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การบริหารความเส่ียงเป็นหน้าท่ีของทุกคนในองค์กรต้ังแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ  
เพราะการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  ต้องเริ่มต้ังแต่การก าหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมท้ังหมด
ขององค์กร โดยค านึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเส่ียงท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วก าหนด
แผนการจัดการความเส่ียง เพื่อให้ความเส่ียงองค์กรอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับและจัดการได้เพื่อการสร้าง
หลักประกันท่ีองค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

คณะท างานบริหารจัดการความเส่ียงเทศบาลต าบลสระบัว ได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการทุกกอง/ฝ่าย มีความเข้าใจถึง
กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง  สามารถด าเนินการบริหารความเส่ียงตามกระบวนการบริหารความ
เส่ียงท่ีได้ก าหนดไว้ในแผน  ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเส่ียงและ
ขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้
อย่างมีระบบ 

แผนบริหารความเส่ียงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการน าแผนไปสู่การ 
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทุกกอง /ฝ่าย ท่ีจะให้ความร่วมมือ            
ในการน าไปด าเนินการต่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเส่ียงฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์แก่การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ รวมท้ังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลต าบลสระบัว 
ต่อไป 
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บทที่ 1 บทน ำ  

1. หลักกำรและเหตุผล  
 การบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีจะช่วยให้
การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผล
การปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและ
โอกาสท่ีท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร  
 ภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเส่ียง   ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนท่ีอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความเส่ียงเหล่านั้น            
อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเส่ียงว่ามีปัจจัยเส่ียงใดบ้างท่ีกระทบต่อการด า เนินงานหรือเป้าหมายของ
องค์กรวิเคราะห์ความเส่ียงจากโอกาสและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเส่ียง ก าหนด
แนวทางในการจัดการความเส่ียง และต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม  
 ดังนั้นคณะท างานบริหารความเส่ียงของเทศบาลต าบลสระบัว จึงได้จัดท าแผนบริหาร ความเส่ียง 
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ .  2565 ขึ้น ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ัง
กระบวนการด าเนินการต่างๆ   เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายให้ระดับของความ
เส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่าง
มีระบบ   

2. วัตถุประสงค์นองแผนบริหำรควำมเสี่ยง  
 1) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเส่ียง  
 2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเส่ียง   
 3) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 4) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเส่ียง  
 5) เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่ือสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียง            
กับกลยุทธ์ 

6) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์กร 
 

3. เป้ำหมำย 
 1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเส่ียง  เพื่อน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  
 2) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง ประเมินความเส่ียง และ
จัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  

3) สามารถน าแผนบริหารความเส่ียงไปใช้ในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบ  
4) เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่าง 

ต่อเนื่อง  
5) ความรับผิดชอบต่อความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสมท่ัวทั้งองค์กร  

 6) การบริหารความเส่ียงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร   
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4. ประโยชน์นองกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
  การด าเนินการบริหารความเส่ียงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลท่ีใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและ
ท าให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ท่ีอาจ
ท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย   
  ประโยชน์ท่ีคาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเส่ียง มีดังนี้  
  1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีการบริหารความเส่ียงจะช่วย 
คณะท างานบริหารความเส่ียงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเส่ียงหลักท่ีส าคัญ และสามารถท าหน้าท่ี
ในการก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
  2) สร้างฐานข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กรการบริหารความ
เส่ียงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเส่ียง ซึ่งต้ังอยู่บน
สมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้  
  3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเส่ียงต่างๆ ท่ีส าคัญได้ท้ังหมดการบริหารความเส่ียง
จะท าให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความ
เส่ียงส าคัญท่ีส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเส่ียงธรรมาภิบาล  
  4) เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเส่ียงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมท้ังเป็นเครื่องมือท่ี
ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ การ
ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมท้ังเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร  
  5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเส่ียงท าให้รูปแบบการ 
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยท่ีผู้บริหารมี
ความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเส่ียงอย่างชัดเจน 
  6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม   โดยพิจารณาถึงระดับความเส่ียงในแต่ละกิจกรรม 
และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเส่ียง เช่น การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่ า และ
กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่าง
กัน เป็นต้น  
5. นิยำมควำมเสี่ยง 
  5. 1  ความเส่ียง )Risk)  ความเส่ียง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ภายในสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย )ท้ังท่ีเป็นตัวเงินแล ะไม่เป็นตัวเงิน )
หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร   ท้ังในด้าน
ยุทธศาสตร์    การปฏิบัติงานการเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจาก
ผลกระทบ )Impact) ท่ีได้รับและโอกาสท่ีจะเกิด )Likelihood) ของเหตุการณ์ลักษณะของความเส่ียง สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้   
   1) ปัจจัยเส่ียง คือ สาเหตุท่ีจะท าให้เกิดความเส่ียง   
   2  )เหตุการณ์เส่ียง คือ เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือ นโยบาย   

3) ผลกระทบของความเส่ียง คือ ความรุนแรงของความเสียหายท่ีน่าจะเกิดขึ้นจาก 
เหตุการณ์เส่ียง  
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5. 2  การบริหารความเส่ียง ) Risk Management)  การบริหารความเส่ียง  หมายถึง กระบวนการ 

ท่ีใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสท่ีจะ
เกิดเหตุการณ์ความเส่ียงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงลดลงอยู่ในระดับท่ี
องค์กรยอมรับได้   
 5. 3   ระบบบริหารความเส่ียง   ) Risk Management System) ระบบบริหารความเส่ียง หมายถึง 
ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ัง กระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละ
โอกาสท่ีองค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับท่ี
องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ท้ังใน
ด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และช่ือเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและ
การมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียงจากหน่วยงานทุกระดับท่ัวทั้งองค์กร 
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บทที่ 2 นาอม้ลพลูนอำน 
นองเทศบำลต ำบลสระบัว อ ำเภอกบนิทรบ์รุี จังหวัดปรำจีนบรุ ี

 

