
 
 

 
 
 



 
 

 

ค ำน ำ 
 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน
และการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  
ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผล
กระทบต่อหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  รวมถึงเพ่ิมศักยภาพ
และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 

  เพ่ือให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลเมืองนราธิวาส 
พร้อมด้วยคณะท างานได้ร่วมกันจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือผู้บริหาร
ท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง  สามารถด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ใน
แผน ซึ่งเป็นการลดเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ผู้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น  และท าให้
เทศบาลสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค  และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจท า
ให้เทศบาลเกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถ
ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ สามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน  รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงาน 

  เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาล
เมืองนราธิวาส ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งผู้จัดท า
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานไม่มากก็น้อย  หากมีข้อผิดพลาดประการใด
ผู้จัดท าขอน้อมรับไว้ และจะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป  
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                 เทศบาลเมืองนราธิวาส 
     

 

 

 

 



 
 

สำรบัญ 

                       หน้า 

 นิยามศัพท์                1 

 แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยง              2 - 5 

 นโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง            5 - 6 

 ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง             7 

 ประเภทของความเสี่ยง               8 

 กระบวนการบริหารความเสี่ยง                       9 – 21 

 เอกสารการบริหารจัดการความเสี่ยง            22- 34 

 

 ภาคผนวก 

- ค าสั่งเทศบาลเมืองนราธิวาส ที่ 1911/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลเมืองนราธิวาส ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 

- ค าสั่งเทศบาลเมืองนราธิวาส ที่ 1912/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ของเทศบาลเมืองนราธิวาส ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 



นิยำมศัพท์ 

 
  ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า
หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร  
  ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
  การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of 
Risk)  
  การระบุความเสี่ยง หมายถึง การค้นหาและระบุความเสี่ยง ที่อาจจะมีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ขององค์กรโดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
ทุกด้าน เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านกฎหมาย ฯลฯ  
  โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงหนึ่งๆ ว่ามีโอกาสที่
จะเกิดมากน้อยเพียงใด  
  ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง โดยความเสียหายหรือผลกระทบนั้นๆ อาจจะอยู่ในรูปของตัวเงินหรือไม่ก็ได้  
  ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง  
  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ประเภทและปัจจัยความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้
โดยไม่ด าเนินการใดๆกับความเสี่ยงนั้น  
  ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดการ
ความเสี่ยงหรือจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้ว  
  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาและระบุความเสี่ยง 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดล าดับความเสี่ยง และการก าหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมั่นใจได้ว่าการด าเนินงานขององค์กรจะสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แนวคิดเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
  ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญกับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่
อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่าง ๆ เช่น การเดินทางมาท างานย่อมต้องพบกับความไม่
แน่นอนที่จะท าให้มาท างานไม่ได้หรือไม่ทันเวลา โดยอาจมีสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฝนตก  
น้ าท่วม การประท้วงปิดถนน ฯลฯ จึงต้องหาวิธีที่จะบริหารจัดการเพ่ือมาท างานให้ได้หรือให้ทันเวลา  
โดยปรับเปลี่ยนจากการใช้รถส่วนตัวหรือรถโดยสารประจ าทาง ไปใช้บริการรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง หรือเปลี่ยน
เส้นทางการเดินทาง ตัวอย่างดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ทุกคนได้น าการบริหารความเสี่ยงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันแล้ว แต่อาจจะไม่ทราบว่าวิธีการเหล่านั้นเป็นการบริหารความเสี่ยง  
  แนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงได้น ามาใช้ในการบริหารงานขององค์กร  เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้ความเสียหายในด้านต่าง  ๆ ต่อองค์กร 
เปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในส่วนของการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล รวมทั้งสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต
ที่ว่า “อปฺปมาโท อมต ปท ” ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย  
  กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริม  
การบริหารความเสี่ยงและเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นสากล คือกรอบการบริหารความเสี่ยงส าหรับองค์กรของ
คณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission) ที่มอบหมายให้ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เป็นผู้เขียน กรอบการบริหารความเสี่ยงส าหรับ
องค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ดังกล่าวมีองค์ประกอบดังนี้  

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง 

 
(กรอบการบรหิารความเส่ียงขององค์กรของ Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission) 
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การบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ดังนี้  
 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
 2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  
 3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)  
 4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
 5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  
 6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
 7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)  
 8. การติดตามผล (Monitoring)  
 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
  สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับกรอบการบริหารความเสี่ยง 
สภาพแวดล้อมนี้ มีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การก าหนดกิจกรรม การบ่งชี้ 
ประเมิน และจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น จริยธรรม วิธีการ
ท างานของผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง  
  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เป็นส่วนที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรและมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือน าไปด าเนินการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทั้งด้าน
ผลตอบแทนและการเติบโต กลยุทธ์แต่ละแบบนั้นมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารความ
เสี่ยงจึงช่วยผู้บริหารในการก าหนดกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้  
 2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)  
  การก าหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจน คือ ขั้นตอนแรกส าหรับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง องค์กรควรมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่
องค์กรยอมรับได้ โดยทั่วไปวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถ
พิจารณาได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
  - ด้านกลยุทธ์ เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมขององค์กร  
  - ด้านการปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถในการ
ท าก าไร  
  - ด้านการรายงาน เกี่ยวข้องกับการรายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
  - ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ  
 3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)  
  การท าธุรกิจมักมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมาย องค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ในกระบวนการบ่งชี้เหตุการณ์ผู้บริหาร
ควรต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้  
  - ปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน บุคลากร การ
ปฏิบัติงาน กฎหมาย ภาษีอากร ระบบงาน สิ่งแวดล้อม 

