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คำนำ 
 

แผนการประเมินความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง จัดทำตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา79 “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.4/ว23  ลงวันที่  19 มีนาคม 2562 
แผนการประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญและนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการ
บริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อการดำเนินงานขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้องค์กร ด้วยการพัฒนากระบวนการ ทำงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึนอีกด้วย เทศบาลเมืองทับกวาง เห็นถึงประโยชน์ของการบริหาร
ความเสี ่ยงดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการจัดทำ  แผนการบริหารความเสี ่ยงเพื ่อให้เป็นกรอบขั ้นตอนของการ
ดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการกรอบการบริหาร  ความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง 
COSO (COSO : ERM Integrated Framework) ที่เหมาะสมรวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี ่ยงให้
สอดคล้องกับกรอบหลกัเกณฑ์ด้านบริหารความเสี่ยงของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจที่ให้แก่ประชาชน  ในพื้นที่และการบริหารของเทศบาลเมืองทบั
กวางให้เป็นประโยชน์สูงสุดท้ายที่สุดนี้คู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีเจตนาเพื่อเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร และเสริมสร้างความเข้าใจในข้ันตอนการบรหิารความเสี่ยงระดับองค์กรแก่ผู้บริหารและ
บุคลากรของเทศบาลเมืองทับกวางรวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือ  ในการติดตามการดำเนินการตามมาตรฐานลด
ความเสี่ยงเพื่อนำไปสู่การบรรลุตามแผนบริหารความเสี่ยง ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  

 
 
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองทับกวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทาง/วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
************************ 

 
1. การแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง  

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง แต่งตั้งคณะทำงาน  
บริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ข้ึน ประกอบด้วย  

1. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง   เป็นประธานคณะทำงาน  
2. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย             เป็นคณะทำงาน  
3. หัวหน้าฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย   เป็นคณะทำงาน/เลขานุการ  
4. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   เป็นคณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ  
มีหน้าท่ี  
1. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กองตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงของเทศบาลเมืองทับกวางกำหนด  
2. พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
3. ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง  
4. ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง  
 

2. การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมในการวิเคราะห์เพ่ือจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก  

โครงการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้สำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ ดังนี้  
1. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
2. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณภายนอก 
3. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
4. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
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หลักเกณฑ ์
 

เกณฑ์คะแนนการพิจารณา 
1 2 3 

 
ก 

 

เปา้หมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ  
และเชิงคุณภาพ 

ความสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร ์

ไม่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
เทศบาลโดยตรง 

- อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
เทศบาลโดยตรง 

 
 

ข 

จำนวนงบประมาณ 

 

ได้รับงบประมาณ  
ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 299,999 บาท  
หรือกำหนดเอง 

ได้รับงบประมาณ 
ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 499,999 บาท 
หรือกำหนดเอง  

ได้รับงบประมาณ 
เกิน 500,000 บาท 
หรือกำหนดเอง 
 

งบประมาณ ไม่ได้รับงบประมาณ - ได้รับงบประมาณ 

ค ผู้รบับริการ เป็นผู้รบับริการภายใน  
สำนัก/กอง 

เป็นผู้รบับริการ 
ภายในเทศบาล  
(ระหว่างสำนัก/ กอง) 

เป็นผู้รบับริการ
ภายนอกเทศบาล
(ประชาชนทั่วไป) 

 
วิธีดำเนินการ  

1. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการที่ระบุ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และแผนการดำเนินงาน และมีผลดำเนินการบรรลุ  
เป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด นำมาคัดเลือกตามแบบฟอร์มที่ 1  แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการพรอ้มอธิบาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือกในตารางที่แนบท้ายแบบฟอร์มที่ 1 แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ 

2. ในกรณีที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์ 
คะแนนการพิจารณาตามที่ระบุในข้อ 1 ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลกำหนด ยังไม่
สามารถนำไปเป็นเกณฑ์คะแนนพิจารณาได้ เนื ่องจากเห็นว่าหลักเกณฑ์ของโครงการที ่ร ับผ ิดชอบ                  
มีลักษณะเฉพาะ ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์คะแนน
ขึ้นใหม่ โดยยึดหลักการกำหนดเกณฑ์คะแนนใน 3 ระดับ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบคะแนนเพื่อคัดเลือก
โครงการได้  

3. ในกรณีที ่ผลการคัดเลือกโครงการมีคะแนนเท่ากัน ให้คณะกรรมการบริหารจัดการ     
ความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการตามมติที่ประชุม และเป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้  