สภ
ำพทั่วพปและนาอม้ลพลูนอำน 
  1. ดาำนกำยภำพ 
 1.1 ลักษณะที่ตูัง 
  เทศบาลต าบลสระบัว อยู่ในเขตพื้นท่ีปกครองของอ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี   
ต้ังอยู่ เลขท่ี   555  หมู่ท่ี  5   ต าบลลาดตะเคียน  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งทางเทศบาลต าบล
สระบัวมีพื้นท่ีรับผิดชอบเพียงบางส่วนของ   หมู่ท่ี 5  ต าบลลาดตะเคียน เท่านั้น   เทศบาลต าบลสระบัวได้แบ่ง
เขตการปกครองออกเป็น   4   ชุมชน   ได้แก่ 
  1.  ชุมชนเทศบาล  1   (ชุมชนมิตรภาพ) 
  2.  ชุมชนเทศบาล  2   (ชุมชนสระบัวพัฒนา) 
  3.  ชุมชนเทศบาล  3   (ชุมชนเอื้ออาทร) 
  4.  ชุมชนเทศบาล  4    (ชุมชนสามัคคีพัฒนา) 
  
                     ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
  ทิศใต้   ติดต่อกับต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับต าบลลาดตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
              
 1.2 ลักษณะภ้มิอำกำศ 
                     อุณหภูมิสูงสุด          40    องศาเซลเซียส     
  ต่ าสุดประมาณ             20-25 องศาเซลเซียส 
  อุณหภูมิเฉล่ียต่อเดือนมีนาคม -  มิถุนายน      35-40 องศาเซลเซียส 
  อุณหภูมิเฉล่ียต่อเดือนกรกฎาคม -  ตุลาคม                       35 องศาเซลเซียส 
  อุณหภูมิเฉล่ียต่อเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ ์        35-40 องศาเซลเซียส 
 
 1.3 ลักษณะเศรษอกิจ 
                  1) กำรเกษตรกรรม 
       พื้นท่ีเกษตรกรรมส่วนใหญ่ท าประโยชน์โดยการท าไร่มันส าประหลัง  ไร่ข้าวโพดส าหรับเล้ียงสัตว์
เล้ียงสัตว์เพื่อการค้า   การปลูกผักสวนครัวเพื่อการค้าและส าหรับครัวเรือน  ซึ่งมันส าประหลังเป็นพืชเศรษฐกิจท่ี
ส าคัญของประชาชน  รองลงมาคือ  ข้าวโพด  และเล้ียงสัตว์    
                  2) กำรพำนิชยกรรม 
       ประชาชนจะประกอบอาชีพค้าขายบริเวณตลาดสระบัว         
                  3) กำรอุตสำหกรรม  ( เทศบาลมีโรงงานในเขต  จ านวน   3   โรง ได้แก่ ) 
  -  บริษัท  เอ็กซ์ทรีม  จ ากัด   
  -  โรงโม่หิน 
  -  โรงงานปุ๋ย 
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 1.4 ลักษณะแหล่งนู ำ 
                   น้ าประปาท่ีน ามาผลิตเพื่อบริการประชาชน เป็นน้ าจากสระน้ าของการประปาของเทศบาล  
จ านวน  3  แห่ง  บ่อบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว  จ านวน  3  บ่อ               
  สระน้ าแห่งท่ี 1   ความจุน้ า    112,490  ลูกบาศก์เมตร  
  สระน้ าแห่งท่ี 2   ความจุน้ า      33,860  ลูกบาศก์เมตร  
  สระน้ าแห่งท่ี 3   ความจุน้ า        9,075  ลูกบาศก์เมตร  
 
  
 
 2. ดาำนกำรเมลอง/กำรปกครอง 
  2.1 เนตกำรปกครอง 
  ภายในเขตการปกครองเทศบาลต าบลสระบัว ประกอบด้วย 4 ชุมชน ดังนี้ 

1.  ชุมชนเทศบาล  1   (ชุมชนมิตรภาพ) 
2.  ชุมชนเทศบาล  2   (ชุมชนสระบัวพัฒนา) 
3.  ชุมชนเทศบาล  3   (ชุมชนเอื้ออาทร) 
4.  ชุมชนเทศบาล  4    (ชุมชนสามัคคีพัฒนา) 
 

3. ประชำกร 
 3.1 นาอม้ลเก่ียวกับจ ำนวนประชำกร 
 

หม่้ที่/บาำน 
จ ำนวนบาำน 

(หลัง) 
เพศชำย  

(คน) 
เพศหญิง 
 (คน) 

รวม 
 (คน) 

ชุมชนมิตรภาพ 130 160 142 302 
ชุมชนสระบัวพัฒนา 199 325 320 645 
ชุมชนเอื้ออาทร 175 221 210 431 
ชุมชนสามัคคีพัฒนา 135 235 230 465 

 639 941 902 1843 
            ที่มา : ส านักทะเบียนและบัตร เขตเทศบาลต าบลสระบัว อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี    

                                                    *ข้อมูลระหว่างวันที่ 1-19 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.09 น. 
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ยุทธศำสตร์นองเทศบำลต ำบลสระบัว 

   2 . 1 วิสัยทัศน์  “ ชุมชนน่ำอย้่  ประชำชนมคีณุภำพชีวิตที่ดี  และอย้่ในสิง่แวดลาอมทีด่ี  ”  

   2 . 2 ยุทธศำสตร์  
      1.  การพัฒนาการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและการจัดการด้านสาธารณสุข 

2.  การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีการกีฬา การท่องเท่ียว รวมถึง 
ความเข้มแข็งของชุมชน 

  3.  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  4.  การรักษาความมั่นคง  ความสงบเรียบร้อย   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5.   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   2 . 3 เป้ำประสงค์  
1. เพื่อพัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐานปลอดภัยและมี

การจัดวางผังเมืองรวมเมืองท่ีดี เหมาะสมต่อการลงทุนท้ังภาคอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมการอาชีพ 
และเกษตรธรรมชาติ ฯลฯ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 

2.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับส่ิงจ าเป็นพื้นฐานท้ังในด้านการศึกษา  การ
สาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์ 

3.  เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล 
4.  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการท่ีดีในเทศบาลต าบลสระบัว โดยหลักธรรมาภิบาล 
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โครงสราำงส่วนรำชกำรนองเทศบำลต ำบลสระบัว 
 

 
 
 
 
 
 