  - แหล่งความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร  
  - ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน 
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  ในบางกรณีควรมีการจัดกลุ่มเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนโดยแบ่งตามประเภทของเหตุการณ์ และ
รวบรวมเหตุการณ์ทั้งหมดในองค์กรที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน  เพ่ือช่วยให้ผู้บริหาร
สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ และมีข้อมูลที่เพียงพอเพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการประเมินความ
เสี่ยง  
 4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
  ขั้นตอนนี้เน้นการประเมินโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์  
ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับต่ า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมี
ผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 2 มิต ิดังนี้  
  - โอกาสที่อาจเกิดข้ึน (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด  
  - ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น องค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด  
  การประเมินความเสี่ยงสามารถท าได้ทั้ งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
โดยพิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงควร
ด าเนินการทั้งก่อนการจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว 
(Residual Risk)  
 5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  
  เมื่อความเสี่ยงได้รับการบ่งชี้และประเมินความส าคัญแล้ว ผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการเหล่านั้น การพิจารณาทางเลือกในการด าเนินการ
จะต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพ่ือให้การ
บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธี
รวมกัน เพ่ือลดระดับโอกาสที่อาจเกิดข้ึนและผลกระทบของเหตุการณ์นั้นให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับ
ได ้(Risk Tolerance) หลักการตอบสนองความเสี่ยงมี 4 ประการ คือ  
  การหลีกเลี่ยง (Avoid) การด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง  
  การร่วมจัดการ (Share) การร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง  
  การลด (Reduce) การด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบของ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
  การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้
แล้ว โดยไม่ต้องมีการด าเนินการเพิ่มเติมเพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก  
  ผู้บริหารควรพิจารณาการจัดการความเสี่ยงตามประเภทของการตอบสนองข้างต้น  และควร
ด าเนินการประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้มีการจัดการความเสี่ยงแล้วในช่วงเวลาที่
เหมาะสม 
 6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
  กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ามีการจัดการ
ความเสี่ยง เนื่องจากแต่ละองค์กรมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเทคนิคการน าไปปฏิบัติเป็นของเฉพาะองค์กร  
ดังนั้น กิจกรรมการควบคุมจึงมีความแตกต่างกัน การควบคุมเป็นการสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร 
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 7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)  
  สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กรในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง ข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งภายนอกและภายในควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่าง
เหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพ่ือช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคคลภายนอก
องค์กร เช่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ๆ ผู้จัดหาสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้ก ากับดูแลและประชาชน  
 8. การติดตามผล (Monitoring)  
  ประเด็นส าคัญของการติดตามผล ได้แก่  
  - การติดตามผลเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม  และ
การบริหารความเสี่ยงได้น าไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กร  
  - ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการ
รายงานต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ  
  การติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถท าได้ 2 ลักษณะ คือ การติดตามอย่างต่อเนื่องและ
การติดตามเป็นรายครั้ง การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ส่วนการติดตามรายครั้งเป็นการ
ด าเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว หากองค์กรมีการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้องค์กรควรมีการจัดท ารายงานความเสี่ยงเพ่ือให้การติดตามการบริหารความ
เสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

นโยบำย วัตถุประสงค์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

เพ่ือให้เทศบาลเมืองนราธิวาส มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัย 
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่เทศบาลเมือง
นราธิวาสจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ โดยค านึงการบรรลุเป้าหมายของเทศบาลเมืองนราธิวาสตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือวางระบบการควบคุมภายในของ
เทศบาลเมืองนราธิวาส และได้ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

1) ให้มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีเอกสารแสดงแนวทางและ
ระบุ 

ปัจจัยความเสี่ยงให้ทราบทุกหน่วยงานในเทศบาลเมืองนราธิวาส 
2) การบริหารความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมทุกระดับ และทุกหน่วยงานในเทศบาลเมือง 

นราธิวาส ทั้งท่ีมีสาเหตุจากปัจจัยภายในและภายนอก เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) ให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลเมืองนราธิวาส รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับเข้าใจ และให้ 
ความส าคัญกับการบ่งชี้และการควบคุมความเสี่ยง มีวิธีการ และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกันใน
การระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง 

4) ให้มีการก าหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
5) ให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี 
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6) ให้น าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของงาน จนเกิดเป็น

วัฒนธรรมองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ 
7) ให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการทบทวนและปรับปรุง

อย่างสม่ าเสมอ 
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ประโยชน์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

  1. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการด าเนินงานเทศบาล
เมืองนราธิวาสการบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง  ๆ เนื่องจาก
การบริหารความเสี่ยงเป็นการด าเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย
และภารกิจหลักขององค์กร  
  2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะท าให้
บุคลากรภายในเทศบาลมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร  และตระหนัก
ถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกรุงเทพมหานครได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุม
ความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  
  3. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การก าหนดกลยุทธ์ การ
จัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการด าเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย 

  4. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และการ
เลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยค านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับ  
  5. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานของเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยการเตรียมตัว ให้
พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่าง
พอประมาณ และมีเหตุมีผล 
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ประเภทของควำมเสี่ยง 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจ 
ในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์  และ
เหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์หรือเกิดจากการ
ก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการมีส่วนร่วมกับองค์กรอิสระ ท าให้โครงการขาด
การยอมรับ และโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้
อย่างไม่ถูกต้อง 

2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ และ 
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ และรวมถึงการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงิน
ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ 
เป็นต้น 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการ 
บริหารงบประมาณ และการเงิน จนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณ และการเงิน 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ (Compliance 
Risk : C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก
ความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการ
ท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 
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กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

  กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ 4 ขั้นตอนประกอบด้วยการ
ค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล  

  1. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญมากในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่
แน่นอนท่ีจะก่อให้เกิดความเสี่ยงท่ีสร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสท่ี
จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ท้ังในด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร  

  2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นระบบ
ภายใต้ทรัพยากรอันจ ากัดขององค์กร โดยการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง(Degree of Risk) เพ่ือประโยชน์ใน
การตอบสนองความเสี่ยง  

  3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการก าหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เพ่ือจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) 
หรือระดับท่ีเหมาะสม (Optimal) ซึ่งเปน็ระดับที่องค์กรสามารถจะด าเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้  

  4. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพ่ือให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการ
บริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการน าไปปฏิบัติจริง 
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แผนภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
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1. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification)  
  การด าเนินธุรกิจขององค์กรในปัจจุบันภายใต้ความไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายใน
และภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอัตราการเจริญเติบโตของประเทศ  การแข่งขันทาง
ธุรกิจที่นับวันจะทวีความเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และภัยต่างๆที่ก าลัง
เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ภัยจากการก่อการร้าย ภัยจากธรรมชาติทั้งจากแผ่นดินไหว น ้าท่วม  และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็น
ความเสี่ยงที่อาจท าให้องค์กรต้องประสบกับปัญหาที่อาจท าให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ไม่ว่าจะเป็นการ
ขาดทุน ขาดสภาพคล้องทางการเงิน สูญเสียสินทรัพย์ การด าเนินธุรกิจล้มเหลว ไม่เจริญเติบโต ขาดความน่าเชื่อถือ 
หรืออาจถึงขั้นล้มละลายต้องปิดกิจการส่งผลกระทบทั้งในระดับบุคคล องค์กร และประเทศชาติ ดังนั้นการด าเนิน
ธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นองค์กรต้องด าเนินธุรกิจโดยใช้การบริหารความ
เสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร  ซึ่งการบริหาร
ความเสี่ยงจะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ  ให้ลดลงอยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้และสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยและยั่งยืน  
  ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ 4 ขั้นตอนประกอบด้วยการค้นหา
ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล ซึ่งขั้นตอนแรกคือ การค้นหาความ
เสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการ
ค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบ
หรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  ทั้งใน
ด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และองค์กร ถ้าองค์กรสามารถค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม จะท าให้องค์กรทราบปัญหา 
และอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าอันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หาก
องค์กรค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสมโดยไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กรจะท าให้
องค์กรสูญเสียทรัพยากรโดยใช้เหตุในการวางแผนจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กร และอาจ
ท าให้องค์กรประสบกับปัญหา และอุปสรรคหากเกิดความเสี่ยงขึ้นโดยไม่มีแผนในการจัดการกับความเสี่ยงที่แท้จริง
เหล่านั้น  
  ขั้นตอนการค้นหาความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน ดังนี้  
  1.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เป็นขั้นตอนแรกของการค้นหาความเสี่ยง
ขององค์กร เพ่ือประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เป็นอยู่จริงว่าเป็นอย่างไรทั้งทางด้านวัฒนธรรมของ
องค์กร จริยธรรมของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการท างาน มุมมองและทัศนะคติที่มีต่อความเสี่ยง ปรัชญาใน
การบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite)โดยประเมินว่า
สภาพแวดล้อมขององค์กรมีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการ และการ
ปฏิบัติงานที่ดีหรือไม่ ถ้าไม่ต้องมีมาตรการในการแก้ไขปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  1.2 การวิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรม ในการค้นหาความเสี่ยง องค์กรต้อง
วิเคราะห์งาน กระบวนการ และกิจกรรมภายในองค์กรที่มีทั้งหมดเพ่ือให้ทราบ และเกิดความเข้าใจงาน 
กระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ ที่มีภายในองค์กรเพ่ือประโยชน์ในการค้นหาความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแต่ละ
ประเภทของงานภายในองค์กร และในกรณีท่ีองค์กรมีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรก็อาจมุ่งท าการบริหารความเสี่ยง
ไปที่งานหลักขององค์กรที่มีความส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และงานที่ก าลังมีปัญหา อุปสรรค  
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หรือคาดว่าจะมีโอกาสเกิดความเสียหายขึ้นภายในองค์กร โดยท าการคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรม
ดังกล่าวเพ่ือน ามาพิจารณาบริหารความเสี่ยงก่อนงานสนับสนุน หรืองานที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า 
 
