
การบริหารจดัการความเสี�ยง



จงัหวดัแจง้สาํเนาหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น 
ที� มท. 0805.2/ว 6858  ลว. 29 มี.ค. 2562

เรื�อง หลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัว่าดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏิบตัิ
การบริหารจดัการความเสี�ยงสาํหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2562

มีผลบงัคบัใช ้1 ตลุาคม 2562

โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นถือเป็นหน่วยงานของรฐัตามหลกัเกณฑนี์�



พระราชบญัญตัิวินัยการคลงัของรฐั พ.ศ.2561 
มาตรา 79 บญัญตัใิหห้น่วยงานของรฐั

จดัใหมี้การตรวจสอบภายใน การควบคมุภายใน
และการบริหารจดัการความเสี�ยง 

โดย

ใหถื้อปฏิบตัิตามมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏิบตัิ
การบริหารจดัการความเสี�ยงที�กระทรวงการคลงักาํหนด



ความเสี�ยง คือ

• โอกาสที�จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั �วไหล      
ความสูญเปล่า หรือเหตกุารณท์ี�ไม่พึงประสงค ์หรือการกระทาํ  
ใดๆ ที�อาจเกิดขึ� นภายใตส้ถานการณท์ี�ไม่แน่นอน ซึ�งอาจเกิดขึ� น
ในอนาคต และมีผลกระทบ หรือทาํใหก้ารดาํเนินงานไม่ประสบ
ความสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร

มาตรฐานการบริหารจดัการความเสี�ยง



การบรหิารจดัการความเสี�ยง 

        หมายความว่า กระบวนการบริหารจดัการเหตุการณ์ที�อาจ
เกิดขึ� น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื�อใหห้น่วยงาน
ของรฐัสามารถดําเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ รวมถึงเพื�อเพิ�ม
ศกัยภาพและขีดความสามารถใหห้น่วยงานของรฐั

มาตรฐานการบริหารจดัการความเสี�ยง (ตอ่)



หน่วยงานของรฐั หมายความว่า
1. สว่นราชการ
2. รฐัวิสาหกิจ
3. หน่วยงานของรฐัสภา ศาลยุตธิรรม ศาลปกครอง 
ศาลรฐัธรรมนูญ องคก์รอิสระตามรฐัธรรมนูญ องคก์รอยัการ
4.    องคก์รมหาชน
5.    ทุนหมุนเวียนที�มีฐานะเป็นนิตบุิคคล

6.   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น
7.    หน่วยงานอื�นของรฐัตามที�กฎหมายกาํหนด

มาตรฐานการบริหารจดัการความเสี�ยง (ตอ่)



มาตรฐานมาตรฐาน

• หน่วยงานของรฐัตอ้งจดัใหมี้การบริหารจดัการความเสี�ยง
• มอบหมายผูร้บัผิดชอบเรื�องการบริหารจดัการความเสี�ยง

• ตอ้งมีการกาํหนดวตัถุประสงค ์สื�อสารตอ่บุคลากรเกี�ยวขอ้ง
• ตอ้งดาํเนินการในทุกระดบัในองคก์ร
• ตอ้งมีการระบุความเสี�ยง การประเมินความเสี�ยง และการ

ตอบสนองความเสี�ยง

ผู้ รับผิดชอบหลกั ไมค่วรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหนว่ยงานของรัฐ
              แตค่วรเป็นบคุลากรที�มคีวามรู้/เข้าใจเกี�ยวกบัการจดัทํายทุธศาสตร์
              และการบริหารจดัการความเสี�ยง



มาตรฐาน (ตอ่)มาตรฐาน (ตอ่)

• ตอ้งจดัทาํแผนบรหิารจดัการความเสี�ยงอยา่งนอ้ย          
ปีละ 1 ครั�ง และสื�อสารแผนฯ กบัผูเ้กี�ยวขอ้งทุกฝ่าย

• ตอ้งมีการตดิตามประเมินผลการบรหิารจดัการและ
ทบทวนแผนการบรหิารความเสี�ยงอยา่งสมํ �าเสมอ