3.1 ทุกสำนัก/กอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน 1 โครงการต่อยุทธศาสตร์  
3.2 โครงการรวมภายในสำนัก/กอง ไม่เกิน 3 โครงการต่อสำนัก/กอง  
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3. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
คณะกรรมการบริหารจัดการความเส ี ่ยงของเทศบาล กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง ต้องมีข้ั นตอน         

การดำเนินการ หลักการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหาร ความ
เสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
ดังนี้  

ข้ันตอนที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของเทศบาล เพื่อให้ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับและ  
สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน วิธีดำเนินการ ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
ของสำนัก/กอง พิจารณาระบุวัตถุประสงค์ของโครงการที่จะ นำมาพิจารณาความเสี่ยง  

ข้ันตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  
การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุ

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึกถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัย 
เหล่านี ้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทศบาล ในการระบุปัจจัยเสี ่ยงจะต้องพิจารณาว่า         
ม ีเหตุการณ์ใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
การระบุปัจจัยเสี่ยงของการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงาน  
นั้นๆ ที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหายและเสียโอกาส ปัจจัยเสี่ยงนั้นควรเป็นต้นเหตุที่แท้ จริง เพื่อที่   
จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได ้ 

2.1 สาเหตุของความเสี่ยง แบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้  
1. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น สังคม 

ภาวะเศรษฐกิจการเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น  
2. ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ข้อบังคับภายใน

หน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร การจัดการความรู้ ความสามารถบุคลากร เป็นต้น  
2.2 ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้  

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบาย 
การบริหารแผนงาน หรือ การตัดสินใจผิดพลาด ทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้ในแผนการ
ดำเนินงาน  

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก
ระบบงาน กระบวนการทำงาน เทคโนโลยี รวมทั้งคนในองค์กรที่ส่งผลกระทบและทำให้องค์กรไม่บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่กำหนด  

3. ความเสี ่ยงด้านการเงิน (Financial & Reporting Rick) หมายถึง ความเสี ่ยง
เกี่ยวข้องกับการบริหารและการควบคุมทางการเงิน และงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  

4. ความเส ี ่ยงด้านการปฏิบ ัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ  (Compliance Risk) 
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับหรือ
มาตรฐานที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน  
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วิธีดำเนินการ  
1. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ร่วมกันนำโครงการที่ผ่านการ

พิจารณาคัดเลือกโครงการนำมาจัดทำตาม แบบฟอร์มที่ 2.0 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ  
2. พิจารณาระบุปัจจัยเสี ่ยงทั ้งภายนอกและภายในที ่อาจเกิดขึ ้นและส่งผลกระทบต่อ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ แบบฟอร์มที่ 2.1  แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. พิจารณาระบุปะเภทความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาตามความหมายที่ระบุ  

ไว้ใน ข้อ 2.2 ประเภทความเสี่ยง  
 

ข้ันตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง  
การประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ 

โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี ่ยงของเทศบาล ต้องกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน        
เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง ดังนี้  

3.1 การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบโดยคณะกรรมการ  
บริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลกำหนดหลักเกณฑ์ของเทศบาลขึ ้น ซึ ่งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์         
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ในเชิงปริมาณเหมาะสำหรับสำนัก/กอง ที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจำนวนเงิน   
มาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง และในเชิงคุณภาพเหมาะสำหรับสำนัก/กอง มีข้อมู ลเชิงพรรณนา           
ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล   
ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้  

 

1. ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้  
 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงปรมิาณ) 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิดความเสีย่ง           คำอธิบาย 

5 สูงมาก 5 ครั้ง/ป ี
4 สูง 4 ครั้ง/ป ี

3 ปานกลาง 3 ครั้ง/ป ี
2 น้อย 2 ครั้ง/ป ี
1 น้อยมาก 1 ครั้ง/ป ี
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ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (เชิงคณุภาพ) 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิดความเสีย่ง คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรอืบ่อยๆ 

3 ปานกลาง มีโอกาสในการเกิดความเป็นบางครั้ง 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนานๆครั้ง 
1 น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย 

 
2.  ระดบัความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact)  กำหนดไว้  5  ระดับ  ดังนี้ 
 2.1  กรณีความรุนแรงที่สง่ผลกระทบด้านกลยทุธ์ 

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบตอ่เป้าหมายขององค์กรในระดบัสงูมาก 
4 สูง มีผลกระทบตอ่เป้าหมายขององค์กรในระดบัสงู 

3 ปานกลาง มีผลกระทบตอ่เป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง 
2 น้อย มีผลกระทบตอ่เป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย 
1 น้อยมาก แทบไม่มผีลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย 

 
2.2  กรณีความรุนแรงที่สง่ผลกระทบด้านการดำเนินงาน 

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบตอ่กระบวนการและการทำงานรุนแรงมาก  
4 สูง มีผลกระทบตอ่กระบวนการและการทำงานข้ันรุนแรง 