  1.3 การสอบทานหรือก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร งาน กระบวนการ และกิจกรรม
หลังจากคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมแล้ว จากนั้นก็จะท าการสอบทานวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือ
ก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่ในกรณีท่ีไม่ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้หรือก าหนดไว้ไม่ชัดเจน  
  การค้นหาความเสี่ยงต้องมีการสอบทานหรือก าหนดวัตถุประสงค์ก่อนจึงจะสามารถระบุ
เหตุการณ์ที่อาจท าให้ไม่บรรลุผลส าเร็จได้โดยวัตถุประสงค์ของงาน กระบวนการ และกิจกรรมต้องสนับสนุน
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร  
  ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นการ
สอบทานหรือก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องกระท า
เพ่ือให้การค้นหาความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและสอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ควรจะต้องควรค านึงถึงหลัก SMART ดังนี้  
  1. Specific มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง สามารถท าให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรเข้าใจ
ตรงกันได ้ 
  2. Measurable สามารถวัดผลได้ว่าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุผลส าเร็จหรือไม่ ไม่ว่าจะใน เชิง
ปริมาณหรือเชิงคุณภาพ  
  3. Attainable สามารถท าให้บรรลุผลได้ภายใต้ศักยภาพ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ที่
องค์กรมีอยู่  
  4. Relevant มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร  
  5. Timely มีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  
  1.4 การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุ  
  การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุความเสี่ยงองค์กรต้องพยายามค้นหาให้ได้ครบคลุมความ
เสี่ยงทุกประเภทภายในองค์กรและเป็นความเสี่ยงที่แท้จริงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะสร้างผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อองค์กร ซึ่งการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุของความเสี่ยงสามารถค้นหาได้ทั้งเชิงรับ และ
เชิงรุก โดยการค้นหาเชิงรับสามารถค้นหาได้จากการศึกษาหาข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสร้างความเสียหาย
ให้กับองค์กรแล้วในอดีต และการส ารวจจากสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในปัจจุบันและอาจส่งผลกลายสภาพเป็น
ความเสี่ยงขึ้นมาได้ ส่วนในการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกสามารถค้นหาได้จากการคาดการณ์เหตุการณ์ที่มีโอกาส
เกิดขึ้นได้ในอนาคตและส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร แต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ การด าเนินธุรกิจขององค์กร กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ฯลฯ และน าความเสี่ยงที่ค้นหาได้มาท า
การวิเคราะห์เพ่ือค้นหาสาเหตุของความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น  ซึ่งเทคนิคหรือ
วิธีการในการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุมีอยู่ด้วยกันหลายหลายวิธีการด้วยกันแต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเทคนิค 
วิธีการที่นิยมใช้โดยทั่วไป ดังนี้  

