระดบัความเสี่ยง หรอืการจดัล าดบัความเสีย่ง  
 เป็นการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง หลังจากท่ีเราได้ค่าระดับความเสี่ยง

แล้วจะต้องน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน  / โครงการ           
ท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อก าหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงท่ีส าคัญให้
เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความ
เส่ียง และผลกระทบของความเสี่ยง ท่ีประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเส่ียง โดยจัดเรียงล าดับ
จากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า และเลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากหรือตามท่ีหน่วยงานเห็น
เหมาะสม มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง โดยต้องก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา  

ยกตัวอย่าง ดงันี ้
 

ระดบัคะแนน
ความเสีย่ง 

ระดบัความเสีย่ง เขตส ี
(zone) 

กลยทุธใ์นการจัดการความเสีย่ง 

1 - 2 ต่ า  อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
 

3 - 9 ปานกลาง  อยู่ ในระดับที่พอยอมรับได้  แต่ยังต้องควบคุมเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง 

10 - 16 สูง  อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

17 - 25 สูงมาก  อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งรัด
จัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 
  ระดับของความเสี่ยงท่ี เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact) ท่ีประเมินได้ จะน ามาจัดเรียงล าดับจาก
ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ในรูปแบบของ แผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

**ค่าความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ 
 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

ผลกระทบ 

โอกาสที่จะเกดิ 
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  4. การตอบสนองความเสี่ยง หรือ การจัดการความเสี่ยง   เป็นการก าหนดแนวทาง
ตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (Risk Management)  หลังจากผู้
ประเมินได้ผลการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงแล้ว ผู้ประเมินจะต้องประเมินวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการจะต้องค านึงถึงความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 
และต้นทุนท่ีเกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ท่ีจะได้รับเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมี
ประสิทธิผล ผู้ประเมินอาจต้องเลือกวิธีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อลด
ระดับโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงท่ีองค์กรสามารถยอมรับได้ ซึ่ง
มีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ในการตอบสนองหรือการจัดการความเสี่ยง มี 4 กลยุทธ ์ดังนี้ 
    4.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสท่ีจะเกิดความ
เสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะน าไปสู่เหตุการณ์ท่ีเป็น
ความเสี่ยง เช่น การเปลี่ยนแผนการสร้างอุโมงค์กลับรถเป็นสะพานกลับรถในเส้นทางท่ีไม่คุ้มทุน 
การยกเลิกโครงการท่ีสร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน เนื่องจากมีข้อเสียคือ อาจส่งผล
กระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแผนงานขององค์กรมากจนเกินไปจนไม่สามารถมุ่งไปสู่เป้าหมาย
ท่ีวางไว้ได้ 
    4.2 การลดหรือควบคุมความเสี่ยง  เป็นการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงจากการ
ด าเนินงานปกติ เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง หรือเพื่อลดผลกระทบของความเส่ียง เพ่ือท าให้
ความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ เช่น การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เพียงพอ การก าหนดผู้จัด
จ้างและผู้รับมอบงานให้แยกจากกัน หรือการ back up ข้อมูลเป็นระยะ ๆ การมี server ส ารอง 
เพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหายเป็นต้น 
    4.3 การถ่ายโอนหรือกระจายความเสี่ยง  การยกภาระในการเผชิญหน้ากับ
เหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น มิได้เป็นการลดความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดขึ้น แต่เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้วองค์กรจะได้รับการชดใช้จากผู้อื่น  เช่น 
การท าประกัน (Insurance) คือการจ่ายเงินเพื่อป้องกันตนเองและสินทรัพย์จากเหตุการณ์ท่ีไม่
คาดคิด เช่น การท าประกันรถยนต์ส่วนกลาง การจัดจ้างหน่วยงานเอกชนให้ด าเนินการแทน  หรือ
การค้ าประกันสินค้าท่ีต้องการในการจัดหาเป็นต้น 
    4.4 การยอมรับความเสี่ยง เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น เนื่องจากท าการ
วิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยท่ีเหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการ
ความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ท่ีจะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง โดยมีมาตรการติดตามอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อรองรับผลท่ีจะเกิดขึ้น 
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  5. การติดตามและรายงานผล องค์กรจะต้องมีการติดตามผล  เพื่อให้ทราบถึงผลการ
ด าเนินการว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม และเพ่ือให้ทราบว่าความเสี่ยง
ท้ังหมดท่ีมีผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานต่อผู้บริหารท่ี
รับผิดชอบ การติดตามการบริหารความเสี่ยงท าได้ 2 ลักษณะ (ตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ 8 ) คือ  

