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แนวทางการประเมนิความเสี่ยง 

เทศบาลนครอบุลราชธาน ี

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการ กระบวนการ ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครอบุลราชธาน ี

2. เพื่อใหผูบริหารมเีครื่องมือในการควบคุม กํากับการบรหิารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร 

3. เพื่อใหผูปฏบิัติงานมีแนวทาง กระบวนการและข้ันตอนการบรหิารความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถใชเปน

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องคกรไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

4. เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจเกี่ยวกบัการบรหิารความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกบั

เทศบาลนครอบุลราชธานี ซึ่งจะนําไปสูการลดโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงทีจ่ะเกิดขึ้นกบัเทศบาล

นครอุบลราชธาน ี

การดําเนินการบริหารความเสี่ยง 

  เทศบาลนครอบุลราชธานี ไดกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยนํากรอบและแนวทางการ

บรหิารความเสี่ยงตามแนวทางการบรหิารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร (Enterprise Risk Management : ERM)  

ดังนี ้

1. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. กําหนดใหมีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง ที่มีโอกาสเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอน 

และอาจสงผลในดานลบหรือสรางความเสี่ยหาย (ทั้งที่เปนตัวเงิน และไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความ

ลมเหลว หรือโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ทั้งในดานกลยุทธ ดานการดําเนินงาน 

ดานการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ  

 

เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดระบุความเสี่ยงเพื่อพิจารณาวา มีปจจัยเสี่ยงอะไรบางที่ทําใหไม

บรรลุวัตถุประสงค ตามประเภทความเสี่ยง 4 ดาน (SOFC) คือ 

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ ( Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดําเนิน

นโยบาย การกําหนดกลยุทธ แผนการดําเนินงาน และการนําไปปฏิบัติที่ไมเหมาะสม ไมสอดคลองกับปจจัย

ภายในและสภาพแวดลอมภายนอก 

2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจาการปฏิบัติงาน

ทุก ๆ ข้ันตอน อันเนื่องมาจากขาดการกําดับดูแลที่ดี หรือขาดการควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึงปจจัยที่
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เกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงาน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงานและความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และทรัพยสินของทางราชการ 

3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึงความเสียงที่สงผลกระทบทางดานการเงินตอ

องคกร เชน กระทบตอสภาพคลองทางการเงิน การหารายได และรายงานทางการเงิน เปนตน 

4. ความเสี่ยงดานกฎ ระเบียบตาง ๆ (Compliance Risk : C) หมายถึงความเสียงจากการไมปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ฯลฯ 

 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  หมายถึง กระบวนการที่ใชในการระบุความเสี่ยง การ

วิเคราะหความเสี่ยง และการกําหนดแนวทางหรอืมาตรการควบคุมเพื่อปองกันหรอืลดความเสี่ยง เพื่อมุงหวัง

ใหองคกรบรรลุผลตามเปาประสงคขององคกร 

 การบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ ตองมีขั้นตอนการดําเนินการ หลกัเกณฑในการวิเคราะห

อยางเหมาะสม ครอบคลุม 5 ขั้นตอน คือ 

 

 

 

 

 

1. ระบุความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยง  ตนเหตุหรือสาเหตทุี่มาของความเสี่ยงทีจ่ะทําใหไมบรรลุ

วัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนัน้จะเกิดที่ไหน เมือ่ใด เกิดข้ึนไดอยางไร ทําไม ทั้งนี้

สาเหตุความเสี่ยงทีร่ะบุควรเปนสาเหตุที่แทจรงิเพือ่จะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการความเสี่ยงในภายหลัง

ไดอยางถูกตอง 

 

 

ระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง การกําหนดมาตรการ 

จัดการความเสี่ยง 

ติดตาม รายงาน 

ประเมินผล 

ทบทวนการบริหาร 

ความเสี่ยง 
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2. วิเคราะหความเสี่ยง  มีแนวทางดังน้ี 