1. การระดมสมอง (Brainstorming) ระดมความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรที่รับผิดชอบ 
งานหรือเป็นเจ้าของงานซึ่งจะเป็นบุคลากรที่รู้ เข้าใจความเสี่ยงของงานที่ตนรับผิดชอบมากที่สุดหรือเรียกว่า
เป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายการระดมสมองเป็นเทคนิคทั่วไปที่ใช้ในการ
แสวงหาความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ได้มากท่ีสุดภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งในมุมมองของการบริหารความ 
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เสี่ยงเทคนิคนี้สามารถน ามาใช้ในการค้นหาและระบุความเสี่ยงได้  โดยการจัดการประชุมเพ่ือระดม
แนวความคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  2. การสัมภาษณ์ (Interviews) บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงานการสัมภาษณ์เป็นเทคนิค
โดยใช้การถามจากผู้ที่เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลใหม่ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ใน
การยืนยันข้อมูลเดิมที่มีอยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่  
  3. การใช้แบบสอบถามที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร และใช้ประเมินความเพียงพอของการควบคุมด้วย  
  4. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Facilitated workshops) หรือการจัดท า Workshop ของ
บุคลากรในองค์กรเป็นวิธีที่ท าให้กลุ่มคนสามารถท างานด้วยกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมประชุม
ร่วมค้นหาและระบุความเสี่ยงและตัดสินใจในที่ประชุม ผู้จัดการประชุมจะต้องมีทักษะที่ดี การจัด workshop 
สามารถท าได้ทุกเวลา ขึ้นอยู่กันทีมงานจะตัดสินว่าเมื่อไรถึงจ าเป็น การจัด workshop เป็นเครื่องมือที่มี
ประโยชน์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองค์กร เพราะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินการขององค์กรด้วย  
  5. การจัดท า Benchmark หรือการเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอกเป็นวิธีการในการวัดและ
เปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์ บริการและวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลของการ
เปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเอง เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ  
  Benchmarking มิใช่การไปลอกเลียนแบบจากผู้อ่ืน หรือเพียงแค่การท า Competitive 
analysis ที่เป็นการน าตัวเลขของเราไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งเท่านั้น แต่ Benchmarking เป็นวิธีการที่ท าให้
เห็นถึงความแตกต่างในกระบวนการปฏิบัติงานและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จ  ด้วยการวิเคราะห์ว่าผู้ที่เรา
ต้องการเปรียบเทียบ เขาท าในสิ่งที่แตกต่างไปจากเราอย่างไรเป็นส าคัญ แล้วเราจะท าให้องค์กรสามารถพัฒนา
ตนเองไปสู่ความเป็นสุดยอดอย่างต่อเนื่องนั้นได้อย่างไร Benchmarking นั้นจะเป็นการเปรียบเทียบกับผู้ที่อยู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรง  
  ส าหรับในเรื่องการบริหารความเสี่ยงนั้น เราสามารถค้นหาความเสี่ยงได้จากการใช้เทคนิค 
Benchmarking ได้เช่นกัน เนื่องจากบริษัทหรือองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันนั้นมักจะ
มีลักษณะการด าเนินธุรกิจและกิจกรรมที่คล้ายๆ กัน ดังนั้น ความเสี่ยงที่ต้องเผชิญนั้นก็จะอาจจะไม่แตกต่าง
กันมากนั้น โดยในการหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบนั้น อาจจะต้องมีการจัดกลุ่มความร่วมมือ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน 
  6. การตรวจสอบ (Auditing) การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่า 
และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น โดยอาศัยการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ขององค์กร ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และค าปรึกษา รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ได้ตรวจสอบซึ่งถือ
เป็นงานบริการที่ให้แก่องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ภายหลังการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะจัดท ารายงานการตรวจสอบภายใน โดยจะมี
การระบุประเด็นข้อตรวจพบ ซึ่งสามารถน ามาใช้พ้ืนฐานในการค้นหาความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานได้ 
  7. การใช้ Check Lists เป็นวิธีการหนึ่งในการระบุความเสี่ยงที่ค่อนข้างง่าย โดยการตอบ
ค าถามในใบรายการที่ได้จัดท าขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน ในการจัดท า Check Lists นั้น จะรวบรวมข้อมูลจาก 
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ประสบการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดขึ้นอดีต และน ามาท าเป็นรายการค าถามที่เป็นมาตรฐาน 
หรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพ่ือเปรียบเทียบกับสิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานมีอยู่  
  8. การสืบสวน (Incident investigation) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น เช่น  
การทุจริต อุบัติเหตุ ฯลฯ นั้น องค์กรต่างๆ ก็มักจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือสืบสวนและจัดท ารายงาน
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อเท็จจริงจากรายงานดังกล่าวสามารถน ามาใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการค้นหา
ความเสี่ยงได้เช่นกัน 
  ปัจจัยเสี่ยงภายในองค์กร  
  - ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง 
สภาวะเศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น  
  - ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร 
นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร การบริหาร
ทรัพย์สิน ฯลฯ เป็นต้น  
 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
  การประเมินความเสี่ยงเพ่ือให้สามารถก าหนดระดับความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญและจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยง โดยเป็นกระบวนการที่จะด าเนินการหลังจากค้นหาความเสี่ยงขององค์กรแล้วโดย
การน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงมาด าเนินการวิเคราะห์โอกาส  ผลกระทบที่จะ
เกิดข้ึน และประเมินระดับความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ตลอดจนพิจารณาการควบคุมที่
มีอยู่ และยังมีประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างมากมายภายใต้ทรัพยากรขององค์กรที่
จ ากัดไม่ว่าจะเป็น เงินทุน เวลา วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรขององค์กร ท าให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับทุก
ความเสี่ยงได้ การประเมินความเสี่ยงจะช่วยท าให้องค์กรตัดสินใจ จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและ
ประเมินได้ว่าควรจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นๆ อย่างไร ความเสี่ยงใดควรต้องรีบด าเนินการบริหารจัดการ
ก่อนหลัง หรือความเสี่ยงใดที่สามารถท่ีจะยอมรับให้เกิดข้ึนได้ 
  การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง  ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ 
ความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยแต่ละองค์กรจะต้องก าหนดเกณฑ์ขึ้นให้เหมาะสมกับประเภทและ
สภาพแวดล้อมขององค์กรโดยอาจจะก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน  5 คะแนน หรือ 3 คะแนน ซึ่ง
สามารถก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท้ังนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมและดุลยพินิจการ
ตัดสินใจของฝ่ายบริหารขององค์กร โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับองค์กรที่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือ
จ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง ส าหรับองค์กรที่มีไม่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจ านวนเงินหรือไม่
สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ 
  2.1 การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ใน
อดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็น
ระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิด 
สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามล าดับ และก าหนดค าอธิบายในแต่ละระดับโอกาสที่จะเกิด 
จากนั้นท าการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดว่าแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้น
ในระดับใด ดังตัวอย่างดังนี ้
 



~ 15 ~ 
 

 
  การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด  ค าอธิบาย  
5 สูงมาก  1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า  
4 สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี  
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง  
2 น้อย 2-3 ปีต่อครั้ง  
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง  

 
   การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด  ค าอธิบาย  
5 สูงมาก  มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน  
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง  
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง  
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง  
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดน้อยมาก  

 
   2.2 การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความ

เสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งการก าหนดระดับของผลกระทบนั้น 
จะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น  โดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็น
ผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การด าเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์
บุคลากร ฯลฯ โดยอาจก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 
คะแนน แสดงถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามล าดับ และก าหนด
ค าอธิบายในแต่ละระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้นท าการวิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยงขึ้นว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับใด ตัวอย่างเช่น 

 
   การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน  

ระดับ ผลกระทบ  ค าอธิบาย  
5 สูงมาก  มากกว่า 10 ล้านบาท  
4 สูง มากกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท  
3 ปานกลาง มากกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท  
2 น้อย มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท  
1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท  
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   การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการด าเนินงาน 

ระดับ ผลกระทบ  ค าอธิบาย  
5 สูงมาก  ท าให้การด าเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน  
4 สูง ท าให้การด าเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1วัน  
3 ปานกลาง ท าให้การด าเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง  
2 น้อย ท าให้การด าเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง  
1 น้อยมาก ท าให้การด าเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง  

 
   การวิเคราะห์ผลกระทบด้านบุคลากร 

ระดับ ผลกระทบ  ค าอธิบาย  
5 สูงมาก  มีบาดเจ็บถึงชีวิต / สูญเสียอวัยวะส าคัญ / ทุพพลภาพ  
4 สูง มีบาดเจ็บสาหัส / สูญเสียอวัยวะ ถึงหยุดงาน มากกว่า 20 วัน  
3 ปานกลาง มีบาดเจ็บ ถึงหยุดงาน มากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 20 วัน  
2 น้อย มีบาดเจ็บ หยุดงานไม่เกิน 7 วัน  
1 น้อยมาก มีบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน  

 
   การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ 

ระดับ ผลกระทบ  ค าอธิบาย  
5 สูงมาก  มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์  
4 สูง มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์ 
3 ปานกลาง มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์ 
2 น้อย มีการเผยแพร่ข่าวในวงจ ากัด  
1 น้อยมาก ไม่มีการเผยแพร่ข่าว  