3 ปานกลาง มีการชะงกัอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงาน 
2 น้อย มีผลกระทบเลก็น้อยต่อการการทำงาน 
1 น้อยมาก ไม่มีการชะงกัของกระบวนการทำงาน 
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2.3 กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการเงิน  
2.3.1 กรณีความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้  

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก มากกว่า 100,001 บาทข้ึนไป 
4 สูง มากกว่า 50,001 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 

3 ปานกลาง มากกว่า 10,001 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท 
2 น้อย มากกว่า 5,001 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท 
1 น้อยมาก ไม่เกิน 5,000 บาท 

 
2.3.2 กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้  

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพยส์ินอย่างมหันต์ มีการบาดเจบ็ถึงข้ันชีวิต 
4 สูง มีการสูญเสียทรัพยส์ินมาก มกีารบาดเจบ็สาหสัถึงข้ันพักงาน 

3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพยส์ินมาก มกีารบาดเจบ็สาหสัถึงข้ันหยุดงาน 
2 น้อย มีการสูญเสียทรัพยส์ินพอสมควร มีการบาดเจบ็รุนแรง 
1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพยส์ินเล็กน้อย ไม่มกีารบาดเจ็บรุนแรง 

 
2.4 กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ  

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบตอ่เป้าหมายขององค์กรในระดบัสงูมาก 
4 สูง มีผลกระทบตอ่เป้าหมายขององค์กรในระดบัสงู 

3 ปานกลาง มีผลกระทบตอ่เป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง 
2 น้อย มีผลกระทบตอ่เป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย 
1 น้อยมาก แทบไม่มผีลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย 
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3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ ยงแต่ละ 
ปัจจัยที ่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี ่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่า         
ความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงทีแ่ตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุม
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ดังนี้  

1. พิจารณาโอกาส/ความถ่ีในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดมากน้อย 
เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  

2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี ่ยง ที ่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับ    
ความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตาฐานกำหนด  

3.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของ  
ผลกระทบแล้วของแต่ละปัจจัยเสี ่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด     
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใด  

3.4 การจัดลำดับความเสี ่ยง เมื ่อได้ค่าระดับความเส ี ่ยงแล้ว นำมาจัดระดับความรุนแรงของ        
ความเสี ่ยง เพื ่อพิจารณากำหนดกิจกรรมควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี ่ยงที ่สำคัญและเหมาะสม          
โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางประเมินความเสี่ยง   
โดยการจัดลำดับ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงในข้ันตอนต่อไป  

ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนด แผนภูมิความเสี่ยง ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ  
ความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง และผลกระทบทีเ่กิดข้ึน และขอบเขตของระดับ ความ
เสี่ยงที่สามารถยอมรับได้  

ระดับความเสี่ยง  =  โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  
ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้  

ระดับ
คะแนน

ความเสี่ยง 

จัดระดบัความเสี่ยง 
 

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 
 

พื้นที่ส ี

1 - 4 ต่ำ หลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง ฟ้า 
5 - 8 ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง(มีมาตรการติดตาม)  เขียว 

9 - 15 สูง ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) เหลือง 
16 - 25 

 
สูงมาก ถ่ายโอนความเสี่ยง แดง 
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มาก 
 
 
ผลกระทบ 
 
 
 
 
น้อย    โอกาสที่จะเกิด      มาก 
       

                แผนผังการประเมินความเสี่ยง 
 
       สีแดง ระดบัความเสี่ยงสูง 
       ค่าระหว่าง 22 – 25 
       สีส้ม ระดบัความเสี่ยงค่อนข้างสูง 
       ค่าระหว่าง 10  -  21 
       สเีหลอืง ระดบัความเสี่ยงปานกลาง 
       ค่าระหว่าง 5 – 9 
       สีเขียว  ระดับความเสี่ยงต่ำ 
       ค่าระหว่าง 1 – 4 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 
3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 
1 2 3 4 5 

*** นโยบายของเทศบาลเมืองทบักวางกำหนดค่าคะแนนโอกาสและผลกระทบตั้งแต่ ระดับ 9 ข้ึนไป *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงปานกลาง 
- ผลกระทบรุนแรงมาก 
- โอกาสเกิดน้อย 

ความเสี่ยงสูง 
- ผลกระทบรุนแรงมาก 
- โอกาสเกิดมาก 

ความเสี่ยงต่ำ 
- ผลกระทบน้อย 
-  โอกาสเกิดน้อย 

ความเสี่ยงปานกลาง 
- ผลกระทบน้อย 
- โอกาสเกิดน้อย 
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วิธีดำเนินการ  
1. ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง ประเมินความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยลงใน

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 
2. พิจารณาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี ่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรง       

จากปัจจัยผลการวิเคราะห์ ใน แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับ 
ความรุนแรงของผลกระทบ ให้ครบถ้วนทุกปัจจัยเสี ่ยง โดยพิจารณาเกณฑ์ประเมินมาตรฐานที ่คณะ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงกำหนด (ระบุในข้อ 3.1 การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน)  

3. ในกรณีที ่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี ่ยงของสำนัก/กอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเกณฑ์การ  
ประเมินมาตรฐานตามที่ระบุในข้อ 3.1 ที่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลกำหนดยังไม่
สามารถนำไปเป็นเกณฑ์เพื่อประเมินความเสี ่ยงได้ เนื ่องจากเห็นว่าความเสี ่ยงหรือปัจจัยของโครงการที่
รับผิดชอบมีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนำเกณฑ์การประเมินมาตรฐานไปประเมินได้ ให้คณะทำงานบริหาร
จัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ข้ึนใหม่ โดยยึดหลักการกำหนดเกณฑ์ประเมินใน 
5 ระดับ ตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้สามารถนำไปเทียบเคียงในการจัดอันดับความเสี ่ยงในภาพรวมของ
เทศบาลได้ รวมถึงการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงต่อไป  

 
ข้ันตอนที่ 4 การกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง  

การกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดบั 
ที่ยอมรับได้ โดยการกำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทำได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ เพื่อลดระดับผลกระทบความเสี่ยง แบ่งได้      
4 แนวทาง ดังนี้  

1. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ 
ซึ่งหน่วยงานสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้  

2. ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม) คือความเสี่ยงที่มีโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับปาน
กลางเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจึงต้องยอมรับความเสี่ยงและ
หามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดข้ึน  

3. ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง) คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ใน
ระดับสูงและจักต้องกำหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ลดลง ให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้  

4. การถ่ายโอนความเสี่ยง คือความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงมากจน หน่วยงาน
ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้จึงยกภารกิจนั้นๆให้หน่วยงานอื่นบริหารจัดการแทน  

วิธีดำเนินการ 
ให้คณะทำงานบริหารความเสี ่ยงของสำนัก/กอง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี ่ยงลงใน  

แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี ่ยงของสำนัก/กอง ระบุแนวทางการตอบสนองความเสี ่ยงใน        

แต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้คณะทำงานกำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อยู่ระดับสูงและสูงมาก         
ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถปฏิบัติได้จริงรวมทั้งพิจารณาถึ งความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่าย   
และต้นทุนที่ต้องใช้ในการดำเนินมาตรการและแผนปฏิบัติการเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
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วิธีดำเนินการ  
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี ่ยงของสำนัก/กอง พิจารณากำหนดกิจกรรมในการรองรับ        

ความเสี่ยงต่างๆ พร้อมกับแนวทางการตอบสนองความเสีย่ง โดยระบุลงในแบบฟอรม์ที่ 2.4 กำหนดมาตรการ/
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
  
ขั้นตอนท่ี 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ของสำนัก/กอง ตามรูปแบบที่กำหนด แล้วจัดส่งข้อมูลให้กองวิชาการและแผนงานเพื่อทำการประมวลข้อมูล 
และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสีย่งของเทศบาลเมืองทับกวาง 
เพื่อพิจารณาต่อไป  
 
วิธีดำเนินการ  

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง นำผลการประเมินความเสี่ยงจากแบบฟอร์ม     
ที่ 2.4 กำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี ่ยงที ่ต้องใช้กลยุทธ์ควบคุมความเสี ่ยง และการถ่ายโอน   
ความเสี ่ยงนำมาระบุระยะเวลา งบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์ และผู ้ร ับผิดชอบ ในแบบฟอร์มที่   2.5     
แผนการจัดการความเสี่ยง  ให้ครบถ้วนแล้วส่งผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน ตั้งแต่แบบฟอร์มที่ 1 
ถึง แบบฟอร์มที่ 2.5 ส่งให้กองวิชาการและแผนงานภายในเวลาที่กำหนด  
 
ขั้นตอนท่ี 6 ติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ  

เมื่อทุกสำนัก/กอง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไประยะหนึ่งแล้ว จะต้องรายงาน  
ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พร้อมทั้งนำมาวิเคราะห์และสรุปผลรวมถึงระบุปัญหาและอุปสรรค เพื่อ
นำไปแก้ไขปรับปรุงในปีงบประมาณถัดไป แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะและนำเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป  
 
วิธีดำเนินการ  

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กอง นำข้อมูลในแบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการ
ความเสี่ยง มาดำเนินการติดตามรายงานผล ในแบบฟอร์มการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง  โดยอธิบาย
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง แล้วจัดส่งข้อมูลให้กองวิชาการและแผนงาน  
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองทับกวาง 

