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ประกาศเทศบาลต าบลก้อ 
เรื่อง  แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   

************************ 
 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการคว าม
เสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 นั้น เทศบาลต าบลก้อ ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

เพ่ือให้การด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามาตรฐานที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ความสมเหตุสมผลในการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลก้อเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และ
สร้างความมีประสิทธิภาพในการด าเนินการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังก าหนด จึงประกาศใช้แผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบโดยทั่วกัน   

  ประกาศ ณ วันที่  20 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
                                                     (นายอุดม   เชียงยศ) 

                    นายกเทศมนตรีต าบลก้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค ำน ำ 
 

แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรและเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เทศบาลต าบลก้อ 
จัดท าตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความส าคัญ และน ามาใช้อย่าง
แพร่หลายในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลการด า เนินงานขององค์กรและเป็น
แนวทางในการด าเนินงานจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานขององค์กรลดลง
จนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรด้วยพัฒนา
กระบวนท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย  

แผนการจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการ ได้เพ่ือ
การสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาล
ต าบลก้อ ได้จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
และผู้ปฏิบัติการทุกกอง/ฝ่าย มีความเข้าใจถึงกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถด า เนินการ
บริหารความเสี่ยง ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่
จะเกิด ความเสียหาย ในระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ
ได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  
  แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกกอง/ฝ่าย ที่จะให้ความร่วมมือใน
การน าไปด าเนินการต่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลต าบลก้อต่อไป 
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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

**************************************** 
1.หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2562 ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ 
  การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่
จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการด าเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมี
ความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึง
จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงาน
หรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยง ก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะท าให้เกิดความ
เสียหายแก่หน่วยงาน 
  ดังนั้น เทศบาลต าบลก้อ จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น ส าหรับใช้เป็น
แนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุที่จะท า
ให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ
ได้ ควบคุมและตรวจสอบได้ 

2. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 1.เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ของเทศบาลต าบลก้อ 
 2.เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 
 3.เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลก้ออย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง 
 4.เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลก้อ 
 5.เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลต าบลก้อ 
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3.เป้าหมาย 
 1.ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อ

น าไปใช้ในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 

 2.ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 3.สามารถน าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 4.การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมใน

เทศบาลต าบลก้อ 
4.ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 

  การด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดี
ยิ่งขึ้นและท าให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือ
สถานการณ์ท่ีอาจท าให้องค์กรเกิดความเสียหาย 
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง  มีดังนี้ 

1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  การบริหารความเสี่ยงจะช่วย 
คณะท างานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ  และสามารถ
ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2)  สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร  การบริหาร 
ความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ  ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง  ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ 

3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด  การบริหารความ 
เสี่ยงจะท าให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร  และตระหนักถึง
ความเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน  ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 

4) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงาน   การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา  รวมทั้งเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ  เช่น  การวางแผนการ
ก าหนดกลยุทธ์  การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันเป็นไป
ตามเป้าหมายทีก่ าหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์  รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร 

5)ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   การบริหารความเสี่ยงท าให้ 
รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน  เช่น  การตัดสินใจ
โดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์  วัตถุประสงค์ขององค์กร  และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

6)ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล   การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม  โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม  
และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  เช่น  การใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความ
เสี่ยงต่างๆ  และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน  หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้
ทรัพยากรแตกต่างกัน  เป็นต้น 
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5.ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

  ขั้นตอนที่ 1  แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล  โดย
มีผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัด  ร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะท างาน  โดยผู้บริหาร
ระดับสูงต้องมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ขั้นตอนที่ 2  วิเคราะห์  และระบุปัจจัยเสี่ยง  มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบหรืออาจสร้างความเสียหาย  (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน)  หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุเป้าหมาย  พร้อมทั้งจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 
  ขั้นตอนที่ 3  จัดท าแผนบริหารจัดการบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติ
จากผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลต าบลลี้  สื่อสาร/ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการบริหารความเสี่ยง  
รวมทั้งก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล  และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือ
ปฏิบัติ  ทั้งนี้  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงควรก าหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแก้ไข  ลดหรือป้องกันความ
เสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน  ได้แก่  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  ด้านการปฏิบัติงาน  ด้านการเงิน  และด้านระเบียบ
กฎหมาย 
  ขั้นตอนที่ 4  ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร  และให้มีการก ากับ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม  รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่
อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างด าเนินการ  และน าเสนอผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลต าบลลี้ 
  ขั้นตอนที่ 5  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  โดย
ระบุผลการประเมินความเสี่ยง  จ าแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่
ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ทั้งนี้  จะต้องมีการก าหนดข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนเพ่ือใช้ในการด าเนินงานในปีต่อไปและน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

6.  นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ  พ.ศ.2561  มาตรา 79  ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2562 

เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลก้อ  เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  ว่า 
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2562  และ
เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา 3/1  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล  และ
เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ
ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ  เพ่ือความต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอในการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  ความเชื่อถือได้ของ
การรายงานติดตามผลการแก้ไขหรือปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  เทศบาลต าบลก้อ  จึงขอประกาศ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลก้อ  เพ่ือให้บุคลากรทุกคนพึงยืดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่
กับกฎ  ระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ตลอดจนถึงข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง  ดังนี้ 

1. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลก้อ  ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ไม ่
กระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของเทศบาลต าบลลี้  ในภาพรวม 4 ด้าน  ดังนี้ 
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1.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/ระเบียบ  (Compliance  Risk  : C)   

เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน  คามไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับต่างๆ  ท าให้ต้องใช้ดุลยพินิจหรือการตีความ  รวมทั้งการท านิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่
ครอบคลุมการด าเนินงาน  จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ ไม่ถูกต้อง  
หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  หลักเกณฑ์  และแนวทางปฏิบัติต่างๆ 

1.2 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic  Risk : S)  เป็นความเสี่ยง/ปัญหา  ที่จะส่งผล 
ต่อความส าเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์  และนโยบายนายกเทศมนตรีต าบลก้อ  
หรือเป็นการก าหนดกลยุทธ์  หรือปัจจัยที่จะส่งผลท าให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลก้อ  ไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกเทศมนตรีต าบลก้อได ้

1.3 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  (Operational  Risk : O)  เป็นความเสี่ยง/ปัญหา 
อันเนื่องมาจากระบบงานภายใน  กระบวนการปฏิบัติงาน  เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร  ความเพียงพอของข้อมูลที่
ส่งผลกระทบ  ท าให้ผลการปฏิบัติงาน/การด าเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลก้อ  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  และ/หรือประสิทธิผล 

1.4 ความเสี่ยงด้านการเงิน  (Financial  Risk : F)  เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก 
กระบวนการบริหารงบประมาณและการเงิน  จนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินของเทศบาล
ต าบลก้อ 

2. ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น  ที่ต้อง 
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติในหน่วยงานของตนและเทศบาลต าบลก้อ  โดยให้ความส าคัญในการ
บริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม 

3. มีการก าหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการด าเนินงานของเทศบาล 
ต าบลก้อ  เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงการติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ  มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลต าบลก้อ  และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ  สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความ
เสี่ยงอย่างทั่วถึง  ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  และ
หน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  และรองนายกเทศมนตรีต าบลก้อ  มีหน้าที่ก ากับดูแลการ 
บริหารความเสี่ยงในภาพรวม  โดยยึดหลักคุณธรรม  และจริยธรรม  และก ากับให้มีการติดตามประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

2. หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง  มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับ 
ปฏิบัติการและก าหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม  ตลอดจนการน ามาตรการควบคุมไปปฏิบัติ  และ
ปรับปรุง  รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3. หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน  หรือประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ 
เทศบาลต าบลก้อ  อย่างเป็นอิสระ  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัดเทศบาลต าบลก้อ  มี
มาตรการควบคุมการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่
ในสังกัดเทศบาลต าบลก้อ  มีมาตรการควบคุมการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภายและประสิทธิผล  มี
กระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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4. มีการรายงานสรุปผลความส าเร็จการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง  เสนอ 
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน 90 วัน  เพ่ือรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการต่อไป 
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บทท่ี 2 
ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลก้อ 

 
เทศบาลต าบลก้อ จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลก้อ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 

มีนาคม 2538 และได้ยกฐานะจัดตั้งเป็นทศบาลต าบลก้อ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 6 
กันยายน 2550 ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 3 ต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน  

เทศบาลต าบลก้อ   ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลก้อ   อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน   ห่างจากที่ว่าการอ าเภอลี้  รวม
ระยะทาง  ๓๙  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ     ติดต่อกับเขตอ าเภอดอยเต่า     จังหวัดเชียงใหม่ 
  ทิศใต้     ติดต่อกับเขตอ าเภอแม่พริก     จังหวัดล าปาง   

