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คํานํา       

  เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง  จงัหวัด
เชียงราย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชนสุขแกประชาชน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแหงชาติฉบับท่ี ๘๕/๒๕๕๗   ขอ ๑๑  ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒  คณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียงการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลแม
สลองในโดยความเห็นชอบของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแมสลองใน จึงกําหนดแผนการบริหารจัดการ
ความเส่ียงประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ไวเปนเครื่องมือในการกํากับ
การดําเนินงานดานการปองกันความเส่ียงเพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกทางราชการและผูมีสวนเก่ียวของทุกระดับ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จะไดนําเสนอตอไปน้ี 

        

(ลงช่ือ)   

        (นายปยะเดช เชิงพิทกัษกุล) 
       นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสลองใน 
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บทท่ี ๑ 

 
๑.๑ ความหมายและคําจํากัดความ 
  ความเส่ียง(Risk)  คือ การวัดความสามารถที่จะดําเนินการใหวัตถุประสงคของงานประสบ
ความสาํเร็จ ภายใตการตัดสินใจ งบประมาณ กําหนดเวลา และขอจํากัดดานเทคนิคท่ีเผชิญอยู อยางเชน การ
จัดทําโครงการหรือกิจกรรมที่จะดําเนินการเรื่องใดเร่ืองหนึ่งในอนาคต โดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด มา
ดําเนินการใหประสบความสําเร็จ ภายใตกรอบเวลาอันจํากัดซึ่งเปนการกําหนดการปฏิบัติการในอนาคต ความ
เสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา อันเน่ืองมาจากความไมแนนอนและความจํากัดของทรัพยากรโครงการ ผูบริหาร
โครงการจึงตองจัดการความเส่ียงของโครงการเพื่อใหปญหาของโครงการลดนอยลงและสามารถดําเนินการให
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  การบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการ
วิเคราะหเพ่ือจัดลําดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบตอการบรรลุเปาประสงคขององคกร โดยการประเมินจาก ๑) 
โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ(Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเส่ียง ๒) ผลกระทบ 
(Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณความเสี่ยง 
  การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณหรือความเสี่ยงหรือ
ลดผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณความเส่ียงใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได 
  การติดตามประเมินผล หมายถึง การติดตามผลระหวางการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ/
กิจกรรม และทําการสอบทานวาแผนจัดการความเส่ียงมีประสิทธิภาพหรือไมหากแผนจัดการความเสี่ยงใดไมมี
ประสิทธิภาพก็ใหมีการปรับปรุงแกไข เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไวมีความ
เพียงพอ เหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ขอบกพรองไดรับการแกไขอยางเหมาะสมและทันเวลา การติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียงควรจัดใหมีการดําเนินการอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

 
๑.๒ หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กําหนดใหหนวยงานของรัฐ
จัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงโดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด และกระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑ กระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือ ที่  
กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓  ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือใหการบริหารจัดการความเส่ียงเปนไปตามเจตนารมณ 
มาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. 
๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่
กําหนดวาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปหมายดังตอไปน้ี 
             

(๑) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
  (๒) เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 
  (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 



๕ 
 

  (๔) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
  (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 
  (๖) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 

(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

๑.๓ วัตถุประสงคของการบริหารความเส่ียง 
  ๑. เพื่อใหการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชนสุขแก
ประชาชน 
  ๒. เพื่อปองกันความเสียหายแกหนวยงายของรัฐและผูมีสวนเก่ียวของ 

๑.๔ ปจจัยที่กอใหเกิดความเส่ียง 
  ๑. ปจจัยภายนอก ประกอบดวย 
   ๑.๑ ภัยธรรมชาติ(Natural Environment) 
   ๑.๒ เศรษฐกิจ(Economic) 
   ๑.๓ การเมือง (Political) 
   ๑.๔ สังคม(Social) 
   ๑.๕ เทคโนโลยี (Technological) 
  ๒. ปจจัยภายใน ประกอบดวย 
   ๒.๑ คณะผูบริหาร/กลยุทธในการบริหารองคกร (Strategy)  
   ๒.๒ โครงสรางองคกร(Structure) ที่ไมเหมาะสมกับภารกิจ    
   ๒.๓ รูปแบบการปฏิบัติงาน (System) กระบวนการ /การบริหารจัดการการกําหนด
นโยบาย แผนงาน ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ การดําเนินงาน การติดตมประเมินผล การปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองในการปฏิบัติงาน 
   ๒.๔ บุคลากร (Staff) การจัดการทรัพยากรมนุษย 
   ๒.๕ ทักษะ ความรูความสามารถ (Skill) ของบุคลากรทั้งฝายบริหารและฝายประจํา 