1.1 การติดตามอย่างต่อเนื่อง เป็นการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที และถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน 

1.2 การติดตามเป็นรายคร้ัง เป็นการด าเนินการภายหลังจากเหตุการณ์ 
 
  6. การทบทวนความเสี่ยง คือ การติดตามตรวจสอบว่ามีการด าเนินการตามแผนจัดการ
ความเสี่ยง ได้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่ วิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีคงเหลือ เพื่อย้อนกลับสู่
วงจรบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป โดยเครื่องมือท่ีใช้ในครั้งนี้คือ HK RM 01 – HK RM 07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่3 
แบบการด าเนนิการบรหิารความเสีย่ง  

ของเทศบาลต าบลหว้ยไคร ้อ าเภอแมส่าย จงัหวดัเชยีงราย 
(แบบ HK RM 01 –HK RM 07) 

 
แบบก าหนดขอบเขตความรบัผดิชอบตามประเด็นยทุธศาสตร์           
  

ยทุธศาสตรท์ีร่บัผดิชอบ 
 

(1) 

กระบวนงาน/กจิกรรมทีส่นบัสนนุ
ยทุธศาสตร ์

(2) 

วตัถปุระสงค ์
 

(3) 

ตวัชี้วดั 
 

(4) 

เปา้หมาย 
 

(5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

แบบ HK RM 01 
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แบบการระบคุวามเสีย่ง/เหตกุารณค์วามเสีย่ง 
 

งานหลกั 
ของฝา่ย 

วตัถปุระสงค/์
เปา้หมาย 

ผูร้บัผดิชอบ สถานะปจัจบุนั Risk 
RD 

ความเสีย่ง ประเภทความ
เสีย่ง 

ปจัจยัเสีย่ง ผลกระทบ โอกาสทีจ่ะเกดิ ผลกระทบ ระดบัความเสีย่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

 
 
 

แบบ HK RM 02 
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แบบประเมนิความเสีย่ง/วเิคราะหค์วามเสีย่ง 
 

ประเภทความเสีย่ง โอกาสทีจ่ะเกดิ ผลกระทบ ระดบัความเสีย่ง ระดบัคามเสีย่งทีค่าดหวงั การตอบสนองความเสีย่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

แบบ HK RM 03 
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แบบจัดการความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่ง 
 

ประเภทความเสีย่ง ความเสีย่ง ปจัจยัเสีย่ง แนวทางตอบสนอง แผนงาน/กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ ก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 

แบบ HK RM 04 
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แบบติดตามผลการจดัการความเสีย่ง 

กจิกรรม ก าหนดเวลาแลว้
เสรจ็ 

ผูร้บัผดิชอบ ผลลพัธข์องกจิกรรม รอ้ยละ 
ความคบืหนา้ 

ปญัหา อปุสรรค และ
แนวทางแกไ้ขปญัหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

แบบ HK RM 05 
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แบบสรปุผลการด าเนนิงานบรหิารความเสีย่งป ีพ.ศ. 2563  
 
ประเภทความเสีย่ง (  ) ดา้นกลยุทธ ์    ( / ) ดา้นการปฏบิตัิงาน  (  ) ดา้นการเงนิ   (  ) ด้านการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ 
ปจัจยัเสีย่ง ความเสยีหาย 

ที่อาจเกดิขึน้ 
ระดบั

ความเสีย่ง 
แผน/กจิกรรม รายละเอยีดการจดัการ ผลจากการใชม้าตรการ

จดัการความเสีย่ง 
ระดบัความ

เสีย่งภายหลงั
การบรหิาร
ความเสีย่ง 

แนวทาง/
มาตรการส าหรบั

ปถีดัไป 
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แบบสรปุผลการประเมนิความเสีย่งภายหลงัการด าเนนิการตามแผนบรหิารความเสีย่ง 