 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมความเสี่ยง (Risk Profile) 
 

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 

 
 
 
 

หมายเหตุ       โอกาส  X ผลกระทบ = ความรนุแรง 
ถ้าเท่ากันให้ดูคา่ผลกระทบเป็นหลัก 
1  - 4   =  ความเสีย่งต่ำ 
5  - 9   =  ความเสีย่งปานกลาง 
10 -  21   =  ความเสีย่งสูง 
22  -  25  =   ความเสีย่งสูงมาก 
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ความเสี่ยง 
ท่ียอมรับได้ 

ผล 
กระ 
ทบ

โอกาสท่ีจะเกิด 



 
แผนผังจัดระดับความเสี่ยง 

 

Rick  Assessment Matrix โอกาสเกิด/ความเป็นไปได ้
ต่ำมาก/ 
น้อยมาก 

ต่ำ/น้อย ปานกลาง สูง/บ่อย สูงมาก/ 
บ่อยมาก 

1 
 

2 3 4 5 

 สูงมาก/วิกฤติ 
(22-25) 

5 1x5 
(19) 

2x5 
(20) 

3x5 
(21) 

4x5 
(24) 

5x8 
(25) 

สูง 
(10-21) 

4 1x4 
(12) 

2x4 
(13) 

3x4 
(15) 

4x4 
(22) 

5x4 
(23) 

ปานกลาง 
(5-9) 

3 1x3 
(7) 

2x3 
(8) 

3x3 
(9) 

4x3 
(14) 

5x3 
(18) 

ต่ำ/น้อย 
(1-4) 

2 1x2 
(3) 

2x2 
(4) 

3x2 
(6) 

4x2 
(11) 

5x2 
(17) 

ไม่เป็นสาระสำคัญ/ 
น้อยมาก 
(1-4) 

1 1x1 
(1) 

2x1 
(2) 

3x1 
(5) 

4x1 
(10) 

5x1 
(16) 
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Rick Appetita Boundary :ขอบเขตของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสีย่งท่ีองค์กรยอมรับได้ 

ผล
กร
ะท
บค

วา
มรุ
นแ

รง
 



 

การจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
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สีเขียว ลำดับ 
(ต่ำมาก-ตำ่) 

สีเหลือง ลำดับ 
(ปานกลาง) 

สีส้ม ลำดับ 
(สูง) 

สีแดง ลำดับ 
(สูงมาก) 

โอกาส X ผลกระทบ (1 - 4) โอกาส X 
ผลกระทบ 

(5 - 9) โอกาส X 
ผลกระทบ 

(10 - 21) โอกาส X 
ผลกระทบ 

(22 - 25) 

1x1 1 3x1 5 4x1 10 4x4 22 
2x1 2 3x2 6 4x2 11 5x4 23 
1x2 3 1x3 7 1x4 12 4x5 24 
2x2 4 2x3 8 2x4 13 5x5 25 

  3x3 9 4x3 14   
    3x4 15   
    5x1 16   
    5x2 17   
    5x3 18   
    1x5 19   
    2x5 20   
    3x5 21   

ความเสี่ยง
ที่ยอมรับได ้



คำอธิบายการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง 
 

ระดับความเสี่ยง 
 

Risk Ranking 
 

แทนด้วยแถบสี 
 

คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง 
 

สูงมาก 
 

22 – 25 
(สีแดง) 

 

 
 

 
ระดับความเสี่ยงท่ีเกินระดบัความเสี่ยงท่ีองค์กรยอมรับไดอ้ย่างมาก  

ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน 
สูง 
 

10 – 21 
(สีส้ม) 

 
 

ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้
 

ปานกลาง 
 
 

5 – 9 
(สีเหลือง) 

 

 
 
 

ระดับท่ียอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝา้ระวัง  อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 
ต่ำ 
 
 

1 – 4 
(สีเขียว) 

 

 
 
 

ระดับท่ียอมรับได้  ไม่ต้องบริหารความเสีย่ง 
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แบบ RM – 1 
ปีงบประมาณ 2564 

 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

ตารางแสดงวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเส่ียง 
ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 

 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(๑) 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 (๒) 

ปัจจัยเส่ียง 
(root Cause) 

(๓) 

สาเหตุของ 
ความเส่ียง 

(๔) 

ประเภทของ 
ความเส่ียง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสี่ยง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเส่ียง 
 

โอกาส 
(๖) 

ผลกระทบ 
(๗) 

ระดับ                   
ความเส่ียง 

(๘) 

จัดลำดับ                   
ความเส่ียง 

(๙) 