 
  2.3 การประเมินระดับความเสี่ยง(Degree of risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดและผลกระทบหรือความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  ขึ้น 
หลังจากองค์กรวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงแล้ว  องค์กรต้องน าผลการวิเคราะห์มา
ประเมินระดับความเสี่ยงว่าแต่ละความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงอยู่ระดับใดในตารางการประเมินระดับความ
เสี่ยง ซึ่งระดับความเสี่ยงอาจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและน้อยมาก แทนระดับ
ความเสี่ยงข้างต้นด้วยเกณฑ์สีประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง สีน ้าเงิน สีเขียวและสีขาว ตามล าดับ โดยน าผล
จากการวิเคราะห์โอกาสหรือความถ่ีที่จะเกิดข้ึนและผลจากการวิเคราะห์ผลกระทบมาประเมินระดับความเสี่ยง
ดังตัวอย่างดังนี ้ 
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ผลกระทบ 
 

 
 

การประเมินระดับความเสี่ยง 
 

5      

4      

3      

2      

1      

1 
 

2 
 

3 
 

4 5 

 
  เป็นตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงเพ่ือประเมินว่า
ความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรค านึงถึงและต้องรีบด าเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรกก่อน โดย
ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ จ าแนกระดับความเสี่ยงโดย
ใช้สีเป็นตัวก าหนด ดังนี้  
  สีแดง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูงมาก  
  สีเหลือง หมายถึง ระดับความเสี่ยง สูง  
  สีน้ าเงิน หมายถึง ระดับความเสี่ยง ปานกลาง  
  สีเขียว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อย  
  สีขาว หมายถึง ระดับความเสี่ยง น้อยมาก  
  วิธีการประเมินระดับความเสี่ยงโดยใช้ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้น  ให้น า
คะแนนของโอกาสที่จะเกิดและคะแนนของผลกระทบที่วิเคราะห์ได้ของแต่ละความเสี่ยงมาก าหนดลงในตาราง
การประเมินระดับความเสี่ยงโดยถ้าคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันที่สีใดก็แสดงว่าความเสี่ ยง
นั้นอยู่ในระดับความเสี่ยงตามความหมายของระดับความเสี่ยงที่ให้ไว้ข้างต้น  
 
 
 
 
 
 
 

โอกาสที่จะเกิด 
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การจัดล าดับความรุนแรงของความเสีย่ง 

สีเขียว 

 
ล าดับ 

 
สีเหลือง ล าดับ สีส้ม ล าดับ สีแดง ล าดับ 

โอกาส x ผลกระทบ  โอกาส x ผลกระทบ  โอกาส x ผลกระทบ  โอกาส x ผลกระทบ  
1 x 1 1 3 x 1 5 4 x 1 10 4 x 4 22 
2 x 1 2 3 x 2 6 4 x 2 11 5 x 4 23 
1 x 2 3 1 x 3 7 1 x 4 12 4 x 5 24 
2 x 2 4 2 x 3 8 2 x 4 13 5 x 5 25 

  3 x 3 9 4 x 3 14   
    3 x 4 15   
    5 x 1 16   
    5 x 2 17   
    5 x 3 18   
    1 x 5 19   
    2 x 5 20   
    3 x 5 21   

ค าอธิบายการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง 

 
Risk Ranking แทนด้วยแถบสี ค าอธิบายการบริหารความเสี่ยง 

 
สูงมาก 

 
22 – 25 
(สีแดง) 

  
ระดับความเสี่ยงท่ีเกินระดับความเสี่ยงท่ี

องค์กรยอมรับได้อย่างมาก 
ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน 

 
 

สูง 
 

10 – 21 
(สีส้ม) 

  
ระดับทีไ่ม่สามารถยอมรับได ้
จ าเป็นต้องจัดการความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้

 
 

ปานกลาง 
 

5 – 9 
(สีเหลือง) 

  
ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝา้ระวัง 
อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 
ต่ า 

 
1 – 4 

(สีเขียว) 
 

  
ระดับที่ยอมรับได ้

ไม่ต้องบริหารความเสีย่ง 

 