 ประเมินความเสี่ยง 

 โอกาสที่จะเกิด (L: likelihood)   คือ ระดับของโอกาสหรอืความบอยครั้งที่จะเกิดความเสี่ยง 

 1 = ต่ํา 

 3 = ปานกลาง 

 5 = สูง 

 ผลกระทบ (I : Impact)  คือ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทีเ่กิดข้ึน 

 1 = ต่ํา 

 3 = ปานกลาง 

 5 = สูง 

ระดับความเสี่ยง = L X I 

ตารางประเมินความเสี่ยง 

ผลกระทบ 
โอกาส 

ต่ํา (1) ปานกลาง (3) สูง (5) 

สูง (5) 5 15 25 

ปานกลาง (3) 3 9 15 

ต่ํา (1) 1 3 5 

 

ความหมาย/มาตรการจดัการความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง แถบส ี ความหมาย/มาตรการจัดการ 

ต่ํามาก 

(1-3) 
สีเขียวเขม 

ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยง ไมตองจัดการเพิ่มเติม เก็บไวเปนขอมูล

อางอิง 

ต่ํา 

(5) 
สีเขียว 

ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยง ไมตองจัดการเพิ่มเติม ควรฝกอบรม

พนักงาน หรือจัดทําเอกสาร คูมือปฏิบัติงาน 

ปานกลาง 

(9) 
สีเหลือง 

พอยอมรับได ตองมีการควบคุม เพื่อปองกันไมใหความเสี่ยง เคลื่อนยายไปยังระดับ 

ที่ยอมรับไมได และกําหนดตัวชี้วัดในการดําเนินงาน 

สูง 

(15) 
สีสม 

ไมสามารถยอมรับได ตองจัดการความเสี่ยง เพื่อใหอยูในระดับที่ยอมรับได        

ควรจัดทําแผนบรรเทา เพื่อตอบสนองตอผลกระทบนั้น 

สูงมาก 

 (25) 
สีแดง 

ไมสามารถยอมรับได ตองเรงจัดการ ใหความเสี่ยงอยูระดับที่ยอมรับไดทันที      

ควรหยุดการทํางานเพื่อกําหนดแผนฉุกเฉิน ในการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้น 
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3. การจัดการความเสีย่ง  

  เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดกําหนดประเด็นความเสี่ยงทุกดานและวิเคราะหระดับความเสี่ยงของ

แตละปจจัยแลว จึงรวมกันกําหนดทางเลือกที่สามารถใชในการจัดการความเสี่ยง คัดเลือกทางเลือกที่

เหมาะสมและนําไปสูการปฏิบัติ  โดยมุงจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ยง    

ซึ่งแบงเปน 4 แนวทางหลัก 

3.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เปนวิธีตอบสนองเชิงรับ ในกรณีที่สามารถหลีกเลี่ยง

เหตุการณที่กอใหเกิดความเสี่ยง เชน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน ลดขอบเขตการดําเนินงาน ซึ่งเปนการ

จัดการความเสี่ยงที่อยูในระดบัสงูมากและหนวยงานไมอาจยอมรับได จึงตองตัดสินใจยกเลกิโครงการ/กิจกรรม

นั้น 

3.2 ยอมรับได (Risk Acceptance) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการ

ควบคุมที่มีอยูจนปจจุบนั จึงไมตองดําเนินการใด ๆ  เชน กรณีมีความเสี่ยงในระดับที่ไมรนุแรงและไมคุมคาที่จะ

ดําเนินการใด ๆ การลด การควบคุม หมายถึง การปรับปรุงระบบการทํางานหรือการออกแบบวิธีการทํางาน

ใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได 

3.3 ลดความเสี่ยง (Risk Treatment) เปนการปรับปรุงระบบการทํางาน หรือออกแบบวิธีการ

ทํางานใหมเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได เพื่อปองกันหรือจํากัด