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับเขตอ าเภอเถิน    จังหวัดล าปาง 
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับเขตอ าเภออมก๋อย    จังหวัดเชียงใหม่ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  
ดังนี้ 

“เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ทุกภาคีร่วมคิด น าเกษตรก้าวไกล  
สร้างชุมชนเข้มแข็ง บนฐานความพอเพียง” 

  ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวคือทิศทางหรือความต้องการในอนาคตของต าบลโดยเน้นที่จะพัฒนาใน
ภารกิจหลักตามวิสัยทัศน์ 

 พันธกิจ 
  จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวถือเป็นการก าหนดทิศทางความต้องการที่จะเป็นไปในอนาคตของ
เทศบาลต าบลก้อ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโดยมีพันธกิจหลัก  ดังนี้ 
  1. พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ 
  2. พัฒนาปรับปรุงฐานรากเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
  3.  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ของสังคมท่ีถดถอยลง 
  4. พัฒนาการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมโดยปกติสุข 
  5. ให้การสนับสนุนการศึกษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6. ให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมด้านการเมืองและการ
ปกครอง 
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7. ส่งเสริมพัฒนากีฬาและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ  

  8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  9. พัฒนาระบบเทคโนโลยี  สารสนเทศในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน 
  10. พัฒนาความร่วมมือระหว่างทศบาลต าบลก้อกับหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและ นอกเขต  
เทศบาลต าบลก้อ 
  11.สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมแบบบูรณาการ 
 

จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  จากวิสัยทัศน์ของต าบลก้อรวมทั้ งภารกิจหลักที่จะต้องด าเนินการ ได้น ามาก าหนด
เป้าประสงค์การพัฒนาต าบลหรือวัตถุประสงค์ที่จะต้องด าเนินการให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ภายใน 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565)  ดังนี้ 
  1.พัฒนาคุณภาพชีวิต 
   1.1.การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   1.2.สาธารณสุข 
   1.3.การสังคมสงเคราะห์ 
  2.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   2.1.ราษฎรมีเส้นทางคมนาคสะดวก 
   2.2.ให้ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค บริโภค 
   2.3.พัฒนาไหล่ทางให้มีทางระบายน้ า 
   2.4.ให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนและมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกหมู่บ้าน 
   2.5.ให้ราษฎรมีอาคาร  สถานที่  หอประชุม 
  3.พัฒนาการเกษตร 
   3.1.มีแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง 
   3.2.อบรมความรู้ด้านการเกษตร 
   3.3.เพ่ิมพ้ืนที่ในการเพาะปลูกและพัฒนาที่ดิน 
  4.พัฒนาเศรษฐกิจ 
   4.1.พัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น 
   4.2.พัฒนาเศรษฐกิจระดับเชิงพาณิช 
  5.พัฒนาสังคม 
   5.1.ส่งเสริมกิจกรรมในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
   5.2.ลดปัญหายาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
   5.3.ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
   5.4.ให้มีการด าเนินงานของกลุ่มอาสาในการช่วยเหลือสังคม 
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6.พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   6.1 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
     6.2 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
     6.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
  7.พัฒนาด้านการกีฬานันทนาการและการศึกษา 
   7.1.การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
     7.2.การพัฒนาการศึกษา 
  8.พัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
   8.1 การพัฒนาการท่องเที่ยว 
  9. พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   9.1 การพัฒนาบุคลากร 
     9.2 การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
 

 ยุทธศาสตร์ 
      เทศบาลต าบลก้อได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบการพัฒนาท้องถิ่น
จังหวัดล าพูน 7 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชน และการท่องเที่ยว 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบน 
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงสร้างหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
                                                                   
 
 
                                                                                 
 
 
 
                                                                            
                                                                                                         
 
 
 
 
 
                      
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลก้อ 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ 

นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล

เทศบาล 

รองนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี 

ท่ีปรึกษา 
นายกเทศมนตรี 

เลขานุการ 
นายกเทศมนตรี 

สมาชิกสภาเทศบาล 
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บทท่ี 3 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1.แนวทางด าเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 1.1 แนวทางด าเนินงานในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลก้อ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและการพัฒนา 
  1.ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลก้อ 
  2.ระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินโอกาสผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
  3.วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงาน 

4.จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและสูงมากรวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่    
   อยู่ในระดับปานกลางที่มีนัยส าคัญ 
5.สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลก้อ 
   รับทราบและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
6.รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
7.รายงานสรุปประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ระยะท่ี 2 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
1.ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา 
2.พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
3.ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
4.พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการ 
   ความเสี่ยง 

 1.2 กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย  
1) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริม ให้มีการ 
    บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมรวมทั้งพิจารณาให้ความ 
    เห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไป  
2) คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ด าเนินการให้มีระบบการบริหาร จัดการ 
    ความเสี่ยง จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงรายงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
    การบริหาร จัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการ 
    ด าเนินงานต่อไปในอนาคต  
3) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหนา้ที่กอง ฝ่ายของเทศบาลต าบลก้อมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล  
    ที่เก่ียวข้องให้กับคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 
    งานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
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กลไกการบริหารความเสี่ยง 
 
                                                         
 
 
                                                                      

 
                                                                                       
                                                            
 
 
                                                                                  
 
 
                                                                                    
                                                                                       
 
 
 
                   
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง พิจารณาให้ความเหน็ชอบ/อนุมัต ิ

1.ระบปุัจจัยความเสี่ยง 

ประเมนิโอกาสและ 

ผลกระทบ 

2.วิเคราะห์และจัดล าดับ 

ความส าคัญ 

3.จัดท าแผนบริหาร 

ความเสี่ยง 

 

คณะท างาน 

บริหารความ
เสี่ยง 

 

ผู้ปฏบิัติงาน 
 

สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

ปฏิบตัิงานตามแผนบรหิารความเส่ียง 

พิจารณา/ 
เสนอแนะ 

6.ทบทวนแผนบรหิารความเสี่ยง 

5.รายงาน/ประเมนิผลการบรหิาร 

ความเสี่ยง 

4.ส่ือสารท าความเข้าใจกบัผูป้ฏิบตัิ 
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โครงสร้างการบริหารความเสีย่ง 
                                          
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง  
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย การก ากับดูแล การตัดสินใจการจัดท า แผนการ
ด าเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอ านาจ หน้าที่ดังนี้  
3.2.1 คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  

1) ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลก้อ  
2) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
3) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา  

3.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน  
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานเพื่อเพ่ิมมูลค่า 

ให้กับองค์การ  
2) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ของ

เทศบาลต าบลก้อ  
3) ก ากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

หน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการ 
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3.2.3 ผู้บริหารท้องถิ่น  

1) แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง  
2) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
3) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
4) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา  

3.2.4 หน่วยตรวจสอบภายใน  
1) สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
2) น าเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบและให้

ข้อเสนอแนะ  
3.2.5 คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง  

1) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร  
2) ด าเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุม

ความเสี่ยง  
3) รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญเสนอต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา  
3.2.6 เจ้าหน้าที่กอง/ฝ่าย  

1) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง  
2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  

3.3 คณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง  
เทศบาลต าบลก้อได้มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงตามค าสั่งเทศบาลต าบลก้อ 

ที่ 274 /2565 ลงวันที่ 3 ตลุาคม 2565 โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้  
 

1. ปลัดเทศบาลต าบลก้อ     ประธานกรรมการ  
2. หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ           กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ      กรรมการ 
6.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการและเลขานุการ          

 
 

มีอ านาจหนา้ที่ ดังนี้  
1. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลก้อ 
2. ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง 
3. ประเมินความเสี่ยงของเทศบาลต าบลก้อ ตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 
4. จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
5. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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บทท่ี 4 

                     กระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ง 
ความหมายของการบริหารความเสี่ยง 
  แนวคิดการบริหารความเสี่ ยง  (Concept  of  Management)  หมายถึง  การ
ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้  อาจต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้นั้น  ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก  ซึ่งถือ
เป็นความเสี่ยงทั้งนั้น  โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรงของปัจจัยหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเผชิญอยู่  ดังนั้น  แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจึงได้
ถูกน ามาใช้ในการเตรียมการเพ่ือป้องกัน  “ปัญหา”  จาก  “ปัจจัยเสี่ยง”  ที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวม 
  การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  (Enterprise  Risk  Management  :  ERM) 
หมายถึง  การบริหารความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร  กระบวนการ/กิจกรรม  ตามภารกิจและ
วัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน  โดยมีลักษณะที่ส าคัญ  ได้แก่ 

1. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับ 
ภารกิจและพันธกิจ  แผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติการ  วัตถุประสงค์  การตัดสินใจและสามารถน าไปใช้กับ
องค์ประกอบอื่นๆ  ในการบริหารองค์กร  

2. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด  โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  ทั้งระดับ 
โครงการระดับหน่วยงานย่อย  และระดับองค์กรในปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ  ได้แก่  ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์  
การด าเนินงานการเงิน  และการปฏิบัติตามกฎหมาย  ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจท าให้เกิดความเสียหาย  ความ
ไม่แน่นอนและโอกาส  รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า  โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างและ 
หากเกิดขึ้นจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 

4. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ   
ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  พ้ืนฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขอองค์กร  ควรมีองค์ประกอบของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงครบถ้วน  โดยจะเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและควรถูกปลูกฝังรวมกับ
กิจกรรมปกติขององค์กร  เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ที่ก าหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ที่
องค์กรต้องการได ้
  ความเสี่ยง  (Risk)  หมายถึง  เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบใน
เชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  ดังนั้น  องค์กรจึงควรด าเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือ
ลดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย  แต่สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่เป็นโอกาสในการเพ่ิมคุณค่าให้กับ
องค์กร  สิ่งที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องให้ความส าคัญ  คือ  การบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้  ขณะเดียวกันหากองค์กรพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้เกิดการ 
บูรณาการกับทุกกิจกรรมด าเนินงานขององค์กรได้  ก็จะสามารถใช้โอกาสของความเสี่ยงดังกล่าว  เพ่ือเพ่ิม
คุณค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย 
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  ปัจจัยเสี่ยง  (Risk  Facter)  หมายถึง  ต้นเหตุ  หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการ์นั้นจะเกิดที่ไหน  เมื่อใด  เกิดขึ้นได้อย่างไร  
และท าไม  ทั้งนี้   สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง  เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนด
มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
  กระบวนการบริหารความเสี่ยง  (Risk  Management  Process)  เป็นกระบวนการที่ใช้
ในการระบุ  วิเคราะห์  ประเมิน  และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กระบวนการท างานของหน่วยงานหรือขององค์กร  รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยก าหนดแนว
ทางการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะส าเร็จได้
ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้  ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน  ตลอดจน
ควรมีการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยง  (Risk  Assessment)  หมายถึง  กระบวนการที่ใช้ในการระบุ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง  โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)  และผลกระทบ 
(Impact) 
  โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)  หมายถึง  ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
  ผลกระทบ (Impact)  หมายถึง  ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหาก
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
  ระดับของความเสี่ยง  (Degree of Risk)  หมายถึง  สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง  แบ่งเป็น 5 ระดับ  คือ  สูงมาก  สูง  ปานกลาง  ต่ า  และ
ต่ ามาก 
  การบริหารความเสี่ ยง/การจั ดการความเสี่ ยง  (Risk  Management)   หมายถึ ง  
กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง  หรือผลกระทบของความเสียหายจาก
เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี  ดังนี้ 

(1) การยอมรับความเสี่ยง (Retain  Risk)  เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ 
ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้  โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานหรือใช้วิธีควบคุมปกติ  ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนด  ทั้งนี้  การยอมรับความเสี่ยงอาจ
เนื่องมาจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับต่ ามาก  หรือวิธีการที่จะน ามาใช้ควบคุมความเสี่ยงมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบ
กับความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยงนั้นไม่คุ้มค่าต่อการด าเนินการ 

(2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง  (Reduction  Risk)  เป็นการด าเนินการเพ่ิมเติมหรือ 
ควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ก าหนดซึ่งเป็นระดับพ้ืนที่
สามารถยอมรับได้ ประกอบด้วย 
  -  กิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบจากความเสี่ยง  เช่น  การจัดซื้ออุปกรณ์  เพ่ือป้องกันอันตราย
จากการท างานหรือการจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมจากเดิม  การจัดท าแผนฉุกเฉิน  เป็นต้น 
-  กิจกรรมเพ่ือลดโอกาสการเกิดขึ้นของความเสี่ยง  เช่น  การปรับปรุง  แก้ไข  กระบวนงานการจัดท า
มาตรฐานความปลอดภัย  เป็นต้น  
  (3)  การโอนความเสี่ยง  หรือกระจายความเสี่ยง  (Transfer  Risk)  เป็นวิธีการร่วมมือหรือ
แบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อ่ืนในการจัดการความเสี่ยง  เช่น  การจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือ
ความช านาญในเรื่องต่างๆ เหล่านั้นด าเนินการแทน  (Outsource)  เป็นต้น 
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  (4)  การยกเลิก/หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid  Risk)  เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้  จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป 
  การควบคุม  (Control)  หมายถึง  นโยบาย  แนวทาง  หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ  ซึ่ง
กระท าเพ่ือลดความเสี่ยง  และท าให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์  แบ่งได้ 4 ประเภท  คือ 

(1) การควบคุมเพ่ือป้องกัน  (Preventive  Control)  เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือ 
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก  เช่น  การอนุมัติ  การจัดโครงสร้างองค์กร  การ
แบ่งแยกหน้าที่  การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร  ข้อมูล  ทรัพย์สิน  ฯลฯ 

(2) การควบคุมเพ่ือให้ตรวจสอบ  (Detective  Control)  เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้น 
เพ่ือค้นพบข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้นแล้ว  เช่น  การสอบทาน  การวิเคราะห์  การตรวจนับ  การรายงาน
ข้อบกพร่อง  ฯลฯ   

(3) การควบคุมโดยการชี้แนะ  (Directive  Control)  เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือ 
กระตุ้นให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ  เช่น  การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี  ฯลฯ 

(4) การควบคุมเพ่ือแก้ไข  (Corrective  Control)  เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือ 
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง  หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต  เช่น  การ
จัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ 
 

องค์ประกอบของบริหารจัดการความเสี่ยง 
  การบริหารจัดการความเสี่ยง  ประกอบด้วย  8  องค์ประกอบ  ที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและ
กัน  ทั้งนี้  องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร  ฝ่ายปฏิบัติงาน  และฝ่าย
สนับสนุนครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร  ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ  โดยมีความ
เชื่อมโยงกันในทุกระดับจากระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายด าเนินกิจกรรมและเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องภายในองค์กร  องค์ประกอบการบริหารจัดการความเสี่ยง  ได้แก่  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  การ
ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  การระบุเหตุการณ์  การประเมินความเสี่ยง  การตอบสนองความเสี่ยง  
กิจกรรมควบคุม  สารสนเทศและการสื่อสาร  และการติดตามประเมินผล 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  (Internal  Environment)   
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางกรอบการ 

บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร  สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร  
การก าหนดกิจกรรม  การบ่งชี้   ประเมินและการจั ดการความเสี่ยง  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  
ประกอบด้วยหลายปัจจัย  เช่น  วัฒนธรรมองค์กร  นโยบายของผู้บริหาร  แนวทาง  การปฏิบัติงานบุคลากร  
กระบวนการท างาน  ระบบสารสนเทศ  ระเบียบ  เป็นต้น 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  ที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นจะต้องมีวิธีการปฏิบัติที่มีความ
พิจารณาเพ่ือให้องค์กรมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการความเสี่ยง  

ผู้บริหารควรพิจารณาในรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
  (1.1)  การก าหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้  (Risk  Appetite)   
   ความเสี่ยงที่ยอมรับได้  (Risk  Appetite)  หมายถึง  ประเภทและเกณฑ์
องความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้  เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรต้องสอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์กร  โดยมิควรก าหนดในระดับที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ 
ชัดเจน  ก าหนดเป็นมาตรฐานและมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเกิดความเข้าใจที่ตรงกันในข้ันตอน 
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  (1.2)  กระบวนการบริหารความเสี่ยง  (Risk  Management  Process)   
   องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  และมีความสอดคล้องกัน  เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรน าไปปฏิบัติได้  และควรท าเป็นลายลักษณ์อักษร  
โดยอาจอยู่ในรูปแบบคู่มือการบริหารความเสี่ยงก็ได้ 
  (1.3)  วัฒนธรรมองค์กรและการก ากับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
   องค์กรควรให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง  ควรจัดให้มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร  กล่าวคือ  ให้บุคลากรทุก
คนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง  รวมทั้งให้มีการก าหนดเจ้าของ
ความเสี่ยง (Risk Owner)  ที่จะต้องด าเนินการรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ  นอกจากนี้  ควรมีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา  วางระบบ  และติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  (Objective  Setting) 
การก าหนดนโยบายเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ภายในองค์กรจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  กล่าวคือ  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และทิศทางการ
ด าเนินงานขององค์กรและวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานย่อย
จะต้องสอดคล้องกับพันธกิจ/หน้าที่/เป้าประสงค์ของหน่วยงานย่อย  เพ่ือให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุ
เป้าหมาย  ทราบขอบเขตการด าเนินงานในแต่ละระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนได้ครบถ้วน  
ดังนั้น  วัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้ เห็นถึง  “ผลลัพธ์”  ที่องค์กรต้องการจะบรรลุ   ไม่ใช่กล่าวถึง  
“กระบวนการ”  ในการปฏิบัติงาน 
 การก าหนดนโยบายเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
ชัดเจนช่วยให้การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน  ซึ่งวัตถุประสงค์องค์กรสามารถ
ก าหนดได้ด้วยตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กร  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  แผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงานและอาจมีวัตถุประสงค์อ่ืนๆ  เพ่ิมเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นตามภารกิจหน้าที่ของ
หน่วยงาน 