ความเสี่ยงที ่

ยอมรับได ้
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3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)  
  เมื่อองค์กรได้ค้นหา วิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การก าหนด
วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้  (Risk 
Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะ
ด าเนินการต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
  การก าหนดวิธีจัดการความเสี่ยงต้องค านึงถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน์
ที่จะได้รับจากวิธีการนั้นๆ (cost-benefit analysis) รวมทั้งต้องพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มี
ความสอดคล้องกับโครงสร้างหรือเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรด้วย  
  หลักการจัดการความเสี่ยง มี 4 แนวทางคือ  
  3.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ผู้บริหารพิจารณาแล้วพบว่า ไม่มีแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง
นั้น กล่าวคือ ไม่มีวิธีการลดโอกาสหรือผลกระทบ หรือไม่สามารถหาผู้อื่นมาร่วมจัดการ ความเสี่ยงได้ แต่ความ
เสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ผู้บริหารควรเลือกหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงด้วยการหยุด
ด าเนินงานหรือกิจกรรมนั้นๆ หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรมนั้นไป เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ต้องค านึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสที่
จะเกิดขึ้นจากการหยุดด าเนินการงานหรือกิจกรรมนั้นด้วย  
  3.2 การร่วมจัดการความเสี่ยง คือ การหาผู้อ่ืนมาร่วมจัดการความเสี่ยง หรือโอน 
(Transfer) ความเสี่ยงขององค์กรไปให้ผู้อ่ืนร่วมรับผิดชอบด้วย องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่มีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง หรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองสูงกว่า
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้บริหารควรโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อ่ืนร่วมรับผิดชอบ เช่น การท าประกันภัย เพ่ือให้
บริษัทประกันภัยร่วมรับผิดชอบในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หรือการจ้างให้บุคคลภายนอกด าเนินกิจกรรมหรือ
งานบางอย่างแทน (Outsource) 
  3.3 การลดความเสี่ยง คือ การด าเนินการเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบของ
ความเสี่ยง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่องค์กรมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการลด
ความเสี่ยงด้วยตนเอง กล่าวคือ มีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้น หรือมีวิธีลดผลกระทบของ
เหตุการณ์ได ้โดยต้นทุนในการด าเนินการอยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้บริหารจึงเลือกด าเนินการลดความเสี่ยงเอง 
เช่น การท าสัญญาล่วงหน้ากับ Supplier เพ่ือลดโอกาสที่ต้นทุนสินค้าเพ่ิมขึ้น, การมีแหล่งส ารองพลังงาน เพ่ือ
ลดผลกระทบต่อสายการผลิต กรณีไฟฟ้ากระแสหลักขัดข้อง  
  3.4 การยอมรับความเสี่ยง คือ การไม่ด าเนินการใดๆ กับความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้น
อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ คือ มีโอกาสที่เกิดไม่บ่อย หรือมีผลกระทบไม่สูง องค์กรอาจจะ เผชิญกับความ
เสี่ยงบางตัว ที่มีโอกาสที่จะเกิดไม่บ่อย หรือหากเกิดขึ้นแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรมากนัก ผู้บริหารจึง
ยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว คือไม่ด าเนินการใด ๆ อย่างไรก็ตามองค์กรต้องติดตามประเมินผลว่า ความเสี่ยง
ดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดเพ่ิมขึ้นหรือมีระดับผลกระทบเพ่ิมขึ้นเกินระดับที่
ยอมรับได้หรือไม่ เพราะถ้าความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้ ผู้บริหารต้องพิจารณาหาวิธีตอบสนอง
ความเสี่ยงด้วยวิธีอ่ืนต่อไป  
  การพิจารณาว่าจะเลือกตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีใด สิ่งที่ควรค านึงมากที่สุด คือ ต้นทุนที่
จะใช้ในการด าเนินการและผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงได้แล้ว ควรจัดท าแผน 
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บริหารความเสี่ยงโดยละเอียด โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
4. การติดตามประเมินผล (Monitoring)  
  การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ก าหนดไว้มี
ความเพียงพอ เหมาะสม มีการน าไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมี
ประสิทธิผล โดยการติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
  4.1 การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผลสามารถลดความเสี่ยง
ลงสู่ระดับท่ียอมรับได้ ตลอดจนได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนเดียวกับการด าเนินงานด้านต่างๆ ตามปกติของ
องค์กร และมีการปฏิบัติตามจริงอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ ดังนั้นองค์กรต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการด าเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการตอบสนอง
ความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์  
  4.2 การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่งตามที่ก าหนดไว้ ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
และเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
       4.2.1 การติดตามประเมินผลด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพ่ือการ
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้วยการก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) หรือผู้มี
ความช านาญในงาน กระบวนการ หรือกิจกรรมนั้น เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล โดยก าหนดให้
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีความเชี่ยวชาญนั้นๆ ร่วมกันติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และค้นหาความเสี่ยง 
ประเมินความเสี่ยงของงาน กระบวนการ หรือกิจกรรม ในความรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการ
ตอบสนองความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และประสิทธิผลมากขึ้น  
       4.2.2 การติดตามประเมินผลอย่างเป็นอิสระ เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผู้ท่ีไม่
มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินงานตามงาน กระบวนการ และกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าการติดตามประเมินผลจะเป็นไปตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีอคติ การติดตามประเมินผล
อย่างอิสระอาจกระท าโดยผู้ตรวจสอบจากภายในและภายนอก และ/หรือท่ีปรึกษาภายนอก ตลอดจนคณะกรรมการ
หรือคณะท างานท่ีต้ังขึ้นมาอย่างเป็นอิสระเพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมมากขึ้น การติดตาม
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการติดตาม
ประเมินผลด้วยตนเอง  
  การติดตามผลเพ่ือให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่าง
เป็นระบบ เหมาะสม และมีการน าไปปฏิบัติจริง  
  การประเมินผลเพ่ือให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่าง 
เพียงพอ และมีประสิทธิผล การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) ด้วยมาตรการหรือกลไกการควบคุม
ความเสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ ในระดับ
ที่ยอมรับได ้หรือต้องปรับปรุงหรือหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมี 
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การจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอจน
กลายเป็นวัฒนธรรมในการด าเนินงานขององค์กร 
  โดยการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์
และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงว่าด าเนินการแล้ว
เสร็จตามก าหนด มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลหรือไม่ หากองค์กรพบว่าได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยงแล้ว
ยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และจะมี
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลส าเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง
จากผู้บริหารทุกระดับ 
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เอกสำรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 

  การจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการรายงานผลการด าเนินการตาม
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วยแบบฟอร์มในการจัดท า ดังนี้ 

  แบบฟอร์ม RM – 1 : ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยง 
  แบบฟอร์ม RM – 1(1) : แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเสี่ยง 
  แบบฟอร์ม RM – 2 : แผนบรหิารความเสี่ยง 
  แบบฟอร์ม RM – 3 : แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  แบบฟอร์ม RM – 4 : แบบการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ 
  แบบฟอร์ม RM – 5 : การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ
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เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
ยุทธศาสตร์ที่ : ……………………………………………………… 
โครงการ :  ......................................................................  
วัตถุประสงค์ :  …………………………………………………….. 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ……………………………………………... 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ………………………………………… 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
 

 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
 

การประเมินความเสี่ยง 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

         

 

(ลงชื่อ)....................................................................  
                                                                     (...................................................................) 

ต าแหน่ง....................................................................  

แบบ RM-1 
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ค าอธิบายแบบฟอร์ม 
เทศบาลเมืองนราธิวาส        

 ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดล าดับความเสี่ยง   
 
ยุทธศาสตร์ที่ : ………(ระบุตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)..............……………………………….   
โครงการ/กิจกรรม :  .............................................................................................................            
วัตถุประสงค์ : ………..(เพื่อ).................................................................................................... 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ...............(ใส่เป้าหมายหรือตัวชี้วัดตามโครงการ).................................. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : …………….(ส านัก/กอง)..................................................................... 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/ขั้นตอนหลัก 

(1) 
ใส่ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

(2) 
ใส่เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ของแต่ละขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 
  

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(3) 
ใส่สิ่งที่ไมส่ามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์
เป้าหมาย หรือตัวช้ีวัด
ของโครงการ/
กิจกรรม 

สาเหตุของความเสี่ยง 
 

(4) 
ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

ประเภทของ
ความเสี่ยง 

(5) 
ใส่ประเภทของ 

ความเสีย่ง 
(S-O-F-C) 

การประเมินความเสี่ยง 
ใส่ค่าตามที่บรรจไุว้ในคู่มือการบรหิารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ 

การประเมินความเสีย่ง” 
 

โอกาส  
 

(6) 

ผลกระทบ 
 

(7)  

ระดับ 
ความเสี่ยง      

(8)  

จัดล าดับ
ความเสี่ยง

(9) 

น าบรรทัดท่ี 2 มาใส่ให้ครบ
ทุกขั้นตอนในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

 ปัญหาหรือสิ่งที่อยู่ตรง
ข้ามกับ (2) 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

สาเหตุของปัญหาจาก (3) ดูว่าปัญหาที่เกดิ
เกี่ยวกับด้าน
ไหน  
S กลยุทธ์ 
O ด าเนินงาน 
F การเงิน 
C ระเบียบ, 
กฎหมาย 

โอกาสที่จะ
เกิดความ
ผิดพลาด 
 
 

ความ
เสียหายที่
จะตามมา 

สูงมาก 22-
25, 
สูง 10-21 
กลาง 5-9 
ต่ า 1-4 
เทียบจาก
ตารางระดับ
ความรุนแรง 

น าเลขของ
โอกาสและ
ผลกระทบ
ไปเทียบ
ตารางระดับ
ความรุนแรง 

(ลงชื่อ)....................................................................  
                                                                     (....................................................................)  