ส ำนักปลัด                กองชำ่ง                    
1. ฝ่ายอ านวยการ                1. ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสรา้ง  
    -  งานการเจ้าหน้าที ่      -  งานวิศวกรรม  
    -  งานธุรการ        -  งานสาธารณูปโภค 
    -  งานทะเบียนราษฎร          -  งานสวนสาธารณะ     
    -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            -  งานธุรการ     
    -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน          กองสำธำรณสุนและสิ่งแวดลาอม     
    -  งานนิติการ                                                         1  .ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข                      
    -  งานพัฒนาชุมชน        -  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม                           
                        

    -  งานประชาสัมพันธ์         -  งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ  
กองคลัง          -  งานสัตว์แพทย์ 
1. ฝ่ายบริหารการคลัง                  -  งานธุรการ       

    -  งานการเงินและบัญชี                   -  งานส่งเสริมสุขภาพ  
    -  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์                     กองกำรศึกษำ   

    -  งานพัสดุและทรัพย์สิน            1. ฝ่ายบริหารการศึกษา  
 หน่วยตรวจสอบภำยใน       -  งานบริหารการศึกษา 
1. งานตรวจสอบภายใน        -  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
          -  งานธุรการ  
                                                                                    กองกำรประปำ 
             1. ฝ่ายบริหารการประปา 
          -  งานผลิตและบริการ  
          -  งานการเงินและบัญช ี  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ปลัดเทศบำล 

ส ำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กองคลัง กองสำธำรณสุขฯ กองประปำ กองกำรศึกษำฯ กองช่ำง 
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 บทที่ 3 แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 

นองเทศบำลต ำบลสระบัว อ ำเภอกบนิทรบ์รุี จังหวัดปรำจีนบรุ ี
  

 
1. แนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

แนวทางการด าเนินการบริหารความเส่ียงของเทศบาลต าบลสระบัว แบ่งออกเป็นระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา  ประกอบด้วย 
1) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียงของเทศบาลต าบลสระบัว 
2) ระบุปัจจัยเส่ียง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเส่ียง 
3) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเส่ียง 
4) จัดท าแผนการบริหารความเส่ียงของปัจจัยเส่ียงท่ีอยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมท้ังปัจจัยเส่ียง

ท่ีอยู่ในระดับปานกลาง 
5) ส่ือสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเส่ียงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหาร         

ส่วนต าบลโนนสูงทราบ และน าไปปฏิบัติได้ 
6) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
7) รายงานสรุปการประเมินความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 
ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
1) ทบทวนแผนการบริหารความเส่ียงปีท่ีผ่านมา 
2) พัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียงส าหรับความเส่ียงแต่ละประเภท 
3) ผลักดันให้มีการบริหารความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กร 
4) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนต าบลในการด าเนินการบริหารความเส่ียง 

2. คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสี่ยง 
เทศบาลต าบลสระบัว แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง โดยมีองค์ประกอบและ

อ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

1. ปลัดเทศบาล      ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองการศึกษา    กรรมการ  
5. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  กรรมการ  
6. ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการกองการประปา    กรรมการ 
8. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ    กรรมการ/เลขานุการ 
9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    ผู้ช่วยเลขานุการ  
ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังมีหน้าท่ีความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี ้
1) จัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียง 
2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 

 
 

 

 



 

9 

วิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
เทศบาลต าบลสระบัว   ได้ประยุกต์หลักการบริหารจัดการความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร  )Enterprise Risk 

Management : ERM) เพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ ร่วมกับ ระบบมาตรฐาน ISO 31000  และระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001: 2015  )Risk and 
Opportunities) ครอบคลุมการจัดวางระบบบริหารความเส่ียงของเทศบาลต าบลสระบัว   ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
ตามมาตรฐานท่ีก าหนดภายใต้กรอบนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีมุ่งเน้นให้เกิด Risk Awareness Culture ด้วย
การด าเนินการตามขั้นตอน การบริหารจัดการความเส่ียงต้ังแต่การระบุปัจจัยเส่ียงสาเหตุความเส่ียงท่ีจะท าให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ วิเคราะห์ความเส่ียงและจัดระดับความเส่ียง ตลอดจนจัดท าแผนบริหารจัดการความ
เส่ียง  ติดตามแผนการด าเนินงาน  ภายใต้ 8 องค์ประกอบ  ได้แก่  

1) บริบทภายในและภายนอกองค์กร  
2) การก าหนดวัตถุประสงค์  
3) การช้ีบ่งเหตุการณ์   
4) การประเมินความเส่ียง   
5) การตอบสนองความเส่ียง  
6) กิจกรรมการควบคุม  
7) สารสนเทศและการส่ือสาร   
8) การติดตามประเมินผล 

  

1. นอบเนตบริบทภำยในและภำยนอกองค์กร (INTERNAL & EXTERNAL CONTEXT) 
 1.1 บริบทภำยในองค์กร )Internal Context)   
 1) ระบบ  )System) เทศบาลต าบลสระบัว   มีระบบการบริหารงานท่ีมีโครงสร้าง    ไม่ซับซ้อนและมีความ
คล่องตัวในการปรับเปล่ียนโครงสร้างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 2   )บุคลากร   ) Staff) บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามต าแหน่งงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง            
มีการส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถของบุคลากร  โดยการสนับสนุนการฝึกอบรมและให้มีการรายงานผล
การฝึกอบรมตลอดจนการน าไปใช้ประโยชน์เพื่อจัดท าเป็นองค์ความรู้  )Knowledge Management: KM)                 
เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานได้น าไปใช้ประโยชน์ 
 3) ทักษะ )Skill) บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานได้หลากหลายและสามารถท างานได้เฉพาะทาง ตรงตาม
ภาระงาน  )Job Description) และมีประสบการณ์ในการท างานท่ีสามารถพัฒนาต่อยอดในการท างานภารกิจอื่นๆ 
ได้อีก 
 4) โครงสร้าง  )Structure) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสามพาด มีโครงสร้างองค์กรท่ีมีการก าหนด
บทบาทหน้าท่ีและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานและก าหนดบทบาท หน้าท่ีแต่ละ
ส านัก /กอง รวมถึงได้มีการส่ือสารให้พนักงานได้รับทราบอย่างท่ัวถึง  
 5) กลยุทธ์  )Strategy) มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น และทบทวนตามรอบการ
ทบทวนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นความต้องการจากประชาชน   เพื่อน ามาปรับกลยุทธ์การ
ด าเนินงานภายใต้การเช่ือมโยงกับนโยบายระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ฯลฯ 