ประเภทความเสีย่ง ระดบัความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง
ระดบัความเสี่ยง 

สรปุความเสี่ยง หมายเหต ุ

กอ่นการประเมนิ หลงัการประเมนิ ควบคมุ
ได ้

ควบคมุ
ไมไ่ด ้โอกาส 

 

ผลกระทบ 

 

ระดับความเสี่ยง 

 

โอกาส 

 

ผลกระทบ 

 

ระดับความเสี่ยง 
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    แบบปจัจยัเสีย่งทีต่อ้งน าไปด าเนนิการตอ่ในปีถดัไป 

 

 

ประเภทความเสีย่ง ระดบัความเสี่ยงหลงัการประเมนิ แนวทาง/มาตรการ
ด าเนนิงานในปถีดัไป โอกาส ผลกระทบ ล าดบัความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

แบบ HK RM 07 
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บทที ่4 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจดัท าแผนบรหิารความเสีย่ง 

 
ทบทวนภารกจิจ าแนกตามยทุธศาสตร์ 

 

 
ขัน้ที ่1 ก าหนดวตัถปุระสงค์ 
          โดยน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มาลงในแบบฟอร์ม HK RM 01 โดยก าหนดวัตถุประสงค์ , ตัวชี้วัด , เป้าหมาย  
 
แบบก าหนดขอบเขตความรบัผดิชอบตามประเดน็ยทุธศาสตร ์             

ยทุธศาสตรท์ีร่บัผดิชอบ 
 

(1) 

กระบวนงาน/กจิกรรมทีส่นบัสนนุ
ยทุธศาสตร ์

(2) 

วตัถปุระสงค ์
 

(3) 

ตวัชี้วดั 
 

(4) 

เปา้หมาย 
 

(5) 
ตวัอยา่ง 
ยทุธศาสตรท์ี ่6 ด้านพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ 
กลยทุธ์ การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
โครงการประชาสมัพันธ์การจดัเกบ็รายได ้

 
  เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มลีูกหนี้คงค้าง และ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ 
 

 
จ านวนงานหรือ
กิจกรรม 

 
ไม่น้อยกว่า 2 งาน
หรือกิจกรรมย่อย
ต่อป ี

แผนพฒันาทอ้งถิน่ 

แผนด าเนนิงาน 

แบบ HK RM 01 
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ขัน้ตอนที ่2 ระบปุจัจยัเสีย่ง/เหตกุารณค์วามเสีย่ง   
 น าข้อมูลจากแบบ HK RM 01 มาลงในแบบฟอร์ม HK RM 02 
 
แบบการระบคุวามเสีย่ง/เหตกุารณค์วามเสีย่ง 

งานหลกั 
ของฝา่ย 

วตัถปุระสงค/์
เปา้หมาย 

ผูร้บัผดิชอบ สถานะปจัจบุนั Risk 
RD 

ความเสีย่ง ประเภทความ
เสีย่ง 

ปจัจยัเสีย่ง ผลกระทบ โอกาสทีจ่ะเกดิ ผลกระทบ ระดบัความเสีย่ง 

 
โครงการ
ประชาสมัพันธ์
การจัดเก็บ
รายได ้

 
  เพื่อให้การจัดเก็บ
รายได้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
จัดเก็บได้ครบถ้วน
ถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้
คงค้าง และ
ด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามระเบียบ 
 

 
กองคลัง 

 
ไม่บรรล ุ

 
O1 

 

 
เจ้าของที่ดิน
ไม่ได้อาศัยอยู่
ในพื้นที่/
เจ้าของที่ดิน
ไม่ทราบว่า
ตนเองเป็นผู้ที่
ต้องยื่นแบบ
แสดงรายการ
ที่ดินและ
ช าระภาษี
ประจ าปี ครบ
ทุกจ านวน
แปลง 

S 
 

O 
/ 

F 
 

C 
 

ภายใน ภายนอก 
/ 

ภายใน 
/ 

ภายนอก  
4 

 
5 

 
20 

สูงมาก 
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ขัน้ตอนที ่3 การประเมนิความเสี่ยง   
 น าข้อมูลจาก HK RM 02 มาจัดลงแบบฟอร์ม HK RM 03 
 