3.การระบุเหตุการณ์  (Event  Identification)   
การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของ 

ความเสี่ยงโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย  ผลลัพธ์ของ
องค์กรตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง  ทั้งนี้  สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง  
เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
ประเภทความเสี่ยง  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท  ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic  Risk : S)  หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกิด 
จากก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงานที่น าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอก  อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ  หรือสถานะขององค์กร  แหล่งที่มา
ของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท 
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   ปัจจัยภายในองค์กร  ได้แก่  ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้  แต่สามารถ
ส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  ได้แก่  โครงสร้าง
องค์กร  สภาพการเงิน  กระบวนการ  และวิธีปฏิบัติงาน  ความเพียงพอของข้อมูลและเทคโนโลยีส าหรับการ
ให้บริการ  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร  เป็นต้น 
   ปัจจัยภายนอกองค์กร  เช่น  นโยบายรัฐบาล  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สภาวะการ
แข่งขัน  สภาพสังคม  เหตุการณ์ธรรมชาติ  กฎระเบียบภายนอกองค์กร  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  ปัจจัยการเมือง  
เป็นต้น 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  (Operational  Risk  :  O)  หมายถึง   
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการหรือกิจกรรม  ทั้งที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และ
บุคลากรและรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และข้อมูล
ความรู้ต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน  (Financial  Risk : F)  หมายถึง  ความเสี่ยงที่ 
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการควบคุมทางการเงิน  การตัดสินใจทางการเงิน  รวมทั้งการบริหาร
งบประมาณโดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน  (เช่น  การจัดสรรงบประมาณ  การจัดการสภาพ
คล่องของเงินทุน)  หรือจากปัจจัยภายนอก  (เช่น  การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย  การเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลหรือการเกิดโรค โควิดที่เราพบเจอในปัจจุบัน)  ซึ่งส่งผลต่อสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพของ
กระบวนการท างานขององค์กร 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ  (Compliance  Risk  :   
C) หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืน  หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ข้อก าหนดต่างๆ  และรวมไปถึงกฎระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมจนเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน  
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร 
  4. การประเมินความเสี่ยง  (Risk  Assessment)  
 เป้าหมายของการประเมินความเสี่ยง  คือ  การบ่งบอกค่าความรุนแรงของความเสี่ย ง  
(หรือปัจจัยเสี่ยง)  เพ่ือก าหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง  (หรือปัจจัยเสี่ยง)  แล้วน าไปสู่การจัดล าดับ
ความเสี่ยงของความเสี่ยง  การประเมินความเสี่ยงจะพิจารณาใน 2 มิติ  ได้แก่  โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)  
และผลกระทบ  (Impact)  เพ่ือประเมินว่าแต่ความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด  และหากเกิดขึ้น
แล้วส่งผลกระทบรุนแรงเพียงใด 
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)  หมายถึง  ความเป็นไปได้ในรูปแบบต่างๆ  เช่น  ความถี่  ผลลัพธ์  รวมถึง
โอกาสของการเกิดความเสียหายที่ความเสี่ยงอาจจะเกิดข้ึนและอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์  นอกจากนี้  ยังอาจเป็นตัวชี้วัดน าของความเสี่ยงนั้น  ทั้งนี้  การประเมินโอกาสที่ 

แต่ละความเสี่ยงจะเกิดขึ้น  อาจพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบัน (เช่น  จ านวนการ
เกิดข้ึนตามสาเหตุของความเสี่ยง  ความถ่ีในการเกิดขึ้นของความเสี่ยง)  อย่างไรก็ตาม  การประเมินความเสี่ยง
ที่ไม่ได้เกิดข้ึนบ่อยในอดีตอาจท าได้ยาก 
 ดังนั้น  จึงอาจต้องใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคต  การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้
สถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด  (Scenario  Analysis)  การศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากหน่วยงานอ่ืน หรือจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 
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 ผลกระทบ  (Impact)  หมายถึง  ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น  หรือ
อาจเป็นตัวชี้วัดของความเสี่ยงนั้น  การประเมินผลกระทบเป็นการคาดการณ์มูลค่าของความรุนแรงและความ
เสียหาย  โดยอาศัยปัจจัยประกอบหลายปัจจัย  เช่น  มูลค่าความสูญเสียในอดีต  ขนาดของความสูญเสียที่
หน่วยงานสามารถรองรับได้โดยไม่ท าให้เกิดการหยุดชะงัก  การประเมินผลกระทบอาจพิจารณาตามประเภท
ของความเสี่ยง  (ด้านกลยุทธ์  ด้านการด าเนินงาน  ด้านการเงิน  และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ) 
 ตัวอย่าง  การพิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยง  หน่วยงานอาจจัดระดับของการ
เกิดความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด 
ค าอธิบาย 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงสูงมาก 5  ครั้ง/ปี 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 4  ครั้ง/ปี 
3 ปานกลาง มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเป็นบางครั้ง 3  ครั้ง/ปี 
2 น้อย มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงนานๆ ครั้ง 2  ครั้ง/ปี 
1 น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสในการเกิดความเสี่ยงเลย 1  ครั้ง/ปี 

 
 ตัวอย่าง  การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดจากความเสี่ยง  หน่วยงานอาจ
จัดระดับความรุนแรงของผลกระทบ  เป็น 5 ระดับ  ดังนี้ 

1. กรณีความรุนแรงท่ีส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์ 
 

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก 
4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง 
2 น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย 
1 น้อยมาก แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย 

 

2.กรณีความรุนแรงท่ีส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
 

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อกระบวนการและการท างานรุนแรงมาก 
4 สูง มีผลกระทบต่อกระบวนการและการท างานขั้นรุนแรง 
3 ปานกลาง มีการชะงักอย่างมีนัยส าคัญต่อการท างาน 
2 น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อการท างาน 
1 น้อยมาก ไม่มีการชะงักของกระบวนการท างาน 
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3.กรณีความรุนแรงท่ีส่งผลกระทบด้านการเงิน 
3.1  กรณีความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ 

 

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

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 

 
3.2  กรณีความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ 

 

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์  มีการบาดเจ็บถึงข้ึนเสียชีวิต 
4 สูง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก  มีการบาดเจ็บสาหัสถึงข้ันพักงาน 
3 ปานกลาง มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก  มีการบาดเจ็บสาหัสถึงข้ันหยุดงาน 
2 น้อย มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร  มีการบาดเจ็บรุนแรง 
1 น้อยมาก มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย  ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง 

 

4.กรณีความรุนแรงท่ีส่งผลกระทบด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
 

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง 
ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก 
4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง 
2 น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย 
1 น้อยมาก แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย 
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 การค านวณระดับความเสี่ยงหรือการจัดล าดับความเสี่ยง 
 เป็นการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง  หลังจากที่เราได้ค่าระดับความเสี่ยง
แล้วจะต้องน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/โครงการ  ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบเพ่ือก าหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม  โดยพิจารณาจาก
ระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่
ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง  โดยจัดเรียงล าดับจากระดับสูงมาก  สูง  ปานกลาง  ต่ า  และเลือก
ความเสี่ยงสูงและสูงมาก  มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา 
 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระดับคะแนน 
ความเสี่ยง 

แทนด้วยแถบสี ค าอธิบายการบริหารความเสี่ยง 

สูงมาก 16 – 25 
(สีแดง) 

 ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้อย่างมาก  ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน 

สูง 9 – 15 
(สีส้ม) 

 ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้  จ าเป็นต้องจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ปานกลาง 5 – 8 
(สีเหลือง) 

 ระดับที่ยอมรับได้  แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง  อาจมีการ
ปรับปรุง  การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ต่ า 1 – 4 
(สีเขียว) 

 ระดับท่ียอมรับได้  ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง 

 
 ระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  ที่ประเมินได้  จะน ามาจัดเรียงล าดับจากระดับสูงมาก  สูง  ปาน
กลาง  ต่ า  ในรูปแบบของแผนภูมิความเสี่ยง (Risk  Profile) 
 