1.2 บริบทภำยนอก )External Context) 
 1) การเมือง )Politic) เทศบาลต าบลสระบัว   ด าเนินการภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล  ท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 
 2) กฎระเบียบ  /กฎหมาย   ) Law)    เทศบาลต าบลสระบัว   ปฏิบัติตามพระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติ ตลอดตลอดระเบียบหนังสือส่ังการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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1. 3 กำรวิเครำะห์  SWOT Analysis  
จากข้อมูลสภาพท่ัวไปรวมท้ังข้อมูลเฉพาะแต่ละด้าน ตลอดจนแนวโน้มการเปล่ียนแปลงต่างๆ   ท่ีก าลัง            

เผชิญอยู่ เทศบาลต าบลสระบัวได้มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอก
และก าหนดเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม ดังนี้ 

จุดแน็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1.1   มีผู้น าท่ีมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา และมีศักยภาพในการ
บริหารงานท่ีดี 
1.2   ผู้น าชุมชน มีความเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่ม และมีส่วน
ร่วมในการประสานการท างาน 
1.3  ประชาชน  ผู้น าชุมชน  มีความพร้อมท่ีจะให้ความ
ร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
1.4  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานครบถ้วน 
1.5  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
1.6  เทศบาลต าบลสระบัวมีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการ
บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
1.7  ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลสระบัว 
มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน 
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

2.1  เทศบาลต าบลสระบัว เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
บางพื้นท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดีท ากิน 
2.2  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ดอน ขาดความอุดม
สมบูรณ์ สภาพโดยท่ัวไปแห้งแล้ง  พื้นท่ีท าการเกษตรไม่
ได้ผลเท่าท่ีควร  
2.3  เทศบาลต าบลสระบัว ไม่มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ส าคัญ  
2.4  ไม่มีสินค้า หรือสินค้าแปรรูปทางการเกษตร ท่ีเป็น
ผลิตภัณฑ์เสริมรายได้  
2.5   ความขัดแย้งภายในชุมชน ต าบล  เป็นปัจจัยหนึ่ง
ท่ีไม่เอื้อต่อการพัฒนา  
2.6   อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน  

2.7   รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มข้ึน ขณะท่ีรายได้เท่าเดิม
หรือลดลง  
2.8    การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการพัฒนา 
ไม่ครอบคลุมทุกด้าน 

โอกำส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
3.1  รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นมาก
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากรงบประมาณ  การตัดสินในการ
พัฒนาด้วยตนเอง   การโอนโครงการ/งานของส่วนราชการอื่น
มาให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการแทน  
3.2 การเปล่ียนแปลงระบบการเลือกต้ังของท้องถิ่น  จะท าให้
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพมากขึ้น  
และผู้บริหารจะมองปัญหาในภาพรวมมากขึ้น  
3.3   เทศบาลต าบลสระบัวมีอ านาจและมีอิสระในการบริหาร
งบประมาณท าให้เกิดความคล่องตัว  และเกิดพัฒนาในทุกด้าน 
3.4   เทศบาลต าบลสระบัว มีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวก   
ท าให้การขนส่งสินค้าและการเดินทางไปเขตอื่น ๆ  ได้สะดวก 
 

4.1  ปัญหาท่ีดินท ากิน 
4.2  ค่านิยมเยาวชนอนาคตของต าบลมีแนวโน้ม 
ฟุ่มเฟือย  ให้ความส าคัญความเป็นไทยน้อย 
สนใจอารยะธรรมต่างชาติมากขึ้น 
4.3  เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงรวดเร็ว  น าไปสู่ปัญหา 
ทางสังคม  เนื่องจากประชาชนไม่ทันต่อการ 
เปล่ียนแปลงนั้น 
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2.วัตถุประสงค์กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  

1)  เพื่อด าเนินการตามหลักการบริหารความเส่ียงในการบ่งช้ีประเมินและการจัดการความเส่ียง ภายใต้
บริบทภายในและภายนอกอย่างครอบคลุมครบถ้วน   
 2)  เพื่อบริหารจัดการให้ความเส่ียงของเทศบาลต าบลสระบัวมีความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้  

3)  เพื่อก าหนดมาตรการ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการจัดการความเส่ียงได้อย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง  

4)  เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลต าบลสระบัว มีส่วนร่วมในการรับรู้ตระหนัก และด าเนินการตลอดจนให้
ความส าคัญของการบริหารความเส่ียงตามนโยบายการบริหารความเส่ียงขององค์กร )Risk Awareness Culture) 
 

3. นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  

1) การบริหารความเส่ียงท่ัวทั้งองค์กรผ่านการจัดการองค์ความรู้  
 2) ผู้บริหาร /เจ้าหน้าท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง  
 3) สนับสนุนกิจกรรมการบริหารความเส่ียงโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดและจัดการความ
เส่ียงได้อย่างเหมาะสม  
 4) น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเส่ียง และสนับสนุนให้  
เจ้าหน้าท่ีทุกระดับเข้าถึงสารสนเทศเพื่อการบริหารความเส่ียง  
 5  )ติดตามทบทวนความเส่ียงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง  

6) ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการตระหนักถึงความเส่ียงและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
7) น าองค์ความรู้ขององค์กรสร้างมูลค่าตอบแทนสู่สังคม  
 

 
4. โครงสราำงกำรบริหำรงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 
 
 
 
 

   
หัวหน้าส านัก

ปลัด  
คณะท างานฯ 

ผู้อ านวยการ
กองคลัง 

คณะท างานฯ 

ผู้อ านวยการ
กองการศึกษา 
คณะท างานฯ 

ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขฯ 
คณะท างานฯ 

ผู้อ านวยการ 
กองช่าง 

คณะท างานฯ 

ผู้อ านวยการ 
กองการประปา 
คณะท างานฯ 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ปลัดเทศบาลต าบลสระบัว 

หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เลขานุการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะผ้ารับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงนองเทศบำลต ำบลสระบัว 
 