แบบประเมนิความเสีย่ง/วเิคราะหค์วามเสีย่ง 

ประเภทความเสีย่ง โอกาสทีจ่ะเกดิ ผลกระทบ ระดบัความเสีย่ง ระดบัคามเสีย่งทีค่าดหวงั การตอบสนองความเสีย่ง 

 
ความเสีย่งดา้นการด าเนนิงาน 
(Operational Risk) 
O1 เจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัย
อยู่ในพ้ืนท่ี/เจ้าของที่ดินไม่
ทราบว่าตนเองเป็นผู้ที่ต้องยื่น
แบบแสดงรายการที่ดินและ
ช าระภาษีประจ าปี ครบทุก
จ านวนแปลง 
 

 
4 

 
5 

 
20 

 
8 

 
การลดหรือควบคมุความเสี่ยง 
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ขัน้ตอนที ่4 การตอบสนองความเสี่ยง 
 เป็นการน าความเส่ียงและปัจจัยเส่ียง มาก าหนดกิจกรรมหรือมาตรการท่ีใช้ปฏิบัติเพื่อจัดการความเส่ียงตามความเหมาะสม 
 
แบบจดัการความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่ง 

ประเภทความเสีย่ง ความเสีย่ง ปจัจยัเสีย่ง แนวทางตอบสนอง แผนงาน/กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ ก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ 

 
ความเสีย่งดา้นการด าเนนิงาน 
(Operational Risk) 
O1 เจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัย
อยู่ในพ้ืนท่ี/เจ้าของที่ดินไม่
ทราบว่าตนเองเป็นผู้ที่ต้องยื่น
แบบแสดงรายการที่ดินและ
ช าระภาษีประจ าปี ครบทุก
จ านวนแปลง 
 
 

 
เจ้าของที่ดินไมไ่ด้อาศัยอยู่ใน
พื้นที่/เจ้าของที่ดินไม่ทราบว่า
ตนเองเป็นผู้ที่ต้องยื่นแบบ
แสดงรายการที่ดินและช าระ
ภาษีประจ าปี ครบทุกจ านวน
แปลง 

 
ภายนอก 

 

 
การลดหรือควบคมุความเสี่ยง 

 
1. เร่งรดัส ารวจข้อมลูการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและทรัพย์สิน 
เพื่อสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนและเพื่อให้ทราบ
การท าประโยชน์และสามารถ 
จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน 
2. เพิ่มช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับข้ันตอนการช าระ
ภาษีทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง 
โดยจดัท าแผ่นพับและขึ้น
ป้ายคัทเอาท์ 
3.ประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สายภายในหมู่บ้านในช่วง
ระยะเวลาการรับช าระภาษ ี
4.ออกหน่วยรับช าระภาษี
ด าเนินการขอความร่วมมือ
ประชาสมัพันธ์เสียงตามสาย
จากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ล่วงหน้า 

 
กองคลัง 

 

 
30 มิถุนายน 2563 
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ขัน้ตอนที ่5 การตดิตามและรายงานผล 
 เป็นการติดตามผลของการด าเนินงานตามแผนงานกิจกรรมและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้เพ่ือรายงานผลให้ฝ่ายบริหารทราบ ตามแบบ HK RM 04 
โดยท าการพิจารณาว่าวิธีการหรือกิจกรรมการจัดการความเส่ียงท่ีได้ก าหนดไว้ ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการตามระยะเวลา การด าเนินการแล้วเสร็จตาม
ก าหนดหรือไม่และผลการด าเนินการมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ แล้วสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือยอมรับความเส่ียงหรือหาแนวทางส าหรับมาตรการปีถัดไป 

แบบตดิตามผลการจดัการความเสีย่ง 

กจิกรรม ก าหนดเวลาแลว้
เสรจ็ 

ผูร้บัผดิชอบ ผลลพัธข์องกจิกรรม รอ้ยละ 
ความคบืหนา้ 

ปญัหา อปุสรรค และ
แนวทางแกไ้ขปญัหา 

 
1. เร่งรดัส ารวจข้อมลูการใช้ประโยชน์
ที่ดินและทรัพยส์ิน เพื่อสร้างความเข้าใจ
กับประชาชนและเพื่อให้ทราบการท า
ประโยชน์และสามารถ จัดเก็บได้อย่าง
ครบถ้วน 
2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนการช าระภาษีทุก
ประเภทอย่างต่อเนื่อง โดยจดัท าแผ่นพับ
และขึ้นป้ายคัทเอาท ์
3.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายใน
หมู่บ้านในช่วงระยะเวลาการรับช าระภาษ ี
4.ออกหน่วยรับช าระภาษดี าเนินการขอ
ความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
จากก านัน ผู้ใหญ่บ้านล่วงหน้า 