Risk  Assessment  Matrix 
โอกาสเกิด/ความเป็นไปได้  (Likelihood) 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 
1 2 3 4 5 

ผล
กร

ะท
บ/

คว
าม

รุน
แร

ง (
Im

pa
ct

) สูงมาก 5 5 10 15 20 25 
สูง 4 4 8 12 16 20 
ปานกลาง 3 3 6 9 12 15 
น้อย 2 2 4 6 8 10 
น้อยกว่า 1 1 2 3 4 5 

 

 ** ค่าความเสี่ยง  =  ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ 
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5.การตอบสนองความเสี่ยง  (Risk  Response)  เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนอง 
ความเสี่ยงหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (Risk  Management)  หลังจากผู้ประเมินได้ผลการจัดระดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยงแล้ว  ผู้ประเมินจะต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถน าไปปฏิบัติได้
และผลของการจัดการจะต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรรับได้  และต้นทุนที่ เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับเพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิผล  ผู้ประเมินอาจต้องเลือกวิธีการจัดการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน  เพ่ือลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่
ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้  ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์  ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ  กลยุทธ์ในการตอบสนองหรือการจัดการความเสี่ยง  มี 4 กลยุทธ์  ดังนี้ 

1.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  คือ  การจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก  และ 
ไม่อาจยอมรับได้  จึงตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น 

1.2 การลด  หรือควบคุมความเสี่ยง  (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)  คือ  ความเสี่ยงที่มีค่า 
โอกาสและผลกระทบอยู่ในระดับสูงและจะต้องก าหนดแผนในการควบคุมความเสี่ยงเพ่ือลดหรือควบคุมความ
เสี่ยงให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

1.3 การถ่ายโอนความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยง  คือ  ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและ 
ผลกระทบอยู่ในระดับสูงมาก  จนหน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้  จึงยกภาระในการเผชิญ
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อ่ืน  มิได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  แต่
เป็นการรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้วองค์กรจะได้รับการชดใช้จากผู้อ่ืน  เช่น  การท าประกัน 
(Insurance)  คือ  การจ่ายเงินเพ่ือป้องกันตนเองและสินทรัพย์จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด  เช่น  การท าประกัน
รถยนต์ส่วนกลาง  การจัดจ้างหน่วยงานเอกชนให้ด าเนินการแทน  หรือการค้ าประกันสินค้าที่ต้องการในการ
จัดหา  เป็นต้น 

1.4 การยอมรับความเสี่ยง  (มีมาตรการติดตาม)  คือ  ความเสี่ยงที่มีค่าโอกาสและ 
ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง  เป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ  
จึงต้องยอมรับความเสี่ยงและหามาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 
 

การจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  เพ่ือให้การบริหารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระดับ
หน่วยงานย่อยและระดับองค์กร  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  ควรมีองค์ประกอบในลักษณะเดียวกับ
แผนปฏิบัติการ  (Action  Plan)  คือ  มาตรการ/กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  ก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการของกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ  เมื่อด าเนินการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว  
จ าเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้บุคลากรทั้งหมดทราบและเข้าใจ  
สอดคล้องกันในหลักการของการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร  รวมทั้งสนับสนุนร่วมด าเนินการกิจกรรม
ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุผลส าเร็จตามที่ต้องการ 
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การก าหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ  จะต้องก าหนดให้ครอบคลุมทุกสาเหตุของ 
ความเสี่ยง 
  องค์กรมีการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง  ซึ่งมีวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ร่วมกัน  คือ  ควบคุมและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  การบริหารจัดการความเสี่ยง  เป็นกระบวนการที่ได้รับการออกแบบให้สามารถบ่งชี้
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร  เพ่ือสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้  เมื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้แล้ว  ความเสี่ยงนั้นจะถูกส่ง
ต่อไปยังกระบวนการด าเนินงานปกติ  ในทางกลับกันความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยกระบวนการ
ด าเนินงานปกติความเสี่ยงนั้นจะถูกส่งต่อไปสู่กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
   6.กิจกรรมควบคุม  (Control  Activities)   

กิจกรรมการควบคุม  คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติ  เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการ 
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้  เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร  
เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการน าไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร  ดังนั้น  
กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน  ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท  ดังนี้ 

(1) การควบคุมเพ่ือป้องกัน (Preventive  Control)  เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนด 
ขึ้น  เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก  เช่น  การอนุมัติ  การจัดโครงสร้างองค์กร  
การแบ่งแยกหน้าที่  การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร  ข้อมูล  ทรัพย์สิน  ฯลฯ 

(2) การควบคุมโดยการชี้แนะ  (Directive  Control)  เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริม 
หรือกระตุ้นให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ  เช่น  การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี  ฯลฯ 

(3) การควบคุมเพ่ือให้ตรวจสอบ (Directive Control)  เป็นวิธีการควบคุมท่ี 
ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  เช่น  การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี ฯลฯ 

(4) การควบคุมเพ่ือแก้ไข (Corrective  Control)  เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้น 
เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง  หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต  เช่น  
การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพ่ือช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ 
ทั้งนี้  ในการด าเนินการควบคุมต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับด้วย  โดยกิจกรรมการควบคุม  ควรมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 

(1) วิธีการด าเนินงาน  (ข้ันตอน,  กระบวนการ) 
(2) การก าหนดบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือรับผิดชอบการควบคุมนั้น  ซึ่งควรมีความ 

รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   -  พิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่ได้ด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน 
   -  พิจารณาการปฏิบัติเพ่ิมเติมที่จ าเป็น  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการ
จัดการความเสี่ยง 
  (3) ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
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 7.  สารสนเทศและการสื่อสาร  (Information  and  Communication)   
  องค์กรควรก าหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง  ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กรควร
ต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสม  โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความส าคัญเกี่ยวกับการบ่งชี้  
ประเมิน  และการตอบสนองต่อความเสี่ยงเพ่ือให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  เนื่องจากความตระหนักในความเสี่ยงและการสื่อสารที่มีประสิทธิผลเป็นปัจจัยส าคัญประการ
หนึ่งของความส าเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร  การสื่อสารที่ไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิผล
จะท าให้เกิดความล้มเหลวในการสร้างการยอมรับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง  ผู้บริหารจึง
ควรมีการวางแนวทางการสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงให้กับองค์กร  เช่น  อาจมีการจัดแถลงการณ์ที่
ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร  และการมอบหมายอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน  
การสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการปฏิบัติ งานที่ควรจะสอดคล้องและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์ในกระบวนการสื่อสารควรจะสื่อถึงเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

1. ความส าคัญและความจ าเป็นของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่มี 
ประสิทธิผล 

2. วัตถุประสงค์ขององค์กร 
3. ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 
4. การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง 
5. บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและน าองค์ประกอบ 

ต่างๆ  ของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรมาใช้ 
 8.  การรายงานและติดตามผล  (Monitoring) 
  หลังจากท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการด าเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงแล้ว  จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการความ
เหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการด าเนินการไปแล้ว  ว่า
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่  โดยหน่วยงานต้ องสอบทานดูว่าวิธีการ
จัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพควรด าเนินการต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน
และน าผลการติดตามดังกล่าวรายงานให้คณะผู้บริหารทราบ  โดยสามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ  ดังนี้ 

1. การติดตามเป็นรายไตรมาส  (Separate  Monitoring)  เป็นการติดตาม  ตาม 
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด  เช่น  รายไตรมาสทุก 6 เดือน  หรือทุกสิ้นปี  เป็นต้น 

2. การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน (Ongoing  Monitoring)  เป็นการติดตามที่ 
รวมอยู่ในการด าเนินงานต่างๆ  ตามปกติของหน่วยงาน 
 

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง 
1. การประเมินผลการควบคุม  เป็นการด าเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับ 

ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว  ให้น าความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ที่ว่ามี
ประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่  และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้  
พอใช้  ต้องปรับปรุง  ดังนี้ 
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ยอมรับได ้ ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ 
พอใช้ ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน  แต่ยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้ 
ต้องปรับปรุง หมายถึง  ไม่สามารถลด/ควบคุม 
 

2. การจัดการความเสี่ยง  เป็นกระบวนการด าเนินการต่างๆ  โดยลดมูลเหตุของแต่ละ 
โอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหาย  เพ่ือให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อยู่ในระดับที่สามารถรับได้  ประเมินได้  และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความ
เสี่ยงและผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน 4 วิธี  ดังนี้ 
  วิธีการจัดการความเสี่ยง 

ยอมรับความเสี่ยง 
(Risk  Retention) 

เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้  เพราะต้นทุนการ
จัดการความเสี่ยงสูง  อาจไม่คุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดข้ึน  
หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการ
ควบคุม  และไม่อาจเลือกใช้วิธีอ่ืนได้ 

หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
(Risk  Avoidance) 

เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้  มีผลกระทบกับองค์กร  แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม  หรือกระบวนงานอย่างสูง  ซึ่งไม่สามารถ
จัดการได้ด้ วยวิธี อ่ืน   โดยอาจควบคุมได้ด้ วยการยกเลิก/
ปรับเปลี่ยน  เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม 

ถ่ายโอนความเสี่ยง 
(Risk  Transference) 

เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้  ต้องด าเนินการถ่ายโอนความเสี่ยง
ให้ผู้อื่น  เช่น จ้างบุคคลภายนอก  เป็นต้น  โดยอาจเป็นความเสี่ยง
เกี่ยวกับ 
   - ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก  เช่น  ความเสี่ยง
เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย 
   - ความเสี่ยงที่ต้องด าเนินการในเรื่องที่ไม่มีความช านาญ 
   - ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจ ากัด  
เป็นต้น 

ควบคุม/ลดความเสี่ยง 
(Risk  Control) 

   - เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้  ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้ง
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  ซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมของ
องค์กร  ได้แก่ การควบคุมภายใน 
   - เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้  ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้ง
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  ซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมิได้อยู่ภายใต้การควบคุม
ขององค์กร  ได้แก่  แผนรองรับ/มาตรการ 
 

 

3. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  ให้ทุกหน่วยงานน าผลการระบุความเสี่ยง  การ 
วิเคราะห์  และจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง  และแนวทางการจัดการความเสี่ยง  มาจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป 
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4. การติดตามประเมินผล  และการรายงานผล 
4.1 การติดตามประเมินผล  เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการ 

ด าเนินการ  ตามแผนบริหารความเสี่ยง  รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
4.2 การจัดท ารายงานผล  เป็นการรายงานผลการด าเนินการตามแผนบริหาร 

ความเสี่ยง  ในขั้นตอน  ระบุความเสี่ยง  การวิเคราะห์ความเสี่ยง  การจัดล าดับความเสี่ยง  ประเมินกิจกรรม
ควบคุมภายใน  หรือการจัดการที่มีอยู่และการก าหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง  ตามแบบ
รายงาน  ดังนี้ 

(1) การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  (แบบ RM-1) 
(2) การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ  (แบบ RM-2) 
(3) แผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ  (แบบ RM-3) 
(4) การติดตามการจัดการความเสี่ยงโครงการ  (แบบ RM-4) 

5. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง  เป็นการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง   
โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง  รวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่ได้มี
การด าเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่  ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่  หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ใหม่  เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม  วิธีการปฏิบัติงาน  เป็นต้น  โดยใช้แบบ RM-1 – RM-3  เพ่ือ
ใช้ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป 

6. การสื่อสาร  เป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ขั้นตอน  การสื่อสารมี 
วัตถุประสงค์  เพ่ือต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง  โดยเข้าใจและมีข้อมูล
ความเสี่ยงของโครงการ  ทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง  ข้อมูลของความเสี่ยงในลักษณะต่างๆ  และท า
การตัดสินใจได้ดีที่สุดภายใต้ข้อจ ากัดของแต่ละโครงการ  ซึ่งการติดต่อสื่อสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องนับว่ามี
ความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จของแต่ละข้ันตอนในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

  บทที่ ๕ 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  

๕.๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
๑. การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง 
ได้น าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - พ.ศ. ๒๕70) แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๖6 จุดอ่อนและ/หรือ ข้อเสนอแนะจากรายงานผลประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น และการวิเคราะห์
ความ เสียงและปัจจัยเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ร่วมพิจารณาในที่ประชุมโดย
วิเคราะห์ปัจจัย ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้ดังนี ้

๑. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  
๒. ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk)  
๓. ด้านการเงิน (Financial Risk) 
๔. ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความ 

เสี่ยงได้ด าเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง จัดล าดับ ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ 
เพ่ือประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖6 ดังนี้  
๕.๒ การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 

การก าหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ข้ันตอน 

ยุทธศาสตร์ 
(๑) 

ขั้นตอน (กลยุทธ์) 
(๒) 

วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) 
(๓) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาผังเมือง โครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 
 

๑. พัฒนาการก่อสร้าง/บูรณะ/
ปรับปรุงถนนระบบระบาย  น้ า 
สะพาน    
๒. พัฒนาระบบแหล่งน้ าประปา 
๓. พัฒนาการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะเพ่ือการเกษตร และ
บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะตามจุด
ต่างๆ  
๔. การจัดท าและวางผังเมือง 

๑.๑ จ านวนถนน สะพาน ท่อ
ระบายน้ าที่เพ่ิมขึ้น 
๒.๑ จ านวนระบบประปาที่มี
คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
๓.๑ จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง 
๓.๒ จ านวนประชาชนที่มีไฟฟ้า
การเกษตรใช้อย่างทั่วถึง 
๔. พ้ืนที่ในต าบลก้อได้รับเอกสาร
สิทธิที่ดินท ากิน 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒   
การสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว 
 
 
 
 
 
 
 

๑. พัฒนาจัดหา/ปรับปรุงสถานที่
จ าหน่วยสินค้าในต าบล 
๒. พัฒนาการส่งเสริมศักยภาพละ
ขีดความสามารถในการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และ
การแปรรูปสินค้า ทางการเกษตร 
โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
๓. พัฒนาด้านส่งเสริมและเพ่ิม
ทักษะอาชีพของครัวเรือนและ
กลุ่มอาชีพ 
๔. พัฒนาองค์กรหรือเครือข่าย
ชุมชนในการประกอบอาชีพ 

๑.๑ สถานที่จ าหน่ายสินค้า
ทางการเกษตรส าหรับประชาชน 
ในพ้ืนที่มีเพียงพอ 
๑.๒ สินค้าทางการเกษตรของ
ประชาชนปลอดสารเคมี 
๒.๑ อบรมให้ความรู้เรื่องการแปร
รูปสินค้าทาง การเกษตรที่
หลากหลาย 
๒.๒ อบรมเพ่ิมความรู้ในด้านการ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
๓.๑ อบรมให้ความความรู้กลุ่ม
อาชีพและดูหน่วยงานภายนอก 
๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ในชุมชนให้เข้มแข็งและคงอยู่ 
๔.๑ องค์กรชุมชนและเครือข่าย
บูรณาการร่วมกันในการพัฒนา
โดยยึดหลักการพัฒนาองค์รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพ
ชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 

๑.พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๒.พัฒนาการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้
พ่ึงตนเองได้ อย่างยั่งยืน 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้าน
สวัสดิการสังคม การสังคม
สงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เด็ก สตรี  เยาวชน ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน งานด้าน การรักษา
ความสงบเรียบร้อย งานด้านการ
ป้องกัน ละบรรเทาสาธารณภัย 
การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

๑.๑ ผู้ประสบภัยต่างๆในพ้ืนที่
ได้รับการช่วยเหลืออย่าง ครบถ้วน  
๑.๒ ประชาชนได้รับการส่งเสริม
การออกก าลังกาย  
๑.๓ ส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ได้ร่วมพบปะและ
ท ากิจกรรมร่วมกัน  
๑.๔ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี
การออกก าลังกายและเล่นกีฬา  
๒.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายต่างๆให้ประชาชน 
๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
ความสมานฉันท์ในชุมชน 
๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน
จัดท าธรรมนูญหมู่บ้าน  
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ตลอดจนการให้ความส าคัญกับ
ระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติ และภัยพิบัติในท้องถิ่น 
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพ
ติดอย่างเป็นระบบ ปัญหา
อาชญากรรม และ การค้ามนุษย์
ภายใต้การบริหารจัดการอย่าง
บูรณาการและมีประสิทธิภาพ 
๖. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและ การป้องกัน
การทุจริต 

๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนองค์กร
ชุมชนสร้างเครือข่ายในชุมชนใน 
รูปแบบต่าง ๆ 
๓.๑ จ านวนผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่
ได้รับการสงเคราะห์ 
๔.๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมใน
ด้านการป้องกันและ รรเทาสา
ธารณภัยที่ด าเนินการหรือ
สนับสนุนการด าเนินการ 
๔.๒ อัตราการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนใน กรณี
ต่าง ๆ ลดลง 
๔.๓ รณรงค์จัดกิจกรรมให้บริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาล วัน
ส าคัญต่างๆ  
๕.๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการป้องกันและ แก้ไข
ปัญหายาเสพติดที่ด าเนินการหรือ
ให้การสนับสนุน   
๕.๒ จ านวนผู้ค้า ผู้เสพ หรือข้อง
เกี่ยวกับยาเสพติดในพ้ืนที่ มีลดลง  
๖.๑ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นมากข้ึน  
๖.๒ ประชาชนสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมตั้งแต่การจัดท า โครงการ 
ร่วมด าเนินการและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของเทศบาล  
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  
 การพัฒนาด้านทรัพยากรที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๑. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียใน
ชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจน

๑.๑ ทุกหมู่บ้านมีเครือข่ายการ
บริหารจัดการขยะในชุมชน  
๑.๒ เครือข่ายมีวิธีในการก าจัดที่
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 การรักษาความสะอาด ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
๒. เสริมสร้างความร่วมมือและ
สร้างจิตส านึกให้กับ ในการ
ด าเนินการอนุรักษ์การคุ้มครอง
ดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ 
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ 
ให้เกิดประโยชน์และเกิดผลส าเร็จ
อย่างยั่งยืนและตามแนวทาง
พระราชด าริ 
๓. พัฒนาองค์ความรู้และ
เสริมสร้างให้องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้
พลังงานทดแทน เพ่ือลด
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า
ฝายต้นน้ า (Check Dam) เพ่ือ
ชะลอการไหลของน้ าและตะกอน
เสริมความสมบูรณ์ ของป่า  
๕.พัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
 

ถูกวิธีทั้งการจัดเก็บและการ
ท าลาย   
๒.๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมใน
การสร้างจิตส านึกในการ 
ประชาชน  ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีด าเนินการหรือให้
การสนับสนุน  
๒.๒ เครือข่ายราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่าด าเนินการอนุรักษ์ ดูแล
ป่าไม้ในต าบลก้อ  
๓.๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการเพ่ือสนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทน เพ่ือลด
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ 
ด าเนินการหรือให้การสนับ
สนับสนุน   
๔.๑ จ านวนการก่อสร้างฝายต้น
น้ าในพ้ืนที่  
๕.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูก
ป่าชุมชน 
๕.๒ ประชาชนมีความรู้เรื่องการ
ป้องกันไฟป่า 
๕.๓ จ านวนป่าในชุมชนที่มีความ
หนาแน่นเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ  
๕.๔ หนองน้ าสาธารณะได้รับการ
ดูแลปรับปรุง  
๕.๕ ร้อยละของประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการท าความสะอาด 
ชุมชนในวันส าคัญต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การพัฒนาด้านการศึกษา 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุน การ
พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน

๑.๑ จ านวนกิจกรรมที่จัดขึ้น
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
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วัฒนธรรมชุมชน และการ
ท่องเที่ยว  
 

การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ
และ การศึกษาตามอัธยาศัยให้มี
คุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒. สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้ง
ส่งเสริมการศึกษาที่ค านึงถึงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมด้าน 
ภาษา และการแต่งกายล้านนา 
๓. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
และเทคโนโลยี สารสนเทศ
สมัยใหม่ เพื่อเปิดโอกาสการ
เรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
๔. พัฒนาด้านการศึกษาและการ
กีฬา  
๕.ส่งเสริมและสนับสนุน การ
ศาสนา การ อนุรักษ์ ฟื้นฟู
วัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในต าบลก้อ  
 
 
 

การศึกษา 
๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส าคัญทาง
ศาสนา  
๓.๑ โครงการที่เข้าร่วมอบรมเพ่ือ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
สื่อการเรียนการสอน  
๓.๒ จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย  
๔.๑ ร้อยละของทีมนักกีฬาที่เข้า
ร่วมกิจการการแข่งขันกีฬา 
๔.๒ เด็กนักเรียนในพ้ืนที่มีการ
เตรียมตัวเพ่ือเข้าสู่ AEC  
๕.๑ จ านวนเยาวชนที่เข้าร่วมการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัย
และค่านิยมที่ดีงามในสังคม  
๕.๒ เสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีส่วนร่วมใน การ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น ภูมิปัญญา ท้องถิ่น  
๕.๓ จ านวนเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมในการ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 
๕.๔ ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ
การปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงในโรงเรียน  
๕.๕ จ านวนพื้นที่และกิจกรรม
ด้านการศาสนา การอนุรักษ์สืบ
สาน วัฒนธรรมล้านนา จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ได้รับการสนับสนุน  
๖.๑ ต าบลก้อเป็นที่รู้จักเป็นที่
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กว้างขวาง 
๖.๒ มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน  
๖.๓ มีการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือ
ชุมชนโดยชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  
การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
และการเสริมสร้างสุขภาพ
ประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

๑. แนวทางการสร้างเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนด้าน 
สาธารณสุขเพ่ือการพ่ึงพาตนเองสู่
การมีสุขภาพที่ดี 
๒. แนวทางการจัดระบบสุขภาพ
ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนของชุมชน 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุบคลากรสาธารณสุข  
๔. ส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและสมุนไพรไทย  

๑.๑ จัดซื้อยารักษาโรค เวชภัณฑ์ 
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการ
แพทย์ 
๑.๒ โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูและ
รักษาผู้ติดยาเสพติด  
๑.๓ ประชาสัมพันธ์ และให้
ความรู้เรื่องการดูแล สุขภาพ
อนามัยและโภชนาการที่ถูกวิธี 
๑.๔ โครงการแก้ไขปัญหา
ไข้เลือดออก  
๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่
ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  
๓.๑ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานของ อสม. และ
สาธารณสุขต าบล และชมรม
ส่งเสริมสุขภาพ  
๔.๑ โครงการอบรมการแพทย์
แผนไทย / นวดแผนไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗  
การพัฒนาด้านการบริหารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

๑. พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล  
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ทันสมัย และประชาชนมีส่วนร่วม 
ทั้งนี้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนและการให้การบริการที่
มีประสิทธิภาพ 
๒. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ 

๑.๑ บุคลกรได้รับการพัฒนา
ทักษะความรู้อย่างต่อเนื่อง 
๒.๑ จ านวนเครื่องมือ เครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานที่สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
๒.๒ มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดหารายได้  
๓.๑ ช่องทางการติดต่อด้านการ
รักษาความปลอดภัย แก้ไขปัญหา
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เครื่องใช้และเทคโนโลยี ตลอดจน 
การพัฒนาระบบจัดหารายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา 
ความปลอดภัย แก้ไขปัญหา
จราจร การลดอุบัติเหตุ การ
บริหาร 

จราจร การลดอุบัติเหตุ 
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34 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
 

 
ความเสี่ยง 

 
ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง ปัจจัย 
เสี่ยง/

แนวทาง/ 
วิธีการ 

 

มาตรการด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยง/แนวทางการ

แก้ไข/ควบคุม 

 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบ ประเภท โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

1.กิจกรรมงานจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย 

- ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน
เป็นจ านวนมากและ
ขยะจากนอกพ้ืนที ่ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

3 3 9 ปัจจัย
ภายใน 
ลดระดับ
ความเสี่ยง
จากสูง 
เป็นต่ า 

-ก าหนดเส้นทางเดินรถขยะ
เพ่ือจัดเก็บขยะมูลฝอยตรง
ตามจุด เพื่อลดปัญหาขยะ
ตกค้าง 
 
 

1 ต.ค.65 -
30 ก.ย.66 

ส านักปลัด 

2.กิจกรรมงานจัดเก็บ
และพัฒนารายได้ 

- ประชาชนยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องการ
เสียภาษีตาม
พระราชบัญญัติภาษี 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 
-ผู้เสียภาษีบางรายไม่อยู่
ในพ้ืนที่ ท าให้ไม่สะดวก 
ที่จะเดินทางมาเสียภาษี
ด้วยตนเอง ท าให้มียอด

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

4 3 12 ปัจจัย
ภายนอก
และปจัจัย
ภายในลด
ระดับความ
เสี่ยงจากสูง 

เป็นต่ า 

1.จัดท าสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์อย่าง 
ทั่วถึงและเพ่ิมช่องทางในการ
ช าระภาษีผ่านธนาคารและ
แอปพลิเคชั่น 
2.ออกหนังสือแจ้งและทวงถาม
ต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี ตาม
ระเบียบทุกข้ันตอน 
3.ออกส ารวจข้อมูลภาคสนาม
เพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงแผนที่ 

1 ต.ค.65 -
30 ก.ย.66 

กองคลัง 



ภาษีค้างช าระ 
 

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้
เป็นปัจจุบัน ท าให้การจัดเก็บ
รายได้เป็นระบบและง่ายต่อ 
การควบคุมมากขึ้น 
 

3.กิจกรรมงานจัดซื้อ
จัดจ้างและงานพัสดุ 

-เอกสารประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่ครบ 
-การควบคุมวัสด ุ
สิ้นเปลืองมีการบันทึก 
รับ-จา่ย ชา้ 
-ขาดเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานดา้นการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
 