นายณรงค์  ค าแหง  ปลัดเทศบาลต าบลสระบัว 
     รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 
     รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการประปา 
นางสาวสุวรรณา   หิรัญเนตร หัวหน้าส านักปลัด 
     รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา 
นางวรรณวนัช  ทองค า  ผู้อ านวยการกองคลัง 
     รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสาธารณสุขฯ 
นายเสงี่ยม  ใจนวล  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
นางสาวนันทิดา  ปั่นแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
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บทที่ 4 กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
นองเทศบำลต ำบลสระบัว อ ำเภอกบนิทรบ์รุี จังหวัดปรำจีนบรุ ี

  
 

 กระบวนการบริหารความเส่ียง เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับความเส่ียง
ท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กร รวมท้ังการจัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียง  
โดยก าหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอม   รับได้ ซึ่งองค์การบริหาร             
ส่วนต าบลโนนสูง มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเส่ียง  ขั้นตอนหลัก ดังนี้  

  1. ระบุควำมเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ท้ังท่ีมีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใดและเกิดขึ้นได้อย่างไร  

  2. ประเมินควำมเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเส่ียง และจัดล าดับความเส่ียง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ี ยง   โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานท่ีได้ก าหนดไว้ ท าให้การตัดสินใจจัดการกับความเส่ียงเป็นไปอย่างเหมาะสม  

  3. จัดกำรควำมเสี่ยง เป็นการก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุม 
ความเส่ียงท่ีสูง  ) High) และสูงมาก  ) Extreme) นั้นให้ลดลงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควร
ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนท่ีต้องใช้ลงทุนในการก าหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการ
นั้นกับประโยชน์ท่ีจะได้รับด้วย  

  4. รำยงำนและติดตำมผล เป็นการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร             
ความเส่ียง ท่ีได้ด าเนินการท้ังหมดตามล าดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบด าเนินการตามแผน บริหาร
ความเส่ียง   

  5. ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเส่ียงประจ าปี เพื่อให้มั่นใจ
ว่าองค์กรมีการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการ หรือกลไกการ
ควบคุมความเส่ียง  )Control Activity) ท่ีด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นได้จริงและอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ 
)Residual Risk) อยู่ในระดับท่ียอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง  

  6. ทบทวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเส่ียง            
ในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

5.กำรประเมินผลกำร
บริหำรควำมเสี่ยงเมิน
ผลกำรบริหำรควำม

เสี่ยง 
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กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของเทศบำลต ำบลสระบัว 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
   
 
 
 

1. กำรระบุควำมเสี่ยง เป็นกระบวนการท่ีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเส่ียงและปัจจัยเส่ียง 
โดยต้อง ค านึงถึงความเส่ียงท่ีมีสาเหตุมาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานท้ังในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัย เส่ียงจะต้อง
พิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด รวมท้ังมีทรัพย์สินใดท่ีจ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกัน รักษา ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเข้าใจ
ในความหมายของ “ความเส่ียง  )Risk)” “ปัจจัยเส่ียง  )Risk Factor)” และ “ประเภทความเส่ียง” ก่อนท่ีจะ
ด าเนินการระบุความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม 

1.1 ควำมเสี่ยง )Risk)หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน
และจะส่งผล กระทบหรือสร้างความเสียหาย  )ท้ังท  ี่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน   )หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือ
ลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 

1. 2  ปยจจัยเสี่ยง   ) Risk Factor)หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียง ท่ีจะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม   

ท้ังนี้ สาเหตุของความเส่ียงท่ีระบุ ควรเป็นสาเหตุท่ีแท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความ
เส่ียงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเส่ียงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้  

 1  )ปัจจัยเส่ียงภายนอก คือ ความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น เศรษฐกิจ  
สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  

2) ปัจจัยเส่ียงภายใน คือ ความเส่ียงท่ีสามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการความรู้  /ความสามารถของ บุคลากร  

กระบวนการท างาน  ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์  
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1.ระบุ 
ควำมเสี่ยง 

2.ประเมินควำม
เสี่ยง 

3.จัดกำรควำม
เสี่ยง 

4.รำยงำนและ
ติดตำมผล 

6.กำรทบทวนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 



 

 
  

1.3            ประเภทควำมเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
  1) ควำมเสี่ยงเชิงยุทธศำสตร์  )Strategic Risk)หรลอ S  เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ 
เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กรท่ีอาจก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือการไม่บรรลุผล ตามเป้าหมาย              
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร  
  2) ควำมเสี่ยงดาำนกำรปฏิบัติงำน  )Operational Risk) หรลอ O เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจ าวัน หรือการด าเนินงานปกติท่ีองค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ความเส่ียงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการ ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน หรือไม่มี
การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน เป็นต้น  
  3) ควำมเสี่ยงดาำนกำรเงิน  )Financial Risk) หรลอ F เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร
และควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินท่ีเกิดจาก
ปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงบประมาณ รวมท้ัง การจัดสรรงบประมาณ ไม่เหมาะสม เป็นต้น  
  4) ควำมเสี่ยงดาำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ นาอบังคับ  )Compliance Risk) หรลอ C
เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การ
ป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่นๆ 
  การระบุความเส่ียงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานท่ีจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ท าให้เกิดความผิดพลาด ความ
เสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเส่ียงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุท่ีแท้จริงเพื่อท่ีจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการหา
มาตรการลดความเส่ียงในภายหลังได้   
  ท้ังนี้ การระบุความเส่ียงสามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น จากการวิเคราะห์กระบวนการท างาน
การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาการประชุมเชิงปฏิบัติการ   การระดมสมอง   การเปรียบเทียบกับ
องค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง     การประเมินความเส่ียงเป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วยการวิเคราะห์    การ
ประเมินและการจัดระดับความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการท างานของหน่วยงาน
หรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้   
    2.1 กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรอำน  
  เป็นการก าหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง ได้แก่ ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
 )Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ  )Impact) และระดับของความเส่ียง  )Degree of Risk)    โดยคณะ
ผู้รับผิดชอบงานบริหารความเส่ียงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
 )Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ  )Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ 
สูงมาก ดังนี้ 
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หลักเกณฑ์กำรใหาคะแนนโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงและควำมรุนแรงนองผลกระทบ 
 