 
30 มิถุนายน 

2563 
 
 

 
กองคลัง 

 

 
1. ออกส ารวจข้อมลูตามแผนการส ารวจข้อมลูเพื่อช าระภาษี
ประจ าปี พ.ศ. 2563 และออกใหค้วามรู้เรื่องการช าระภาษีใน
การประชาคมทบทวนแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
2. จัดท าแผ่นพับและขึ้นปา้ยคัทเอาท์  โดยตั้งงบประมาณตาม
เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ . 2563 หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่น ๆ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
รายได้ จ านวนเงิน 10,000.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 –  2565 ) หน้า 206 
3.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้านในช่วงระยะเวลา
การรับช าระภาษี และออกหน่วยรบัช าระภาษีเพิม่เตมิจากการ
จัดเก็บในส านักงาน 

 
100 

 
ความเสีย่งเดิมสามารถ
ด าเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  
แตพ่บความเสีย่งใหมค่อื 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมี
การปรับเปลี่ยนแนวทาง
ปฏิบัติตลอดทั้งปีภาษีท าให้
การจัดเก็บรายได้มคีวาม
ล่าช้า รายรับไมต่รงตาม
ประมาณการทีต่ั้งไว ้
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แบบสรปุผลการด าเนนิงานบรหิารความเสีย่งป ีพ.ศ. 2563  
ประเภทความเสีย่ง (  ) ดา้นกลยุทธ ์    ( / ) ดา้นการปฏบิตัิงาน  (  ) ดา้นการเงนิ   (  ) ด้านการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ 
ปจัจยัเสีย่ง ความเสยีหาย 

ที่อาจเกดิขึน้ 
ระดบั

ความเสีย่ง 
แผน/กจิกรรม รายละเอยีดการจดัการ ผลจากการใชม้าตรการ

จดัการความเสีย่ง 
ระดบัความ

เสีย่งภายหลงั
การบรหิาร
ความเสีย่ง 

แนวทาง/
มาตรการส าหรบั

ปถีดัไป 

 
ภายนอก 

 

 
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
งบประมาณไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 

20 
สงูมาก 

 
1. เร่งรดัส ารวจข้อมลูการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและทรัพย์สิน เพื่อ
สร้างความเข้าใจกับประชาชนและ
เพื่อให้ทราบการท าประโยชน์และ
สามารถ จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน 
2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนการช าระ
ภาษีทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง โดย
จัดท าแผ่นพับและขึ้นป้ายคัทเอาท์ 
3.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้านในช่วงระยะเวลา
การรับช าระภาษ ี
4.ออกหน่วยรับช าระภาษี
ด าเนินการขอความร่วมมือ
ประชาสมัพันธ์เสียงตามสายจาก
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านล่วงหน้า 

 
1. ออกส ารวจข้อมลูตามแผนการส ารวจ
ข้อมูลเพื่อช าระภาษีประจ าปี พ.ศ. 2563 
และออกให้ความรูเ้รื่องการช าระภาษีใน
การประชาคมทบทวนแผนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
2. จัดท าแผ่นพับและขึ้นปา้ยคัทเอาท์  โดย
ตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ .ศ . 2563 หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ โครงการประชาสัมพนัธ์การ
จัดเก็บรายได้ จ านวนเงิน 10,000.- บาท 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 –  2565 ) หน้า 206 
3.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายใน
หมู่บ้านในช่วงระยะเวลาการรับช าระภาษี 
และออกหน่วยรับช าระภาษีเพิ่มเติมจาก
การจัดเก็บในส านักงาน 