 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

4 4 16 ปัจจัย
ภายใน 
ลดระดับ
ความเสี่ยง
จากสูงมาก
เป็นต่ า 

1.ก าชับให้หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณจัดท าแผนการ
เบิกจ่ายแต่ละไตรมาสให้ 
ตรงกับความต้องการใช้งาน 
มากที่สุด 
2.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
จัดท าทะเบียนคุมวัสดุ 
สิ้นเปลืองให้ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 
3.มีหัวหน้าพัสดุก ากับดูแล 
การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและ 
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้างและปฏิบัติงานตาม
ระเบียบและกฏหมายอย่าง
เคร่งครัด 
 
 

1 ต.ค.65 -
30 ก.ย.66 

กองคลัง 
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4.กิจกรรมประมาณ
การ 

การขึ้น-ลงของราคา
วัสดุตามท้องตลาดที่ไม่
คงท่ี 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

4 4 16 ปัจจัย
ภายนอก 
ลดระดับ
ความเสี่ยง
จากสูงมาก
เป็นต่ า 

1.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
2.ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตาม
ข่าวสาร ราคาวัสดุต่างๆ อยู่
เสมอเพ่ือให้ทันสถานการณ์
ปัจจุบัน 

1 ต.ค.65 -
30 ก.ย.66 

กองช่าง 

5.การจ่ายเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ   

ผู้มีสิทธิไ์ด้รับเบี้ยยงัชีพ 
ยังขาดความร่วมมือใน
การแจ้งข้อมูลที่เป็น
ข้อเท็จจริง การเสียชีวิต 
การย้ายที่อยู่ หรือการ
ได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืน
ของรัฐแล้ว ไม่ได้แจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบ 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

3 3 9 ปัจจัย
ภายนอก 
ลดระดับ
ความเสี่ยง
จากสูงเป็น
ต่ า 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบตัิผู้มีสทิธิ์รับ
เงินเบี้ยยังชพีผู้สงูอายุ ผู้พิการ
และผู้ปว่ยเอดส์ 
 

1 ต.ค.65 -
30 ก.ย.66 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6.การโอน
งบประมาณ 

-การด าเนินงานบาง
รายการ งบประมาณที่ 
ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน จึงยังคงมี 
การโอนเพ่ิมและโอน 
เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

4 4 16 ปัจจัย
ภายใน 
ลดระดับ
ความเสี่ยง
จากสูงมาก
เป็นต่ า 

-หัวหน้าส่วนงานตรวจดู
งบประมาณทุกสิ้นเดือนแล้ว
แจ้งเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ทราบเมื่อต้องการโอน
งบประมาณเพ่ิมภายในอาทิตย์
แรกของเดือน 

1 ต.ค.65 -
30 ก.ย.66 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 
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บทที่ 6 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 

การทุจริตในประเทศไทยมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน เห็นได้จากดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน  
(Corruption Perceptions index : CPI) ในช่วงที่ผ่านมา ค่าคะแนนอยู่ในระดับต่ ากว่าครึ่งมาตลอดส่งผลถึง
ภาพลักษณ์และดัชนีความเชื่อมั่นต่อต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยและจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ได้ก าหนดเป้าประสงค์หลักในการเพ่ิมระดับของค่าดัชนี
ชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (COI) ของประเทศไทยสูงกว่าร้อยละ 50 และเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ได้น าเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intrgrity and Transpaency 
Assessment :ITA) มาใช้ในการประเมินการด าเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับความโปร่งใสซึ่งจะ
สนับสนุนให้ค่า CPI ของประเทศสูงขึ้น ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐยกระดับให้ความ
โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาคด าเนินการป้องกันผลประโยชน์ขัดกัน
หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวมผ่ากิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการให้ความรู้
ตามคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งการมี
ผลประโยชน์ขัดกันหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมถือเป็นการทุจริต 
คอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม
ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระและความเป็นธรรมจนส่งผล
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและ
สังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพ การ
ให้บริการและความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคต ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึง
ระดับสังคม 
  อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มี
ความรู้เรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การทุกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นประเด็น
ปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น 
และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ หลักการและเหตุผล 
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การ
บริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียและ
โอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการด าเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง 
ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงจ าเป็น ต้องมีการ
ระดมการความเสี่ยงเหล่านั้นก าหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างท่ีกระทบต่อการด าเนินงานหรือ
เป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยง ก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม ภายใต้การขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมิน 
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ความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพ่ือลดปัญหาการทุจริตภาครัฐตาม
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2559 ลงัวนที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหารทุจริตประพฤติมิชอบที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ(ส านักงานป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นต้นมา ต่อมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 โดยใช้
แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงานป.ป.ช.ก าหนดซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยง
ทุจริต เช่น ความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและด าเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะต่อไป  นั้น 
 

1.เทศบาลต าบลก้อได้ด าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
1.1 การประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต าบลก้อ ได้มีการประกาศแสดง 

เจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานโดยนายกเทศมนตรีต าบลก้อ ได้
ประกาศเจตจ านงว่าจะเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างานและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลต าบลก้อและให้ค ามั่นที่จะน าพาคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบล
ก้อทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรมควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 1.2 กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการเก็บรายได้ การพัสดุ การเงินและ
บัญชี การจัดเก็บรายได้ โดยที่ในปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การ
จัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
การละบัญชี เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและลดโอกาสที่มีความเสี่ยงในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 
 1.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment:ITA) เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลก้อ ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การ
ประเมินและการยกระดับการท างาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ซึ่งผลการประเมิน ITA ของเทศบาลต าบลก้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้คะแนน 89.76 อยู่
ในระดับ A 
 

2.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2.1 การให้ความรู้ในแบบต่างๆ ดังนี้ 
       -การจัดท าและประกาศใช้มาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ให้หลีกเลี่ยง
การกระท าท่ีเข้าข่ายการทุจริตต่างๆ เช่นการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 -การจัดการความรู้(Knowledge management:Km) มีการถ่ายทอดมาตรฐานทางจริยธรรม ผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการประชุมประจ าเดือนของพนักงานและเผยแพร่ในเว็ปไซด์ของเทศบาล
ต าบลก้อ 
 2.2 การด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จาก
การวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ (4)สูงมาก (3)สูง (2)ปานกลาง 
(1)ต่ า และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของ
เทศบาลต าบลก้อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ดังนี้ 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ประเด็น 
 

ลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

โอกาสเกิด 
การทุจริต 

(1/4) 
 

 

ระดับของ 
ผลกระทบ 

(1-4) 

 

มาตรการป้องกัน 

การใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 

การใช้ทรัพยากรมากเกินความ
จ าเป็นในแต่ละภารกิจ 

1 1 -มีการบันทึกและ
รายงานการใช้งานทุก
ครั้ง 
-มีแผนการเดินทาง 
-สร้างจิตส านึก ความมี 
คุณธรรม โปร่งใส 
ซื่อสัตย์ 

การจัดซื้อจัดจ้าง
ในการจัด
โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้ด าเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัด
จ้าง ร้านที่เป็นญาติหรือมีความ
สนิทสนม 

1 1 -ปรับเปลี่ยนร้านค้าใน
การจัดซื้อวัสดุ 
-เข้มงวดในการตรวจรับ
พัสดุ 

การบริหารงาน
บุคคล 

มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

1 1 -มีการประกาศรับสมัคร
และด าเนินการคัดเลือก
อย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

การน าทรัพย์สิน 
ของราชการมาใช้
ในเรื่องส่วนตัว 

การใช้อุปกรณ์ส านักงานต่างๆ เช่น 
รถยนต์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

1 1 -ท าทะเบียนควบคุมการ
ใช้งานและการเบิกจ่าย
อย่างเคร่งครัด 

 
3.การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2566 
 เทศบาลต าบลก้อ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเป็นหน่วยของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินการตาม
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบในหน่วยงานราชการและด าเนินการสร้าง
จิตส านึกแก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการ
ด าเนินการที่ส าคัญเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะน าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปี 2566 ดังนี้ 
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       3.1 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับข้าราชการและบุคลากรของเทศบาล
ต าบลก้อ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประชุมประจ าเดือน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การ
ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานและการมอบนโยบายของผู้บริหาร 
      3.2 การวางแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการ
ฝึกอบรม เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสอดคล้องกับระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
      3.3 การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้เข้ารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้
เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส และมีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร
ซึ่งเน้นการปลอดทุจริตเพ่ือให้เกิดพลังที่เข้มแข็งในการช่วยกันป้องกันการทุจริต 
 

4.ข้อเสนอแนะ 
 4.1 จากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน เห็นควรพิจารณาใช้มาตรการป้องกันใน
ประเด็นที่พบว่ามีความเสี่ยงที่อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ 

4.2 ในการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปี มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงควรมีการ
อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าหรือทบทวนแผนเป็นประจ าทุกปี 
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