• ตอ้งรายงานการบรหิารความเสี�ยงของหน่วยงานตอ่
ผูเ้กี�ยวขอ้ง

• สามารถนาํเครื�องมือการบรหิารความเสี�ยงที�เหมาะสมมา
ประยุกตใ์ชไ้ด ้



หลกัเกณฑป์ฏิบตักิารบริหารจดัการความเสี�ยง

• จดัทาํแผนบริหารจดัการความเสี�ยง

• กาํกบัดูแล โดยฝ่ายบริหาร ผูร้บัผิดชอบ บุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง

• ตดิตามประเมินผลอยา่งตอ่เนื�อง กรณีพบขอ้บกพร่องใหร้ายงาน
ทนัที

• จดัทาํรายงานเสนอเพื�อพิจารณาอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั�ง

• กาํหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลารายงาน

• จดัส่งรายงานและรายงานผลการจดัการความเสี�ยง ไปยงั
กรมบญัชีกลาง



ประโยชนท์ี�ไดจ้ากการบริหารจดัการความเสี�ยง

1.สรา้งความตระหนกัถึงภยัคุกคามที�ยงัมาไม่ถึง และลดการสูญเสีย    

   สูญเปล่า ลดขอ้รอ้งเรียน  ลดปัญหาที�รุนแรง ใหบ้รรเทาเบาบาง              

   ที�เกิดขึ� นได ้

2.ช่วยปกป้องการปฏิบตังิาน ปรบัปรุงระบบงาน และการวางแผน   

   การปฏิบตังิาน

3.สรา้งฐานขอ้มูลความรูท้ี�มีประโยชนต์่อการบริหาร และการ

   ปฏิบตังิานในองคก์รช่วยผูบ้ริหารใชเ้ป็นเครื�องมือในการบริหารงาน

4. ช่วยสรา้งความเชื�อมั �น และไดร้บัความไวว้างใจจากผูร้บับริการ 



กิจกรรม มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

1. เสนอคาํสั �งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง

2. ประกาศนโยบายการบริหารความเสี�ยง

3. ประชุมคณะกรรมการเพื�อชี� แจงนโยบาย
    และแนวทาง และนําสู่การปฏิบติั

4. จดัทาํแผนบริหารความเสี�ยงของเทศบาลฯ

5. ดาํเนินการตามแผนบริหารความเสี�ยง

6. ติดตามและประเมินผลการจดัการความเสี�ยง

7. จดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน

8. ทบทวนแผนบริหารจดัการความเสี�ยง

แผนดาํเนินงานการบริหารจดัการความเสี�ยง เทศบาลนครอบุลราชธานี 
ปีงบประมาณ 2563 

30 เม.ย.63



กระบวนการบริหารจดัการความเสี�ยง

คณะกรรมการหรือคณะทาํงาน ตั�งผูร้บัผิดชอบ โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูง และตวัแทน
ที�รบัผิดชอบหลกัดา้นยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน

การวิเคราะหแ์ละระบุความเสี�ยง
วิเคราะหแ์ละระบุความเสี�ยงอย่างน้อย 4 ดา้น  ประกอบดว้ย ดา้นกลยุทธ ์        
ดา้นการดาํเนินงาน ดา้นการรายงาน และดา้นการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ
ขอ้บงัคบั

การประเมินความเสี�ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี�ยงและจดัลาํดบัความเสี�ยงที�ไดจ้ากการ
วิเคราะหค์วามเสี�ยง (หลกัเกณฑ ์โอกาส และผลกระทบที�ชดัเจน)

จดัทาํแผนบริหารความเสี�ยงและ
ดาํเนินการตอบสนองความเสี�ยง

จดัทาํแผนบริหารความเสี�ยงที�มีระดบัความเสี�ยงสูง และดาํเนินการตามแผน
(สรา้งความรู/้มาตรการควบคุมความเสี�ยง)