ประเด็นที่พิจำรณำ 
ระดับคะแนน 

1 = นาอยมำก 2 = นาอย 3 =ปำน
กลำง 

4 = ส้ง 5=ส้งมำก 

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง  (Likelihood) 
ความถี่ท่ีอาจเกิดเหตุการณ์ 
หรื อข้ อ ผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงาน )เฉล่ีย : เดือน/
ครั้ง , ปี/ครั้ง) 

5 ปี /ครั้ง 
 

2-3 ปี/ครั้ง 
 

1 ปี/ครั้ง 1-6       
เดือน/ครั้ง 
หรือ ไม่เกิน   
1 ครั้ง/ปี 

1 เดือน/ครั้ง 
หรือ มากกว่า 

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ น้อยมาก น้อย  ปานกลาง  สูง  สูงมาก 
ควำมรุนแรงนองผลกระทบ(Impact) 
มูลค่าความเสียหาย 
)บาท) 

น้อยกว่า 1 
หมื่น 

1 หมื่น – 5 
หมื่น 

5 หมื่น – 2 
แสน  

2 แสน – 1 
ล้าน 

มากกว่า 1 
ล้าน 

ผลกระทบต่อชีวิต เดือดร้อน
ร าคาญ 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย 

บาดเจ็บ       
ต้องรักษา 

บาดเจ็บสาหัส ถึงแก่ชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ 
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

น้อยมาก น้อย  ปานกลาง  สูง  สูงมาก 

ผลกระทบต่อคุณธรรม
จริยธรรมของพนกังาน   
ส่วนต าบล 

น้อยมาก น้อย  ปานกลาง  สูง  สูงมาก 

ผลกระทบด้านเวลาความ
ล่าช้าของงาน 

ไม่เกิน 3 วัน ไม่เกิน 7 วัน ไม่เกิน 1 
เดือน 

ไม่เกิน 3 
เดือน 

ไม่เกิน 6 
เดือน 

 
  ส่วนระดับของความเส่ียง )Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิด
ความเส่ียงและผลกระทบของความเส่ียงต่อองค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเส่ียงในระดับใด โดยได้ก าหนดเกณฑ์ไว้               

4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ า  
   

5      

4      

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
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 2. 2  กำรประเมินโอกำสและผลกระทบนองควำมเสี่ยง  
         เป็นการน าความเส่ียงและปัจจัยเส่ียงแต่ละปัจจัยท่ีระบุไว้มาประเมินโอกาส  )Likelihood)  ท่ีจะเกิด
เหตุการณ์ความเส่ียงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย  )Impact) จาก
ความเส่ียง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเส่ียงท่ีแตกต่างกัน ท าให้สามารถก าหนดการควบคุมความเส่ียงได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณก าลังคน หรือเวลาท่ี
มีจ ากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้   

  1) พิจารณาโอกาสความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  )Likelihood) ว่ามีโอกาสความถี่ท่ีจะเกิดนั้น
มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด   
  2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง  )Impact) ท่ีมีผลต่อหน่วยงานว่ามี ระดับ
ความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 

 2. 3  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง  
  เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง  )Likelihood) และความรุนแรงของ 
ผลกระทบ )Impact) ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว ให้น าผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความ
เส่ียงและผลกระทบของความเส่ียงว่าก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใด  

 ระดับความเสียง   =โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ                    
)Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเส่ียง   ) Risk Profile) แบ่งพื้นท่ีเป็น 

4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้  

 1  )ระดับความเส่ียงต่ า ) Low) คะแนนระดับความเส่ียง 1 – 5 คะแนน โดยท่ัวไปความเส่ียงในระดับนี้ให้ถือ
ว่าเป็นความเส่ียงท่ีไม่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมท่ีมีอยู่
ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินการใดๆ เพิ่มเติม  

 2  )ระดับความเส่ียงปานก ลาง )Medium) คะแนนระดับความเส่ียง 6  – 10  คะแนน ยอมรับความเส่ียงแต่
ต้องมีแผนควบคุมความเส่ียง ความเส่ียงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเส่ียงท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม   

 3  )ระดับความเส่ียงสูง ) High) คะแนนระดับความเส่ียง 11 – 16 คะแนน ต้องมีแผนลดคว ามเส่ียง เพื่อให้
ความเส่ียงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  

 4   )ระดับความเส่ียงสูงมาก   ) Extreme) คะแนนระดับความเส่ียง 17  – 25  คะแนน ต้องมีแผนลดความ
เส่ียงและประเมินซ้ า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเส่ียง 
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2.4 กำรประเมินควำมเสี่ยง 

กำรประเมินควำมเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  2565 
เทศบาลต าบลสระบัว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ที่ ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความ

เสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ 

ประเภท 
ความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี ่

ผลกระ
ทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ 

1 การใช้รถยนต์
ส่วนกลางไม่เป็นไป
ตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

สิ้นเปลืองงบประมาณ
โดยเปล่าประโยชน์ 

เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน 
หรือ O 

5 1 5 ต่ า ทุกส านัก/
กอง 

2 การด าเนินโครงการ
ตามเทศบัญญัติ เร่ือง 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันใน
รอบปีงบประมาณ 

ประชาชนเสีย
ประโยชน์จากการ
ไม่ได้ด าเนินโครงการ 

เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบโครงการ
ไม่ด าเนินการ
โครงการตามเทศ
บัญญัติ เร่ือง 
งบประมาณรายจ่ายฯ
ท าให้ด าเนินการไม่
ทันปีงบประมาณ ท า
ให้ประชาชนเสีย
ประโยชน์ 

ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน 
หรือ O 

3 2 6 ปาน
กลาง 

ทุกส านัก/
กอง 

3 การใช้พลังงานไฟฟ้า
ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร
ส านักงาน 

สิ้นเปลืองงบประมาณ
โดยเปล่าประโยชน์ 

1.พนักงานเทศบาล         
ยังไม่ตอบสนองตาม
มาตรการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า
เท่าที่ควรเช่น ลืมปิด
เคร่ืองปรับ 
อากาศช่วงพัก
กลางวัน ลืมปิดไฟ
ห้องน้ า เป็นต้น 
2.ไม่สามารถลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าใน
แต่ละเดือนได้ 