การจัดซ้ือจัดจ้าง และการ
จัดหาพัสดุ 
 

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ 
และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
กำหนด/ไม่มีข้อร้องเรียน 

1. กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างมี
หลายขั้นตอนโดยอาจมี
ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวทำให้
เกิดความผิดพลาดได้ 
2. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้    
ความเข้าใจไม่เพียงพอ หรือมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติ   
งานน้อย  
3. ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต 
ประพฤติมิชอบ 

1.การดำเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างมีความเสี่ยงในการ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เน่ืองจากต้องมีการติดต่อ
กับภาคเอกชนในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 
2.การรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ แม้จะ
เป็นการรับในโอกาสที่
เหมาะสมก็ตามอาจ
ก่อให้เกิดความคาดหวัง
ทั้งผู้ให้และผู้รับ 

O 
ด้านการ

ดำเนินงาน 

3 3 3 ปานกลาง 
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แบบ RM-1   
ปีงบประมาณ ๒564 

 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

ตารางแสดงวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเส่ียง 
ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 

 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
 
 

เป้าหมาย/                  
ตัวชี้วัด 

(2) 
 
 

ปัจจัยเส่ียง 
(3) 

 
 

 

สาเหตุของความเส่ียง 
(4) 

 
 

ประเภท 
ของความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภท 

ของความเสี่ยง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเส่ียง 
 

โอกาส 
(๖) 

ผลกระทบ 
(๗) 

ระดับ                   
ความ
เส่ียง 
(๘) 

จัดลำดับ                   
ความเส่ียง 

(๙) 

การเบิกจ่ายเงิน (การเบิก 

ค่าตอบแทน การ 

ปฏิบัติงานนอกเวลา 

ราชการ การเดินทางไป 

ราชการ หรือการประชุม 

อบรม สัมมนา และ 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ)  

การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ/ไม่มีข้อ
ทักท้วงจากหน่วยงาน
ตรวจสอบ 

๑) ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม 
การกับดูแล ตรวจสอบ เรื่องการ
เบิกจ่าย ค่าตอบแทนอย่างใกล้ชิด
ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไป
ตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด               
๒) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความ
เข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่
เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานน้อย        

๓) ผู้ปฏิบัติงานขาดความรอบคอบ 

เจ้าหน้าคำนวนระยะเวลา
การเดินทางผิดพลาด และ
ไม่ใช้การระยะทางการ
คำนวนของกรมทางหลวง
ตามที่ระเบียบดำหนดไว้ 

O 
ด้านการ

ดำเนินงาน 

1 1 2 ต่ำ 
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แบบ RM-1   
งบประมาณ ๒564 

                                                                            
เทศบาลเมืองทับกวาง 

ตารางแสดงวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเส่ียง 
ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 

 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
 
 

เป้าหมาย/                  
ตัวชี้วัด 

(2) 
 
 

ปัจจัยเส่ียง 
(3) 

 
 

 

สาเหตุของความเส่ียง 
(4) 

 
 

ประเภทของ 
ความเส่ียง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสี่ยง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเส่ียง 
 

โอกาส 
(6) 

ผลกระทบ 
(7) 

ระดับเส่ียง 
(8) 

จัดลำดับ
ความ
เส่ียง 
(9) 

การใช้รถยนต์ส่วนกลางของ
ทางราชการเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว 
 

ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์
ของหน่วยการ บริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง/ไม่มีข้อทักท้วง
จากหน่วยงานตรวจสอบ
หรือข้อร้องเรียน 

1. ผู้รับผิดชอบงานยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ ไม่เขียน
ทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ 
2. ขาดการควบคุม การกำกับ
ติดตามหรือตรวจสอบการใช้การ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
3. ผู้ปฏิบัติงานจงใจทุจริต 
ประพฤติมิชอบ 

1. พนักงานขับรถอาจนำ
รถยนต์ส่วนกลางไปใช้ใน
ภารกิจส่วนตัว 
2. บุคลากรในส่วน
ราชการอาจนำรถยนต์
ส่วนกลางไปใช้ในภารกิจ
ส่วนตัว 
3. การลักลอบนำน้ำมัน
รถยนต์ส่วนราชการไปใช/้
จำหน่าย 
 

O 
ด้านการ

ดำเนินงาน 

2 2 2 ต่ำ 
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แบบ RM – 1 
ปีงบประมาณ 2564 

 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

ตารางแสดงวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเส่ียง 
ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 

 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(๑) 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 (๒) 

ปัจจัยเส่ียง 
(root Cause) 

(๓) 

สาเหตุของ 
ความเส่ียง 

(๔) 

ประเภทของ 
ความเส่ียง 

(5) 
ใส่ประเภท

ของ 
ความเสี่ยง 
(S-O-R-C) 