ติดตามและประเมินผล ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน (รายงานปีละ 1 ครั�ง)
(การดาํเนินงาน ผลสาํเร็จ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแกไ้ข ขอ้เสนอแนะ)

ทบทวน/ปรบัปรุงแผน
บริหารความเสี�ยง

นําผลการประเมินและขอ้เสนอแนะไปใชใ้นการปรบัแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี�ยงในรอบปีถดัไป



คาํสั �งเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ที� 225/2563

เรื�อง แตง่ตั�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ประจาํปีงบประมาณ 2563

มีหนา้ที� : จดัทาํแผน ติดตามประเมินผล จดัทาํรายงานผลตามแผน และทบทวนแผน
             บริหารจดัการความเสี�ยง



ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื�อง นโยบายการบรหิารจดัการความเสี�ยง ปี พ.ศ. 2563

1.ความเสี�ยงเป็นความรบัผิดชอบของพนกังานทุกระดบั ถือเป็นงานประจาํ
2.ทุกสาํนกั/กอง รบัผิดชอบประเมินความเสี�ยงของตนเอง กาํหนดตวัชี� วดั
   แนวทางป้องกนั และบรรเทาความเสี�ยง โดยยดึมาตรฐานและหลกัเกณฑ์
   กระทรวงการคลงัฯ

3.ใหมี้การตดิตาม ประเมินผล  รายงานผลตามแผน รวมทั�งทบทวนสมํ �าเสมอ

4.เมื�อพบความเสี�ยงที�อาจกระทบกบัองคก์ร จะตอ้งรายงานความเสี�ยงให้
   ผูเ้กี�ยวขอ้งทนัที
5.ใหมี้การนาํเทคโนโลย ีมาใชใ้นการบริหารจดัการความเสี�ยงใหมี้ประสิทธิภาพ
    ยิ�งขึ� น



ประเภทความเสี�ยง 4 ดา้น
1.ดา้นกลยุทธ ์ คือ ความเสี�ยงที�เกิดจากการดาํเนินนโยบาย 

การกาํหนดกลยุทธ ์แผนการดาํเนินงาน การนําแผนไปสู่การปฏิบติั ที�ไม่
เหมาะสม ไมส่อดคลอ้ง มีผลทาํใหอ้งคก์รไมส่ามารถบรรลุเป้าหมายได้

2. ดา้นการดาํเนินงาน คือ ความเสี�ยงที�เกิดจากการดาํเนินงาน

ทุก ๆ ขั�นตอน ครอบคลุมถึงปัจจยัที�เกี�ยวกบัการปฏิบติังาน อุปกรณ ์
เทคโนโลยี บุคลากร ทรพัยสิ์น ฯลฯ



3. ความเสี�ยงดา้นการเงิน คือ ความเสี�ยงที�ส่งผลกระทบดา้นการเงิน

     เช่น สภาพคล่อง  การหารายได ้การรายงานการเงิน เป็นตน้

4. ความเสี�ยงดา้นกฎ ระเบียบตา่ง ๆ คือ ความเสี�ยงจากการ

    ไมป่ฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัฯ



การประเมินความเสี�ยง

โอกาสที�คาดว่าจะเกิด ผลกระทบ

การคาดเดา การใชค้วามถี� ดา้นการเงิน ดา้นอื�น ๆ



โอกาสที�จะเกิด (L: likelihood)   คือ ระดบัของ โอกาส หรือ

                                          ความบ่อยครั�งที�จะเกิดความเสี�ยง

1 = ตํ �า
3 = ปานกลาง
5 = สูง

ผลกระทบ (I : Impact)  คือ ระดบั  ความรุนแรง 
     ของความเสี�ยงที�เกิดขึ� น      

1 = ตํ �า
3 = ปานกลาง
5 = สูง

ระดบัความเสี�ยง = L X I



ผลกระทบ

(I)

โอกาส (L)

ตํ �า (1) ปานกลาง (3) สูง (5)