ผลกระทบ ใหอยูในระดับที่ยอมรับได เชนวางมาตรการเชิงรุก ฝกอบรมทักษะ เปนตน 

3.4  การโอน/ยาย (Transfer)  หรือ แบง (Share)  เชน การโอนความเสี่ยงไปใหผูอื่น รับผิดชอบ 

เชน การจางบุคคลภายนอกเขามาดําเนินการแทน หรือการทําประกันภัย เปนตน 

4. การติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 

 การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครอุบลราชธานี กําหนดใหมีการ

ติดตามผลการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงทุก 3 เดือน หรือรายไตรมาส เพื่อติดตามความกาวหนา

และผลการดําเนินงาน รวมถึงผลกระทบ พรอมทั้งอาจมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมกับ

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะชวยใหมั่นใจวาไดมีการดําเนินการตามแนว

ทางการตอบสนองตอความเสี่ยงวางไว กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหนาที่งานและทั่วทั้งองคกร

ประกอบดวยกิจกรรมที่แตกตางกัน โดยแบงประเภทการควบคุมไว 4 ประเภท คือ 
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4.1 การควบคุมเพื่อปองกัน (Preventive  Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้น เพื่อปองกัน

ไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดต้ังแตแรก เชน การมอบหมาย การจัดโครงสรางองคกร การแบงหนาที่  

การมอบอํานาจ การควบคุมการเขาถึงเอกสาร ขอมลู ทรัพยสิน ฯลฯ 

4.2 การควบคุมเพื่อใหตรวจสอบ (Detective Control)  เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพือ่คนพบ

ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว 

4.3 การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุนใหเกิด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ  เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี เปนตน 

4.4 การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อแกไข

ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตองหรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต เชน การจัดเตรียม

เครื่องดับเพลิงเพื่อลดความรุนแรงใหนอยลงหากเกิดเพลิงไหม เปนตน 

5. การทบวนการบริหารความเสี่ยง 

  ทบทวนการบริหารความเสี่ยง จากขอเสนอแนะของผูบริหาร เพื่อนําผลและขอเสนอแนะไปสูการ

ตัดสินความเหมาะสม ความพอเพียง และประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสียง 

ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว รวมถึงทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง โดย

จะมีการทบทวนความเสี่ยงที่เหลืออยู/ ความเสี่ยงที่พบใหม เพื่อหาแนวทางจัดการความเสี่ยงตอไป 
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ตัวอยาง ตารางประเมนิความเสี่ยง หนวยงาน A 

ประเด็นความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส  ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 