การประเมินความเส่ียง 
 

โอกาส 
(๖) 

ผลกระทบ 
(๗) 

ระดับ                   
ความเส่ียง 

(๘) 

จัดลำดับ                   
ความเส่ียง 

(๙) 

การจัดซ้ือจัดจ้างค่าอาหาร
กลางวันของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลเมืองทับกวาง 
 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติฯ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 กำหนด/ไม่มีข้อ
ร้องเรียน 
 

1. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความ
เข้าใจ ไม่เพียงพอหรือมี
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานน้อย  
2. กรรมการตรวจรับพัสดุ    
ไม่ใสใ่จถึงความสำคัญของการ
จัดการอาหารกลางวัน 

1.ผู้ที่ถือเงิน ไม่มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการ
จัดการอาหารกลางวัน
มากพอ 
2. การขาดคุณธรรมขาด
ธรรมาภิบาล          
ขาดจริยธรรม และ
ระบบการจัดการ        
ที่ยังไม่ดีพอ 

O 
ด้านการ

ดำเนินงาน 

2 2 2 ต่ำ 
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แบบ RM – ๒ 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

แผนประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจำปี 2564 

 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
 

ปัจจัยเส่ียง 
(Riks factor) 

(2) 
 

สาเหตุของ 
ความเส่ียง 

(Root cause) 
(3) 

การประเมินความเส่ียง วิธีการบริหาร 
ความเส่ียง 

(8) 
 

แผนการจัดการ 
ความเส่ียง 

(มาตรการควบคุม
เพิ่มเติม) 

(9) 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(10) 

งบประมาณ 

(11) 

 

 

โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ 

ความ
รุนแรง 

(6) 

ระดับ
ความ
เส่ียงท่ี

คาดหวัง 

(7) 

การจัดซ้ือจัดจ้าง และ
การจัดหาพัสดุ 
 

1.ไม่มีเจ้าพนักงาน
พัสดุที่ปฏิบัติหน้าที่
โดยตรง 
1. กระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้างมีหลาย
ขั้นตอนโดยอาจมี
ผู้ปฏิบัติงานเพียงคน
เดียวทำให้เกิดความ
ผิดพลาดได้ 
2. ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ความเข้าใจ  
ไม่เพียงพอหรือมี
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานน้อย  
3. ผู้ปฏิบัติงานจงใจ
ทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ 

1.การดำเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้างมีความ
เสีย่งในการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน
เน่ืองจากต้องมีการ
ติดต่อกับ
ภาคเอกชนในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 
2.การรับของขวัญ
หรือผลประโยชน์ใด 
ๆ แม้จะเป็นการรับ
ในโอกาสที่
เหมาะสมก็ตาม   
อาจกก่อให้เกิด
ความคาดหวังทั้ง
ผู้ให้และผู้รับ 

3 3 9 3 ควบคุม 1. กำหนดอัตรากำลัง
ให้มีผู้ปฏิบัติงาน
เพียงพอ 
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมเพิ่มความรู้
3. กำชับเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานโดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบฯ 
4.เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้
บุคลากรในหน่วยงาน  

30 มื.ย. 64 
กองช่าง 

- 
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แบบ RM – ๒ 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

แผนประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจำปี 2564 

 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
 

ปัจจัยเส่ียง 
(Riks factor) 

(2) 
 

สาเหตุของความ
เส่ียง 

(Root cause) 
(3) 

การประเมินความเส่ียง วิธีการบริหาร
ความเส่ียง 

(8) 
 

แผนการจัดการ 
ความเส่ียง 

(มาตรการควบคุม
เพิ่มเติม) 

(9) 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(10) 

งบประมาณ 

(11) 

 

โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับ
ความ
รุนแรง 

(6) 

ระดับ 

ความ
เส่ียงท่ี

คาดหวัง 

(7) 
การเบิกจ่ายเงิน (การเบิก 

ค่าตอบแทน การ 

ปฏิบัติงานนอกเวลา 

ราชการ การเดินทางไป 

ราชการ หรือการประชุม 

อบรม สัมมนา และ 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ)  

๑) ผู้บังคับบัญชาขาด
การควบคุม การกับ
ดูแล ตรวจสอบ เรื่อง
การเบิกจ่าย 

ค่าตอบแทนอย่าง
ใกล้ชิดทำให้เกิด
ข้อผิดพลาด ไม่เป็น 
ไปตามระเบียบข้อ
กฎหมายที่กำหนด               
๒) ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ความเข้าใจ 

ระเบียบ ข้อกฎหมาย
ไม่เพียงพอ หรือมี
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานน้อย       