สูง (5) 5 15 25

ปานกลาง (3) 3 9 15

ตํ �า (1) 1 3 5

ตารางประเมินความเสี�ยง



ระดับความเสี่ยง แถบสี ความหมาย/มาตรการจัดการ

ต่ํามาก

(1-3)
สีเขียวเขม

ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยง

ไมตองจัดการเพิ่มเติม เก็บไวเปนขอมูลอางอิง

ต่ํา

(5)
สีเขียว

ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยง ไมตองจัดการเพิ่มเติม ควรฝกอบรม

พนักงาน หรือจัดทําเอกสาร คูมือปฏิบัติงาน

ปานกลาง

(9) สีเหลือง

พอยอมรับได ตองมีการควบคุม เพื่อปองกันไมใหความเสี่ยง 

เคลื่อนยายไปยังระดับที่ยอมรับไมได 

และกําหนดตัวชี้วัดในการดําเนินงาน

สูง

(15) สีสม
ไมสามารถยอมรับได ตองจัดการความเสี่ยง

เพื่อใหอยูในระดับที่ยอมรับได ควรจัดทําแผนบรรเทาเพื่อ

ตอบสนองตอผลกระทบนั้น

สูงมาก

 (25) สีแดง
ไมสามารถยอมรับได ตองเรงจัดการใหความเสี่ยงอยูระดับที่

ยอมรับไดทันที  ควรหยุดการทํางานเพื่อกําหนดแผนฉุกเฉิน    

ในการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้น

ความหมาย/มาตรการจดัการความเสี�ยง



ตวัอยา่ง ตารางประเมินความเสี�ยง หน่วยงาน A
ประเด็นความเสี�ยง 1. โครงการที�บรรจุในแผนพฒันาเทศบาล      
มจีาํนวนมาก แต่ไมไ่ดร้บัอนุมติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี

ผลกระทบ

(I)

โอกาส (L)

ตํ �า (1) ปานกลาง (3) สูง (5)

สูง (5) 5 15 25

ปานกลาง (3) 3 9 15

ตํ �า (1) 1 3 5



จดัลาํดบัความสาํคญัของความเสี�ยง

พิจารณาความเสี�ยง ระดบัปานกลาง (สีเหลือง) ขึ� นไป
มาจดัทาํแผนบริหารจดัการความเสียง



แผนบริหารจดัการความเสี�ยง

ประเด็น แนวทาง เป้าหมาย ระยะเวลา

บญัชีครุภณัฑ์
เสื�อมสภาพ ไม่

เป็นปัจจบุนั 

1.วางระบบควบคมุ
ภายใน
2.ลงบญัชีครุภณัฑ์
3. แตง่ตั�งเจา้หนา้ที�
ควบคมุ
4. กาํกบั ติดตาม 
ตรวจสอบ
4. มีระบบรายงานที�
เป็นปัจจบุนั

รายการ
ครุภณัฑ์
เสื�อมสภาพ
เป็นปัจจบุนั 
รอ้ยละ 80

มิ.ย.-ส.ค.63



รายงานผลการดาํเนินงานบริหารจดัการความเสี�ยง

ประเด็น แนวทาง ผลดาํเนินงาน หมายเหตุ

บญัชีครุภณัฑ์
เสื�อมสภาพ ไม่

เป็นปัจจบุนั 

1.วางระบบควบคมุ
ภายใน
2.ลงบญัชีครุภณัฑ์
3. แตง่ตั�งเจา้หนา้ที�
ควบคมุ
4. กาํกบั ติดตาม 
ตรวจสอบ
4. มีระบบรายงานที�
เป็นปัจจบุนั

รายการ
ครุภณัฑ์
เสื�อมสภาพ
เป็นปัจจบุนั 
รอ้ยละ 89

มิ.ย.-ส.ค.63



ปัจจยัสู่ความสาํเร็จ

การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร

ความรบัผิดชอบ

การสื�อสารมีประสิทธิภาพ
การวดัและติดตามผล

การดาํเนินการตอ่เนื�อง

เป้าหมายชดัเจน