1. โครงการที่บรรจุในแผน 1. กอนพิจารณานําโครงการบรรจุแผน ไมได 5 3 15 

พัฒนาเทศบาล มีจํานวนมาก สํารวจปญหา และความตองการของประชาชน       

แตไมไดรับอนุมัติงบประมาณ อยางแทจริง       

รายจายประจําป 2. ขาดการจัดลําดบัความสําคัญ จําเปนเรงดวน       

  3. การสื่อสารนโยบาย ทิศทางการพฒันางาน       

  ของผูบรหิารยังไมเพียงพอ ทั่วถึง       

2. โครงการถูกยกเลิก ทั้งที่ได กอนพิจารณานําโครงการบรรจุแผน ไมได 1 3 3 

รับอนมุัติงบประมาณ สํารวจปญหา และความตองการของประชาชน       

  อยางแทจริง       

3. การกําหนดราคากลาง บุคลากรขาดความรู ความชํานาญดานการคํานวณ 1 5 5 

โครงการกอสรางไมตรงกับ ราคากลาง       

หลักเกณฑ         

4. ครุภัณฑเสื่อมสภาพ 1.ขาดการวางระบบควบคุมภายใน ในการลงบญัช ี 5 5 25 

ขอมูลไมเปนปจจุบัน ครุภัณฑ และตรวจสอบใหเปนปจจบุัน       

เสี่ยงตอการถูกตรวจสอบจาก 2.ขาดการควบคุมกํากบั ติดตาม ตรวจสอบ       

สตง. 3. ระบบรายงานไมเปนปจจุบัน       

5. กระบวนการจัดซือ้จัดจาง 1.มอบหมายเจาหนาที่อื่น มาปฏิบัตงิานดานพัสด ุ 3 3 9 

ไมเปนไปตามระเบียบพัสด ุ 2.บุคลากรขาดความรู ความเขาใจระเบียบพสัด ุ       

มีความเสี่ยงตอการละเมิด 3.ระเบียบฯ มีการเปลี่ยนแปลงบอย และม ี       

  กฎหมายทีเ่กี่ยวของคอนขางมาก        
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ประเด็นความเสี่ยง 1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล มีจํานวนมาก แตไมไดรับอนุมัติงบประมาณ  

                          รายจายประจําป 

ผลกระทบ 
โอกาส 

ต่ํา (1) ปานกลาง (3) สูง (5) 

สูง (5) 5 15 25 

ปานกลาง (3) 3 9 15 

ต่ํา (1) 1 3 5 

 

ประเด็นความเสี่ยง 2. โครงการถูกยกเลิก ทั้งที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ 

ผลกระทบ 
โอกาส 

ต่ํา (1) ปานกลาง (3) สูง (5) 

สูง (5) 5 15 25 

ปานกลาง (3) 3 9 15 

ต่ํา (1) 1 3 5 

 

ประเด็นความเสี่ยง 3. การกําหนดราคากลางโครงการกอสราง ไมตรงกับหลักเกณฑ 

ผลกระทบ 
โอกาส 

ต่ํา (1) ปานกลาง (3) สูง (5) 

สูง (5) 5 15 25 

ปานกลาง (3) 3 9 15 

ต่ํา (1) 1 3 5 
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ประเด็นความเสี่ยง 4. ครุภัณฑเสื่อมสภาพ ขอมูลไมเปนปจจุบันเสี่ยงตอการถูกตรวจสอบจาก สตง. 

ผลกระทบ 
โอกาส 

ต่ํา (1) ปานกลาง (3) สูง (5) 

สูง (5) 5 15 25 

ปานกลาง (3) 3 9 15 

ต่ํา (1) 1 3 5 

 

ประเด็นความเสี่ยง 5. กระบวนการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามระเบียบพัสดุฯ 

ผลกระทบ 
โอกาส 

ต่ํา (1) ปานกลาง (3) สูง (5) 

สูง (5) 5 15 25 

ปานกลาง (3) 3 9 15 

ต่ํา (1) 1 3 5 

 

 

จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง  

ประเด็นความเสี่ยง ลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 

1. ครุภัณฑเสื่อมสภาพ ขอมูลไมเปนปจจุบัน ลําดับ 1 (ระดบัความเสี่ยงสงูมาก = 25) 

เสี่ยงตอการถูกตรวจสอบจาก สตง.   

2. โครงการที่บรรจุในแผนพฒันาเทศบาล มจีํานวนมาก  ลําดับ 2 (ระดบัความเสี่ยงปานกลาง = 15) 

แตไมไดรับอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป  

3. กระบวนการจัดซือ้จัดจาง ไมเปนไปตามระเบียบพสัด ุ ลําดับ 3 (ระดบัความเสี่ยงสงูมาก = 9) 

มีความเสี่ยงตอการละเมิด   

4. การกําหนดราคากลาง โครงการกอสรางไมตรงกับ ลําดับ 4 (ระดบัความเสี่ยงต่ํา = 5) 

หลักเกณฑ   

5. โครงการถูกยกเลิก ทั้งที่ได ลําดับที่ 5 (ระดับความเสี่ยงต่ํามาก =3) 

รับอนมุัติงบประมาณ   
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง เปาหมาย/ตัวชี้วัด ระยะเวลาดาํเนินการ 

1.ครุภัณฑเสื่อมสภาพไมเปนปจจุบัน เสี่ยงตอการ 1.วางระบบควมคุมภายใน ในการลงบัญชีครุภัณฑ รายงานครุภัณฑเสื่อมสภาพ มิ.ย. – ส.ค. 63 