ต าแหน่ง....................................................................  

ประเมินจากตาราง

แผนภมิูความเสี่ยงว่า

โอกาสและผลกระทบ

อยูใ่นระดับใด 

แบบ RM-1 

น ามาจากเทศบัญญัต ิ
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                  แบบ RM-1(1) 
                 ปีงบประมาณ 2565 

ส านัก/กอง.........................................................  
     แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management 
 

ยุทธศาสตร์ที่      :    
โครงการ/กิจกรรม  :     

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

ด้านการการเงิน 
(Financial Risk : F) 

ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  

 
 

 
 
 
 

 

สรุป มีความเสี่ยงด้าน………………………………. ที่ต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

             ลงชื่อ............................................................ผู้รับผิดชอบ 
                   (...........................................................) 
              ต าแหน่ง........................................................ 
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                  แบบ RM-1(1) 
                 ปีงบประมาณ 2565 

ส านักปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส  
     แบบวิเคราะห์และจ าแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  : .........................................................................     
โครงการ/กิจกรรม  : .....................................................................  

ล าดับ 
ความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk : S) 

ด้านการด าเนินงาน 
(Operation Risk : O) 

ด้านการการเงิน 
(Financial Risk : F) 

ด้านการปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

 
 

 

น ามาจาก RM-1 คอลัมน์ (3)  
 
 
 
 

 

   

สรุป มีความเสี่ยงด้าน............(น ามาจาก คอลัมน์ (8) พร้อมค าอธิบายจากคู่มือ หน้า 18).................................... 

             ลงชื่อ............................................................ผู้รับผิดชอบ 
                   (...........................................................) 
              ต าแหน่ง........................................................                

 
 
 
              
 
 
 
 

ใสเ่ครือ่งหมาย ดา้นท่ีมคีวามเสีย่ง 

น ามาจากRM-1 
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เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ยุทธศาสตร์ที่ : ……………………………………………………… 
โครงการ :  ......................................................................  
วัตถุประสงค์ :  …………………………………………………….. 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ……………………………………………... 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ………………………………………… 

 กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

โครงการ/ขั้นตอน
หลัก 

 
(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 
(2) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(Root Cause) 

  
(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
(8) 

แผนจัดการความ
เสี่ยง 

(มาตรการควบคุม
เพ่ิมเติม) 

 
(9) 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
 

(10) 

งบประมาณ 
 
 

(11) 

โอกาส 
 

 
(4) 

ผลกระทบ 
 
 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับความ
เสี่ยง ที่
คาดหวัง 

(7) 

       
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

(ลงชื่อ)................................................................  
                                                                     (...............................................................)  

  ต าแหน่ง............................................................. 

 

แบบ RM-2 
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ค าอธิบายแบบฟอร์ม 
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ : ……………………………………………………… 
โครงการ :  ......................................................................  
วัตถุประสงค์ :  …………………………………………………….. 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ……………………………………………... 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ………………………………………… 

 กระบวนการ
ปฏิบัติงานโครงการ/

ขั้นตอนหลัก 
 

(1) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) 

 
 

(2) 

สาเหตุของความเสี่ยง 
(Root Cause) 

  
 

(3) 

การประเมินความเสี่ยง วิธีการบริหาร 
ความเสี่ยง 

 
 

(8) 

แผนจัดการความ
เสี่ยง 

(มาตรการควบคุม
เพ่ิมเติม) 

(9) 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 

(10) 

งบประมาณ 
 
 
 

(11) 

โอกาส 
 

 
(4) 

ผลกระทบ 
 
 

(5) 

ระดับ
ความ
รุนแรง 
(6) 

ระดับความ
เสี่ยง ที่
คาดหวัง 

(7) 

      ระดับที่
ต้องการให้
ความเสี่ยง
ลดลงโดยดู
จากระดับ
ความรุนแรง
(6)(แยกเป็น
1-4/5-9/10-
25) 
 

วิธีการในการ
แก้ปัญหา (ท าทุก
ปีงบประมาณ)/
วิธีการเดิมทีเ่คยใช้
ในการด าเนินงาน 
โครงการเมื่อเกดิ
ปัญหาใน
ปีงบประมาณเก่า 
-หากโครงการนี้ท า
ปีงบประมาณนี้เป็น
ปีแรก (8) ไม่ต้องใส่กไ็ด ้

-ถ้าวิธีการใน (8)ใช้
แก้ปัญหาได ้
(9) จะไม่มี หรือยก 
(8) มาไว้ใน (9) 
เลย 
-หากโครงการนี้ท า
ทุกปีงบประมาณ
จะใช้วิธีการเดิม
หรือวิธีการใหม่
เพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ................................................................  
        (...............................................................) 
ต าแหน่ง........................................................... 

 

 

น ามาจากแบบ RM-1 

 

น ามาจากแบบ RM-1 

แบบ RM-2 
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เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565   

 
ยุทธศาสตร์ที่ : ………………………………………………………         
โครงการ :  ......................................................................  
วัตถุประสงค์ :  ……………………………………………………..         
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ……………………………………………... 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ………………………………………… 

 
ปัจจัยเสี่ยง (1) 
(Risk Factor) 

 
 
 

สาเหตุของความเสี่ยง(2) 
(Root Cause) 

 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการปอ้งกัน ระยะเวลา (5) ผู้รับ 
ผิดชอบ  

(6) 
 

สถานะความเสี่ยง (7) 

มาตรการ  
ควบคุมภายใน 

(3)     
 

มาตรการ  
ตามแผนบริหารความเสี่ยง 

(4)        
 

Q1 Q2 Q3 Q4 หมด
ไป 

คงอยู ่ ความ
เสี่ยง         

ที่เกิดขึ้น
ใหม่ 

ควบคุม
ได ้

ควบคุม
ไม่ได ้

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(ลงชื่อ)................................................................  
                                                                     (...............................................................)  

  ต าแหน่ง............................................................. 

แบบ RM-3 
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ค าอธิบายแบบฟอร์ม  
เทศบาลเมืองนราธิวาส. 

 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2565   
ยุทธศาสตร์ที่ : ………………………………………………………         
โครงการ :  ......................................................................  
วัตถุประสงค์ :  ……………………………………………………..         
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ……………………………………………... 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ………………………………………… 

 
ปัจจัยเสี่ยง (1) 
(Risk Factor) 

 
 
 

สาเหตุของความเสี่ยง(2) 
(Root Cause) 

 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการปอ้งกัน ระยะเวลา (5) ผู้รับ 
ผิดชอบ  

(6) 
 

สถานะความเสี่ยง (7) 

มาตรการ  
(3)     

ควบคุมภายใน 

มาตรการ  
(4)        

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 หมด
ไป 

คงอยู ่ ความเสี่ยง         
ที่เกิดขึ้น

ใหม่ 
ควบคุม

ได ้
ควบคุม
ไม่ได ้

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

น ามาจาก 
RM-2 (8) 

น ามาจาก 
RM-2 (9) 

 
 

    สถานะ : ระหว่างด าเนินการ, 
ด าเนินการยงัไม่แล้วเสร็จ 
ปัญหาอุปสรรค : จากการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
แนวทางแก้ไข : วิธีแก้ปัญหา 
หมายเหตุ : 
ดู (3),(4)สามารถควบคุม
ความเสี่ยงให้หมดไป
หรือไม่ หรือคงอยู่/ควบคุม
ได้/ควบคุมไม่ได ้

มีปัญหา
ใหม่
หรือไม่
จากการ
ด าเนินงาน
ตาม
โครงการนี ้

ลงชื่อ........................................................ 
       (.....................................................) 
ต าแหน่ง................................................... 