ความเสี่ยง           
ด้านการเงิน 
หรือ F 

5 1 5 ต่ า ทุกส านัก/
กอง 

4 ความเสี่ยงที่เกิดจาก 
สาธารณภัย เช่น 
อัคคีภัย เป็นต้น 

บ้านเรือนได้รับความ
เสียหาย ,ประชาชน 
เดือดร้อน ขาดแคลน
น้ าอุปโภคบริโภค 
พื้นที่ การเกษตร
เสียหาย ขาดรายได้ 

1.ภัยธรรมชาติ 
2.ความประมาทของ
มนุษย์ 

ความเสี่ยง           
ด้านการเงิน 
หรือ F 

2 5 10 ปาน
กลาง 

ทุกส านัก/
กอง 

5 การเปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคบัต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับท้องถิ่น 

การปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

1.ระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวข้องมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยคร้ัง 
2.ระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวข้องไม่มีความ
ชัดเจน 
3.ระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวข้องไม่เอ้ือต่อ
การปฏิบัติงาน 

ความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร์ 
หรือ S 

2 5 10 ปาน
กลาง 

ทุกส านัก/
กอง 

 
 
 
 

19 



 

 
 

3. กำรตอบสนองควำมเสี่ยง 

  เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนองความเส่ียง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ท้ังนี้วิธีการจัดการความเส่ียงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับ
ผลกระทบท่ีเกิดจากความเส่ียงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเส่ียง ประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ   

  1) การยอมรับ )Take) หมายถึง การท่ีความเส่ียงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมท่ีมีอยู่ซึ่ง
ไม่ต้องด าเนินการใดๆ เช่น กรณีท่ีมีความเส่ียงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าท่ีจะด าเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติ
หลักการรับความเส่ียงไว้และไม่ด าเนินการใดๆ  แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลท่ีจะเกิดขึ้น  

  2) การลดหรือควบคุมความเส่ียง  )Treat) หมายถึง การลดโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น หรือลดความ 
เสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปล่ียนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการท่ีน าไปสู่ 
เหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียง เพื่อให้มีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการ ด าเนินงาน
การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการท างานให้กับพนักงาน และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น   

  3) การหยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง  )Terminate) หมายถึง ความเส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับ และ
ต้องจัดการให้ความเส่ียงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการด าเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเส่ียงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุด
หรือยกเลิกการด าเนินงานหรือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงนั้น   

  4) การถ่ายโอนความเส่ียง )Transfer) หมายถึง ความเส่ียงท่ีสามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การท า
ประกันภัย ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอก       มาจัดการใน
งานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น  

  เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้จัดการความเส่ียงแล้ว ต้องมีการจัดท าแผน 
บริหารความเส่ียงเพื่อก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเส่ียงท่ีสูง  )High) และสูง
มาก )Extreme) นั้นให้ลดลงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริงและให้สามารถติดตามและประเมินผล
การจัดการความเส่ียงนั้นได้   รวมท้ังต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนท่ีต้องใช้ลงทุนในการ
ก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ท่ีจะได้รับด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 



 

 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.  2565 
เทศบาลต าบลสระบัว อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ท่ี ความเส่ียง วิธีการตอบสนอง 
ความเส่ียง 

รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกท่ี
เหมาะสม 

ผู้รับผิดชอบ 

1 การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่
เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

การยอมรับความเสี่ยง 
การลดหรือควบคุมความ
เสี่ยง 
 
การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง 
การถ่ายโอนความเสี่ยง 
 

ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงน้ี 
ก าหนดมาตรการการใช้รถยนต์
ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบ 
 
ไม่ควรหยุดหรือหลักเลี่ยงความเสี่ยง
น้ี 
ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี 

การลดหรือ
ควบคุม        
ความเสี่ยง 

ทุกส านัก/
กอง 

2 การด าเนินโครงการ 
ตามเทศบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันในรอบ
ปีงบประมาณ 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงน้ี การลดหรือ
ควบคุม        
ความเสี่ยง 

ทุกส านัก/
กอง การลดหรือควบคุมความ

เสี่ยง 
1) เห็นควรมีการตรวจสอบภายใน 
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
2) เห็นควรมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง 

ไม่ควรหยุดหรือหลักเลี่ยงความเสี่ยง
น้ี 

การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี 
3 การใช้พลังงานไฟฟ้า 

ทั้งภายในและภายนอก
อาคารส านักงาน 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงน้ี การลดหรือ
ควบคุม         
ความเสี่ยง 

ทุกส านัก/
กอง การลดหรือควบคุมความ

เสี่ยง 
ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
แจ้งทุกส านัก/กองทราบและถือ
ปฏิบัติ 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง 

ไม่ควรหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
น้ี 

การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี 
4 ความเสี่ยงที่เกิดจาก 

สาธารณภัย เช่น อัคคีภัย 
วาตภัย  
อุทกภัย ฯลฯ 

การยอมรับความเสี่ยง ไม่ควรยอมรับความเสี่ยงน้ี การลดหรือ
ควบคุมความ
เสี่ยง 

ส านักปลัด 
การลดหรือควบคุมความ
เสี่ยง 

1.ประชาสัมพันธ์แนวทางการ
ปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัยต่างๆ 
 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง 

ไม่ควรหยุดหรือหลักเลี่ยงความเสี่ยง
น้ี 

การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี 
5 การเปลี่ยนแปลงของ

ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับท้องถ่ิน 

การยอมรับความเสี่ยง ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง และถือปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 

การลดหรือ
ควบคุมความ
เสี่ยง 

ทุกส านัก/
กอง 

การลดหรือควบคุมความ
เสี่ยง 

ไม่ควรลดหรือควบคุมความเสี่ยงน้ี 

การหยุดหรือหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยง 

ไม่ควรหยุดหรือหลักเลี่ยงความ
เสี่ยงน้ี 

การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยงน้ี 
 
 

 การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ไม่ควรลดหรือควบคุมความเสี่ยงน้ี 
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  การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหยุดหรือหลักเลี่ยงความ

เสี่ยงน้ี 

 
4. กำรรำยงำนและติดตำมผล 
  หลังจากจัดท าแผนบริหารความเส่ียงและมีการด าเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการด าเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี เป้าหมายใน
การติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเส่ียง รวมท้ังติดตามผลการ
จัดการความเส่ียงท่ีได้มีการด าเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการ บริหารความเส่ียงหรือไม่ โดย
หน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเส่ียงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้ด าเนินการต่อไป หรือวิธีการ
บริหารจัดการความเส่ียงใดควรปรับเปล่ียนและน าผลการติดตามไป รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานท่ี
ได้กล่าวไว้ข้างต้น  

  ท้ังนี้กระบวนการสอบทานอาจก าหนดข้อมูลท่ีต้องติดตาม หรือาจท า Check List การติดตาม 
พร้อมท้ังก าหนดความถ่ีในการติดตามผล  โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ คือ   
  1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง  )Separate Monitoring) เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาท่ี
ก าหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกส้ินปี เป็นต้น   
  2) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน  )Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามท่ีรวมอยู่ใน
การด าเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน   
 
5. กำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  คณะท างานบริหารความเส่ียงจะต้องท าสรุปรายงานผลและประเมินผล การบริหารความเส่ียง 
ประจ าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารท้องถิ่น มีการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ
ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเส่ียงท่ีด าเนินการ สามารถลดและควบคุมความเส่ียง
ท่ีเกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือ ตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเส่ียงท่ี
ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเส่ี ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็น
วัฒนธรรมในการด าเนินงาน   
 
6. กำรทบทวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  การทบทวนแผนบริหารความเส่ียง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเส่ียงใน
ทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเส่ียงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
จริงเป็นประจ าทุกปี 
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บทที่ 5 แผนบรหิำรควำมเสี่ยง 
นองเทศบำลต ำบลสระบัว อ ำเภอกบนิทรบ์รุี  จังหวัดปรำจีนบุร ี
 

          
ในปีงบประมาณ 2565 เทศบาลต าบลสระบัว   ได้ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท า  แผนบริหารความเส่ียงเพื่อ
เตรียมการรองรับสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจากรายงานผลการด าเนินงานบริหาร
ความเส่ียงของปีงบประมาณ 2564  คัดเลือกความเส่ียงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึง            ความเส่ียงใน
ระดับสูงมาก เพื่อก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเส่ียงท่ีสูงมาก  )Extreme) 
และสูง )High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับท่ียอมรับได้  
  ส าหรับความเส่ียงในระดับปานกลาง  )Medium) ก็มีมาตรการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการด าเนินการตามมาตรการลดความเส่ียงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าใน ด้านค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนท่ีต้องใช้กับประโยชน์ท่ีจะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเส่ียงประจ าปี งบประมาณ 2565   ของเทศบาล
ต าบลสระบัว  มีองค์ประกอบท่ีส าคัญดังนี้  
  1) วิธีการด าเนินงาน )กิจกรรมการควบคุมจัดการความเส่ียง  )  
  2) ผู้รับผิดชอบ )ฝ่ายหรือกล  ุ่มงาน  )ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเส่ียง   

3) งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการ  
4) ก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแผนงานนั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

23 
แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

เทศบำลต ำบลสระบัว  อ ำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

ความเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมการควบคุม/ 
จัดการความเสี่ยง 

วัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จทีค่าดหวัง 
งบประมาณ 

)บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนน
รวม 

การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

5 ก าชับเจ้าหน้าท่ีเรื่อง
การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ให้เป็นไปตามระเบียบ 

เพ่ือป้องกันการ
ใช้รถไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

การใช้รถยนต์
ส่วนกลางเป็นไปตาม
ระเบียบ 

N/A 
 

ทุกส านัก/กอง 3 3 10 

การด าเนินโครงการตาม
เทศบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันในรอบ
ปีงบประมาณ 

6 1) ควรมีการตรวจสอบ
ภายใน รายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ 
2) ควรมีการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชนได้
อย่างครอบคลุม
ทุกแผนงาน 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

มีการด าเนินโครงการ
ตามเทศบัญญัติ  
ได้ครบถ้วนและทัน 
ในปีงบประมาณ 

N/A ทุกส านัก/กอง 1 1 1 

การใช้พลังงานไฟฟ้า 
ทั้งภายในและภายนอก
อาคารส านักงาน 

5 ก าหนดมาตรการ
ประหยัดพลังงาน แจง
ทุกส านัก/กองทราบ
และถือปฏิบัติ 

เพ่ือรณรงค์ให้มี
การประหยัด
พลังงาน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

ประหยัดค่าไฟฟ้า N/A กองคลงั 1 1 1 

ความเสี่ยงที่เกิดจาก 
สาธารณภัย เช่น 
อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย 
ฯลฯ 

10 1.ประชาสัมพันธ์
แนวทางการปฏิบัติ การ
ป้องกัน 
สาธารณภัยต่างๆ 
2.ของงบประมาณ
ด าเนินการก่อสร้างสิง่
ปลูกสร้างทีส่ามารถ
ป้องกันสาธารณภัย
ต่างๆ ได้ เช่น เข่ือน
เรียงหิน ถังดับเพลิง 
ฯลฯ 

เพ่ือป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยต่างๆ ในเขต
เทศบาล 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

ประชาชนได้รับ
ผลกระทบจาก 
สาธารณภัยน้อยที่สุด 

N/A ส านักปลัด 1 3 3 
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แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
เทศบำลต ำบลสระบัว  อ ำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม/ 

จัดการความเสี่ยง 
วัตถุประสงค์ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลส าเร็จที่
คาดหวัง 

งบประมาณ 
)บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังด าเนินการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ/ 
ความรุนแรง 

คะแนนรวม 

การเปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆที่
เก่ียวข้องกับท้องถ่ิน 

10 1.ศึกษาระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ
ถือปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 
2.ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ
อบรมฯ 

เพ่ือให้การ
ด าเนินการต่างๆ
ของเทศบาล
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
กฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆที่
เก่ียวข้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

การด าเนินการ
ต่างๆ ของ 
เทศบาลเป็นไป
ตามระเบียบ 
กฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

N/A ทุกส านัก/กอง 2 2 4 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