ถูกตรวจสอบจาก สตง. และกําหนด time line ในการตรวจสอบ เปนปจจุบัน รอยละ 80  

 2. แตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ   

 3. มีระบบรายงานที่เปนปจจุบัน   

2.โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล มีจํานวน 1.กอนพิจารณานําโครงการบรรจุแผน ตอง โครงการที่บรรจุในแผน  

มาก แตไมไดรับอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป สํารวจปญหา และความตองการของประชาชน พัฒนาเทศบาล ไดรับ  

 รวมทั้งทบทวนความเปนไปไดที่จะดําเนินการ อนุมัติงบประมาณ  

 กอนเสมอ (Feasibility studies) รอยละ 80 ขึ้นไป  

 2.จัดลําดับความสําคัญเรงดวนของโครงการที่จะ

บรรจ ุ

  

 แผน   

 3. มีการสื่อสารนโยบาย ทิศทางการพัฒนางานของ    

 ผูบริหารสูการปฏิบัติตองมีการดําเนินการอยางเปน   

 เปนระบบ   

 4. กําหนดเปนตัวชี้วัดควบคุมกํากับ   
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ประเด็นความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง เปาหมาย/ตัวชี้วัด ระยะเวลาดาํเนินการ 

3. กระบวนการจัดซือ้จัดจาง ไมเปนไปตามระเบียบ 1.มอบหมายเจาหนาที่พัสด ุปฏิบัติงานดานพสัด ุ บุคลากรที่ปฏบิัติหนาที ่  

พัสด ุมีความเสี่ยงตอการละเมิด 2.อบรบใหความรู ความเขาใจระเบียบพัสด ุแก ดานพัสดุ ไดรับการพัฒนา  

 บุคลากรทีร่ับผิดชอบงานพสัดุ ใหมีความรูเทาทัน ความรูในรูปแบบตาง ๆ  

 ระเบียบฯ  ทุกคน (รอยละ 100)  

    

4. การกําหนดราคากลาง โครงการกอสรางไมตรงกับ On the job training เพิ่มความรู ความชํานาญ การกําหนดราคา  

หลักเกณฑ ดานการคํานวณราคากลาง กลาง ตรงตามหลักเกณฑ  

  รอยละ 100  

5. โครงการถูกยกเลิก ทั้งที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ กอนพิจารณานําโครงการบรรจุแผน ตองสํารวจ ไมมีโครงการที่ถกูยกเลิก  

 ปญหาและความตองการของประชาชนอยางแทจริง ดวยเหตุไมสมควร  

 รวมทั้งศึกษาความเปนไปไดของโครงการดวย   
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แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง 

สํานัก/กอง................................................... 
 

  แบบฟอรมที่ 1  ตารางประเมินความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส  ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
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แบบฟอรมที่ 2  ตารางระบุความเสี่ยง 
 

ผลกระทบ 
โอกาส 

ต่ํา (1) ปานกลาง (3) สูง (5) 

สูง (5) 5 15 25 

ปานกลาง (3) 3 9 15 

ต่ํา (1) 1 3 5 

 

แบบฟอรมที่ 3  ตารางจัดลําดับความสําคัญของความเสีย่ง 

 

ประเด็นความเสี่ยง ลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
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แบบฟอรมที่ 4  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง เปาหมาย/ตัวชี้วัด ระยะเวลาดาํเนินการ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

ผูรายงาน (..........................................................................) ผูรบัรอง (..........................................................................) 

ตําแหนง................................................................................ ผูอํานวยการสํานัก/กอง..................................................... 
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แบบฟอรมที่ 5 แบบรายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง แนวทางการบรหิารความเสี่ยง ผลการดําเนินงาน หมายเหต ุ

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ผูรายงาน (..........................................................................) ผูรบัรอง (..........................................................................) 

ตําแหนง................................................................................ ผูอํานวยการสํานัก/กอง..................................................... 
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