 
ด าเนินการจัดเก็บผู้เช้า
ข่ายช าระภาษไีดร้้อยละ 
100 ของผู้เข้าข่าย
ทั้งหมด 
แตพ่บความเสีย่งใหมค่อื 
ภาษีทีด่ินและสิ่งปลูก
สร้างมีการปรับเปลี่ยน
แนวทางปฏิบัติตลอดทั้ง
ปีภาษีท าให้การจดัเก็บ
รายได้มีความล่าช้า 
รายรับไมต่รงตาม
ประมาณการทีต่ั้งไว ้

 
สูงมาก 
L = 4 
C = 5 

 

 
ใช้แนวทางการ
จัดการความเสีย่ง
ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เป็น
แนวทางการ
ด าเนินงานในปี
ถัดไป 
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ขัน้ตอนที ่6 ทบทวนความเสีย่ง 
เป็นการน าข้อมูลของปีก่อนมาท าการสรุปผลการประเมิน และทบทวนประสิทธิภาพของการจัดการความเส่ียง เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือ

พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมนั้น ๆ ให้ดียิ่งขึ้น  
 

แบบสรปุผลการประเมนิความเสีย่งภายหลงัการด าเนนิการตามแผนบรหิารความเสีย่ง 

ประเภทความเสีย่ง ระดบัความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง
ระดบัความเสี่ยง 

สรปุความเสี่ยง หมายเหต ุ

กอ่นการประเมนิ หลงัการประเมนิ ควบคมุ
ได ้

ควบคมุ
ไมไ่ด ้โอกาส 

 

ผลกระทบ 

 

ระดับความเสี่ยง 

 

โอกาส 

 

ผลกระทบ 

 

ระดับความเสี่ยง 

 

ความเสีย่งดา้นการด าเนนิงาน (Operational Risk) 
O1 เจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่/เจ้าของที่ดินไม่ทราบ
ว่าตนเองเป็นผู้ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการทีด่ินและช าระ
ภาษีประจ าปี ครบทุกจ านวนแปลง 

4 

 

5 20 2 3 6 ลดลง 

 

/  อยู่ในระดับที่พอ
ยอมรับได้ แต่ยัง
ต้องควบคุมเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสีย่ง 

ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (Compliance 
Risk)  
C5 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งมีการปรับเปลี่ยนแนวทาง
ปฏิบัติตลอดทั้งปีภาษีท าให้การจัดเก็บรายได้มคีวามลา่ช้า
รายรับไมต่รงตามประมาณการที่ตัง้ไว้ 

4 5 20 - - - - - - เป็นความเสี่ยงใหม่
ที่ควรก าหนด
นโยบายในการ
แก้ไขปัญหา 
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    แบบปจัจยัเสีย่งทีต่อ้งน าไปด าเนนิการตอ่ในปถีดัไป 

 

  เมือ่ท าการทบทวนความเสี่ยงของปเีก่าเสรจ็สิน้แลว้ คณะท างานจะท าการวางแผนการบรหิารความเสี่ยงปถีดัไป โดยน าขอ้มูลจาก HK RM 07 
+ แบบ HK RM 01 – HK RM 04  เพื่อเริม่ตน้จดัท าแผนการบรหิารความเสีย่งปถีดัไป 

ประเภทความเสีย่ง ระดบัความเสี่ยงหลงัการประเมนิ แนวทาง/มาตรการ
ด าเนนิงานในปถีดัไป โอกาส ผลกระทบ ล าดบัความเสี่ยง 

ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบ (Compliance Risk)  
C5 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งมีการ
ปรับเปลีย่นแนวทางปฏิบัตติลอดทั้ง
ปีภาษีท าให้การจดัเก็บรายได้มีความ
ล่าช้า รายรับไมต่รงตามประมาณ
การที่ตั้งไว ้

4 5 20 
 
1. เร่งรดัส ารวจข้อมลูการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและทรัพย์สิน เพื่อ
สร้างความเข้าใจกับประชาชนและ
เพื่อให้ทราบการท าประโยชน์และ
สามารถ จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน 
2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนการช าระ
ภาษีทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง โดย
จัดท าแผ่นพับและขึ้นป้ายคัทเอาท ์
3. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้านในช่วงระยะเวลาการ
รับช าระภาษ ี
4. ออกหน่วยรับช าระภาษี
ด าเนินการขอความร่วมมือ
ประชาสมัพันธ์เสียงตามสายจาก
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านล่วงหน้า 
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