๓) ผู้ปฏิบัติงานขาด
ความรอบคอบ 

เจ้าหน้าคำนวน
ระยะเวลาการ
เดินทางผิดพลาด 
และไม่ใช้การระยะ
ทางการคำนวนของ
กรมทางหลวงตามที่
ระเบียบดำหนดไว้ 

1 1 2 2 ควบคุม 1. สร้างความรู้ความ
เข้าใจและความ
ตระหนักแก่ เจ้าหน้าที่
เก่ียวกับหลักเกณฑ์
ระเบียบ แนวทาง การ
ใช้จ่ายเงิน พร้อมกำชับ
ถึงโทษจากการทุจริต  
2. หัวหน้าหน่วยงาน
ต้องควบคุมกำกับดูแล
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบและข้อ
กฏหมายที่เก่ียวข้องเพื่อ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

30 มิ.ย. 64 
กองคลัง 

- 
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แบบ RM – ๒ 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

แผนประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจำปี 2564 

 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
 

ปัจจัยเส่ียง 
(Riks factor) 

(2) 
 

สาเหตุของความเส่ียง 
(Root cause) 

(3) 

การประเมินความเส่ียง วิธีการ
บริหาร

ความเส่ียง 
(8) 

แผนการจัดการ 
ความเส่ียง 

(มาตรการควบคุม
เพิ่มเติม) 

(9) 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(10) 

งบประมาณ 

(11) โอกาส 

(4) 
ผลกระทบ 

(5) 
ระดับความ

รุนแรง 

(6) 

ระดับความ
เส่ียงท่ี

คาดหวัง 

(7) 

การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ของทางราชการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว 
 

1. ผู้รับผิดชอบงาน
ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจ ไม่เขียน
ทะเบียนคุมการใช้
รถยนต์ 
2. ขาดการควบคุม 
การกำกับติดตามหรือ
ตรวจสอบการใช้การ
ใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
3. ผู้ปฏิบัติงานจงใจ
ทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ 

1. พนักงานขับรถอาจ
นำรถยนต์ส่วนกลางไป
ใช้ในภารกิจส่วนตัว 
2. บุคลากรในส่วน
ราชการอาจนำรถยนต์
ส่วนกลางไปใช้ใน
ภารกิจส่วนตัว 
3. การลักลอบนำน้ำมัน
รถยนต์ส่วนราชการไป
ใช้/จำหน่าย 

2 2 2 2 ควบคุม 1. สร้างความรู้
ความเข้าใจและ
ความตระหนักแก่ 
เจ้าหน้าที่เก่ียวกับ
หลักเกณฑ์ระเบียบ 
แนวทาง การใช้
จ่ายเงิน พร้อมกำชับ
ถึงโทษจากการ
ทุจริต  
2. หัวหน้า
หน่วยงานต้อง
ควบคุมกำกับดูแล
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบและข้อ
กฏหมายที่เก่ียวข้อง
เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

30 มิ.ย. 64 
กองคลัง 

- 
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                  แบบ RM – ๒ 
เทศบาลเมืองทับกวาง 

แผนประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจำปี 2564 

 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
 

ปัจจัยเส่ียง 
(Riks factor) 

(2) 
 

สาเหตุของความเส่ียง 
(Root cause) 

(3) 

การประเมินความเส่ียง วิธีการบริหาร
ความเส่ียง 

(8) 
 

แผนการจัดการความ
เส่ียง 

(มาตรการควบคุม
เพิ่มเติม) 

(9) 

กำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(10) 

งบประมาณ 
(11) 

 
 

โอกาส 

(4) 
ผล 

กระทบ 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

(6) 

ระดับความ
เส่ียงท่ี

คาดหวัง 

(7) 
 

การจัดซ้ือจัดจ้าง
ค่าอาหารกลางวันของ
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองทับกวาง 
 

1. ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ความเข้าใจ  
ไม่เพียงพอหรือมี
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานน้อย  
2. กรรมการตรวจรับ
พัสดุ ไม่ใสใ่จถึง
ความสำคัญของการ
จัดการอาหาร
กลางวัน 

1.ผู้ที่ถือเงิน ไม่มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการ
จัดการอาหารกลางวัน
มากพอ 
2. การขาดคุณธรรม
ขาดธรรมาภิบาล ขาด
จริยธรรม และระบบ
การจัดการ ที่ยังไม่ดีพอ 

2 2 2 2 ควบคุม 1.จัดอบรมสร้างความ
เข้าใจให้กับผู้ที่
เก่ียวข้อง ถึงการ
บริหารจัดการอาหาร
กลางวัน ว่ามีความ 
สำคัญต่อพัฒนาการ
ของนักเรียน 
ผู้อำนวยการ และครู 
2.เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบให้
บุคลากรใน
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองทับกวาง 

30 มิ.ย. 64 
กองการศึกษา 

 

- 
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