 

น ามาจากแบบ RM-2 

น ามาจากแบบ RM-2 

ระยะเวลาตาม

แผนการด าเนินงาน 

แบบ RM-3 
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แบบการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ 2565   

 
ยุทธศาสตร์ที่ : ………………………………………………………                                                                  รอบ 6 เดือน 
โครงการ :  ......................................................................                รอบ 9 เดือน 
วัตถุประสงค์ :  ……………………………………………………..                รอบ 12 เดือน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ……………………………………………...               
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ………………………………………… 

 
รหัสปัจจัย 

เสี่ยง  
 

(1) 

ระบุปัจจัยเสี่ยง 
 
 

(2) 

มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง 

 
(3) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของการจัดการ 

ความเสี่ยง 
 (4)        

ระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

 
(5) 

ร้อยละ 
ความ 

คืบหน้า 
(6) 

ผลการด าเนินการ  
 
 

(7) 

เอกสาร/
หลักฐาน 

 
(8) 

ปัญหาและ 
แนวทางการแก้ไข 

 
(9) 

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 

แบบ RM-4 
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ค าอธิบายแบบฟอร์ม 

แบบการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ 2565   

 
ยุทธศาสตร์ที่ : ………………………………………………………                                                              รอบ 6 เดือน 
โครงการ :  ......................................................................                        รอบ 9 เดือน 
วัตถุประสงค์ :  ……………………………………………………..                              รอบ 12 เดือน 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ……………………………………………...               
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ………………………………………… 

 
รหัสปัจจัย 

เสี่ยง  
 

(1) 

ระบุปัจจัยเสี่ยง 
 
 

(2) 

มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง 

 
(3) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของการจัดการ 

ความเสี่ยง 
 (4)        

ระยะเวลา 
ที่ก าหนด 

 
(5) 

ร้อยละ 
ความ 

คืบหน้า 
(6) 

ผลการด าเนินการ  
 
 

(7) 

เอกสาร/
หลักฐาน 

 
(8) 

ปัญหาและ 
แนวทางการแก้ไข 

 
(9) 

 
ระบุรหัส

ปัจจัยเสี่ยง 
(S-O-F-C) 

 

 
น ามาจาก RM-2 

คอลัมน์ (2) 

 
น ามาจาก RM-3 
คอลัมน์ (4) 

ระบุผลที่คาดวา่จะ
ได้รับจากการจัดการ
ความเสี่ยง ตามที่ระบุ
ไว้ใน RM - 

ระบุระยะเวลา
หรือช่วง
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ระบุความ
คืบหน้าของ
การ
ด าเนินการ
โดยแสดงเปน็
ร้อยละของ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินการ 

ระบุผลการ
ด าเนินการตาม
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง 

ระบุเอกสาร/
หลักฐาน
อ้างอิง
ประกอบผล
การ
ด าเนินการ
ตามมาตรการ
จัดการความ
เสี่ยง 

ระบุปัญหาในการ
ด าเนินการ พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางแก้ไข 

 
 
 

        

 

 

น ามาจากแบบ RM-3 

แบบ RM-4 
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การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2565   
 
ยุทธศาสตร์ที่ : ………………………………………………………                                                                        
โครงการ :  ......................................................................              
วัตถุประสงค์ :  ……………………………………………………..                     
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ……………………………………………...               
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ………………………………………… 

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง 
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ค่าคะแนนความเสี่ยง ความเสี่ยง

คงเหลือ 
มาตรการจัดการความเสี่ยง 

เพิ่มเติม 
ปัญหา/อปุสรรค (ถ้ามี) 

  ก่อนด าเนินการ
จัดการ 

หลังด าเนินการ
จัดการ 

หรือเกิดขึ้นใหม ่  
 
 

 

 
 

(1) 

 
 

(2) 

โอกาส 
 

(3) 

ผลกระทบ 
 

(4) 

โอกาส 
 

(5) 

ผลกระทบ 
 

(6) 

 
 

(7) 

(ด าเนินการปีงบประมาณ 
ถัดไป) 
(8) 

 
 

(9) 
 
 

        

 
 

        

 
 

        

 
 

        

 

 
 

แบบ RM-5 
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ค าอธิบายแบบฟอร์ม 
การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2565   

 
ยุทธศาสตร์ที่ : ………………………………………………………                                                                        
โครงการ :  ......................................................................              
วัตถุประสงค์ :  ……………………………………………………..                     
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ……………………………………………...               
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ………………………………………… 

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง 
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง ค่าคะแนนความเสี่ยง ความเสี่ยง

คงเหลือ 
มาตรการจัดการความ

เสี่ยง 
ปัญหา/อปุสรรค (ถ้ามี) 

  ก่อนด าเนินการจัดการ หลังด าเนินการจัดการ หรือเกิดขึ้นใหม ่ เพิ่มเติม  
 
 

(1) 

 
 

(2) 

โอกาส 
 

(3) 

ผลกระทบ 
 

(4) 

โอกาส 
 

(5) 

ผลกระทบ 
 

(6) 

 
 

(7) 

(ด าเนินการ
ปีงบประมาณ 

ถัดไป) 
(8) 

 
 

(9) 

ระบุกิจกรรม/
ขั้นตอนการ
ด าเนินการตาม
แผนงาน/
โครงการ 
ตามที่ระบไุว้ใน
แบบ RM-1 
คอลัมน์(1) 
 

ระบุปัจจัยเสีย่งที่
มีผลกระทบต่อ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ที่ระบุไว้ในแบบ 
RM-1 คอลัมน์ 
(3) 

น ามาจาก 
RM-1 
คอลัมน์ 
(6) 

น ามาจาก 
RM-1 
คอลัมน์ (7) 

  ระบุผลการ
ด าเนินการตาม
มาตรการจัดการ
ความเสี่ยง 

ระบุเอกสาร/หลกัฐาน
อ้างอิงประกอบผลการ
ค าเนินการตามมาตรการ
จัดการความเสี่ยง 

ระบุปัญหาในการด าเนนิการ พร้อมทั้ง
เสนอแนวทางแก้ไข 

 
 

        

         
         

 

น ามาจากแบบ RM-1 

ระบโุอกาส ผลกระทบ

ที่คาดหวงั 



 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

 
 



 
 



 
 



 
 

 
 
 

 