  ๒.๖ รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) พฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารและ      
พนักงานในองคกร 

   ๒.๗ คานิยมรวม (Shared Values) ของบุคลากรในองคกรที่มีเปาหมาย ทิศทางเดียง
เดียวกันในอันที่จะปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีประสทิธภิาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชนหากไมมีคานิยมรวมกันแลวก็จะเกิดปจจัยเส่ียงที่เปนอุปสรรคในการบรรลุเปาหมาย 
วัตถุประสงคในการปฏิบัติราชการ 
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บทที่ ๒ 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
๒.๑ รูปแบบการประเมินความเส่ียง ตามมาตรฐานCOSO (The Committee of Sponsoring Organization 
of the Tread way Commission) จําแนกได ๔ ประเภท ดังน้ี 
  ๑. ความเส่ียงดานกลยุทธ (S : Strategic Risk) เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากการกําหนด นโยบาย 
แผนงาน โครงการ ไมเปนไปตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไว 
  ๒. ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (O: Operational Risk) เปนความเส่ียงที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการ หรือหลักวิชาการการไมมีความรู 
ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานเพียงพอของบุคลากรที่เก่ียวของ ความประมากเลินเลอ ฯลฯ 
  ๓. ความเส่ียงดานการเงิน (F: Financial Risk) เปนความเส่ียงในการปฏิบัติงานดานการเงินการ
บัญชีที่ไมปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวชิาการท่ีกําหนดไว หรือไมมีความรู 
ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ การจงใจละเวน ความประมาทเลินเลอ ฯลฯ 
  ๔. ความเส่ียงดานกฎหมายระเบียบหรือท่ีเกี่ยวของ(C:Compliance Risk)  เปนความเสี่ยงที่ไม
สามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ หรือหนังสือส่ังการที่เก่ียวของไดหรือระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ 
หนังสือสั่งการตางๆ ไมเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หรือไมสอดคลองกับอํานาจหนาที่ สถานการณปจจุบัน 
(ระเบียบลาหลัง)  

๒.๒ การบริหารจัดการความเส่ียงตามมาตรฐานCOSO (The Committee of Sponsoring Organization of 
the Tread way Commission) 
  ๑. สภาพแวดลอมภายในขององคกร (Internal Environment) เชน นโยบายของผูบริหาร 
วัฒนธรรมองคกร คานิยมรวม อํานาจหนาที่ ความรูความสมารถ ทักษะของบุคลากร กระบวนการบริหารงาน 
ทรัพยากรทางการบริหาร ระเบียบกฎหมาย สารสนเทศ การติดตามประเมินผล ฯลฯ 
  ๒. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) องคกรตองกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย
ของการบริหารความเส่ียงไวอยางชัดเจนและเหมาะสม 
  ๓. การบงชี้เหตุการณหรือปญหาที่จะเกิดขึ้น (Event Identification) เปนการรวบรวม
เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นกับหนวยงาน ทั้งในสวนของปจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากภายในและภายนอกหนวยงาน  
             
 

๔. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) เปนการจําแนกและจัดลําดับการประเมินความ
เสี่ยงท่ีมีอยู โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถ
ประเมินความเส่ียงจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน 

  ๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เปนการดําเนินการหลังจากที่องคกรสามารถ
บงชี้ความเสี่ยงขององคกรและประเมินความสําคัญของความเสี่ยง โดยนําความเสี่ยงไปแกไขดวยวิธกีารอัน
เหมาะสมดวยวธิีการ ๔ วิธี ดังน้ี 
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   ๕.๑ การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk avoidance)หมายถึง การเลิกหรือไมกระทําในอันที่
จะกอใหเกิดความเสียหายหรือความเส่ียง 
   ๕.๒ การควบคุมความสูญเสยี (Risk reduction)มี ๒ วิธี คือ ๑) การปองกันมิใหเกิด
ความเสียหาย ๒) การควบคุมความรุนแรงของความสูญเสียมิใหมีผลกระทบในวงกวาง 

๕.๓ การแบงความเส่ียง (Risk Sharing)คอื วิธกีารลดโอกาสที่จะเกิดความเสยีหายหรือ
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 

   ๕.๔ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การยอมรับวาการดําเนินงานของ
องคกรมีความเสี่ยงในบางประเด็น เปนความเส่ียงที่สามารถยอมรับได หรือนาจะเกิดข้ึนนอย โดยมีวิธกีารหรือ
สามารถปองกันไดไมเพิ่มความเส่ียงยิ่งขึ้นจนไมสามารถยอมรับได 

  ๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Actives ) คือการกําหนดกิจกรรมและการปฏิบัติคางๆ ท่ีจะ
กระทําเพ่ือลดความเส่ียง และทําใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร เชน การ
กําหนดกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการความเสี่ยงใหกับบุคลากรภายในองคกร เพื่อเปนการสราง
ความม่ันใจวาจะสามารถจัดการกับความเส่ียงน้ันไดอยางถูกตองและเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว 

  ๗. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) คือ ระบบสารสนเทศ
และการติดตอสื่อสารทีดีมีคุณภาพ  
  ๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring) คือ การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความ
เสี่ยงประจําองคกรวาระบบการบริหารจัดการความเส่ียงที่ถือหรือปฏิบัติอยูนั้นมีประสิทธภิาพ ประสิทธิผลหรือไม 
มีประเด็นใดสมควรแกไขปรับปรุงใหดีข้ึนหรือดียิ่งขึ้นไป 

 
 
 
             
 
๒.๓ กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง(Risk Management Process) 
  กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง มี ๕ ข้ันตอนดังนี้ 
  ๑. การกําหนดวตัถุประสงค (Objective Setting) 
  ๒. การระบุความเส่ียง (Risk identification) 
  ๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  ๔. การจัดการและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Planning) 
  ๕. การรายงานติดตามผล (Reporting and Monitoring) 

 
๒.๔ ปจจัยที่ทําใหการบริหารจัดการความเส่ียงลมเหลว 
  ๑. ขาดการสนับสนุนจากผูบริหารทุกระดับ 
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  ๒. ไมมีวิสัยทัศนหรือวิสัยทัศนไมชัดเจนในการวางแผนกลยุทธ 
  ๓. ไมมีการส่ือสารใหพนักงานหรือบุคลากรในสังกัดรับทราบถึงวิสัยทัศน เปาหมาย วัตถุประสงค
ที่จะดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันความเสี่ยง 
  ๔. ลมเหลวในการสรางทีมงานในการปองกันความเส่ียงไมสาจะเปนทีมผูบริหารหรือทีม
ผูปฏิบัติงาน 
  ๕. มองทุกอยางเปนอุปสรรค ที่จะบรรลุวตัถุประสงค เปาหมายในการแกไขปญหาความเส่ียง 
  ๖. การกําหนดกลยุทธลมเหลวทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

๒.๕ ปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหการบริหารจัดการความเสี่ยงประสบผลสําเร็จ 
  ๑. การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง และทุกระดับ 
  ๒. การใชคําหรือขอความท่ีทําใหผูอานผูฟงเขาใจความหมายเดียวกัน 
  ๓. การปฏิบัติตามแนวทางวิธีการบริหารความเส่ียงที่ตอเน่ืองอยางสม่ําเสมอ 
  ๔. การมีกระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
  ๕. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
  ๖. การวัดผลการบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมทั้งการวดัความเส่ียง 
  ๗. การฝกอบรมและกลไกดานทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหพนักงานทุกคนเขาใจกรอบและความ
รับผิดชอบของการบริหารความเส่ียง 
  ๘. การติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงดวยการกําหนดวธีิที่เหมาะสม 

 
             
๒.๖ การประเมินความเส่ียงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
  ๑. การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ ( Quantitative RiskAssessment) เปนการประเมินเชิง
สถิติตัวเลข อธิบายดวยหลักการเหตุผล แบงเปน ๑) ประเมินแบบ Deterministic Risk Assessment ๒) ประเมิน
แบบ Probabilistic Risk Assessment 
  ๒. การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Assessment) เปนการประเมินที่มี
ลักษณะดังตอไปน้ี คือ 
   ๒.๑ มุงเนนการอธิบายปรากฏการณเชิงสังคมศาสตรและมานุษวิทยา 
   ๒.๒ เนนความหลากหลาย ความครอบคลุมของขอมูลและวิธีการเขาถึงขอมูล 
   ๒.๓ ไมเนนการตรวจวัดทางวิทยาศาสตร เชน การเก็บขอมูลสถิติเชิงตัวเลข  
   ๒.๔ ใชกระบวนการสังคมเก็บขอมูล เชน  
   ๑) การาสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) 
   ๒) การสัมภาษณเฉพาะกลุม (Focus group interview) 
   ๓) การใชแบบสอบถาม (Questionaire) 
   ๔) การศึกษาแบบมีสวนรวม (Participatory action research) 

๒.๗ วิธีการและเทคนคิเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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  ในการประเมินความเส่ียงขององคกรน้ันสามารถใชการประเมินไดทั้งสองแบบคือ การประเมิน
เชิงคุณภาพและการประเมินเชิงปริมาณ โดยสวนมากแลวผูบริหารจะใชวิธีการประเมินเชิงคุณภาพในกรณีที่มี
ความเส่ียงที่ไมสามารถใชการประเมินเชิงปริมาณได เน่ืองจากการประเมินเชิงปริมาณมีเทคนิควิธีการที่ซับซอน
มากกวา ทั้งน้ีการจะพิจารณาใชวิธีการประเมินแบบใดข้ึนอยูกับความเหมาะ 

๒.๘ การวิเคราะหความเส่ียง 
  การวิเคราะหความเสี่ยง แบงออกเปนสองวิธีคือ 
  ๑. การวิเคราะหความเสี่ยงเชิงคุณภาพ เปนการประเมินหาสาเหตุ ความเปนไปไดของความ
เสี่ยง ผลกระทบ ความรุนแรงชองผลกระทบ แนวทางการปองกัน การแกไขปญหา วิธีการท่ีนิยมใช คือ 
  ๑) แบบ Probability impact Matrix เปนการวิเคราะหความเส่ียงรายโครงการ 
  ๒) แบบ Top Ten Risk Item Tracking เปนการจัดลําดับความเสี่ยงของโครงการและวิเคราะห
แนวโนมความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตของโครงการ  

๓) Expert Judgment เปนการประเมินความเส่ียงโดยเอาความรูสึก สัญชาตญาณ 
ประสบการณของผูเช่ียวชาญมาวิเคราะหความเส่ียงเชิงคุณภาพ วาความเสี่ยงอยูในระดับใด เชน สูง 
กลาง ต่ํา จะใชวิธีการเชิงปริมาณหรือไมใชก็ได  

  ๒. การวิเคราะหความเสี่ยงเชิงปริมาณ เปนการประเมินหาสาเหตุ ความเปนไปไดของความ
เสี่ยง ผลกระทบ ความรุนแรงชองผลกระทบ แนวทางการปองกัน การแกไขปญหา โดยใชขอมูลสถิติตัวเลข วิธีการ
ที่นิยมใช ตัวอยางเชน เทคนิค Decision Tree analysis 

๒.๙ ขั้นตอนการปฏบิัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  การบริหารจัดการความเส่ียงมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ๕ ขั้นตอน คือ 
  ๑. แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๒. วิเคราะหและระบุปจจัยความเส่ียง 
  ๓. จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๔. ดําเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๕. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
๒.๑๐ ประโยชนของการบริหารจัดการความเส่ียง 
  การบริหารจัดการความเส่ียงมีประโยชนดังนี้คือ 
  ๑. เปนการสรางฐานความรูท่ีมีประโยชนตอการบริหารและปฏิบัตงิาน 
  ๒. ใหทราบถึงสภาพการดําเนินงานท่ีเส่ียงตอการเกิดความเสียหายแกทางราชการหรือผูมีสวน
เก่ียวของเพ่ือเกิดความระมัดระวังในการดําเนินงานมิใหเกิดขอบกพรองหรือขอผิดพลาดในการดาํเนินงาน 
  ๓. เปนเครื่องมือในการบริหารการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเปนไปตาม
หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 
      

      



๑๐ 
 

บทที่ ๓ 
การจัดลําดับความเสี่ยง 

 

๓.๑ การกําหนดเกณฑความเสี่ยง 
  หลังจากที่คณะทํางานหรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดมีการคนหาและระบุปจจัยเส่ียง
จากการวิเคราะหโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง  ประเภทความเสี่ยง ขนาด ความรุนแรง ความรายแรง ความถ่ีในการ
เกิดความเส่ียง ชวงเวลา ขอบเขตพ้ืนที่หรือผูไดรับผลกระทบ ความเสียหาย เสร็จแลวคณะทํางานตองกําหนด
ระดับความเสี่ยงเปนตัวช้ีวดั สวนมากการกําหนดเกฯฑความเส่ียงนิยมกําหนดไว ๕ ระดับ คือ 
  ระดับ ๑  หมายถึง  มีความเส่ียงนอยมาก หรือแทบจะไมมีโอกาสในการเกิด 
  ระดับ ๒  หมายถึง  มีความเส่ียงนอย หรือนาน ๆ เกิด 
  ระดับ ๓  หมายถึง  มีความเส่ียงปานกลางหรือเปนไปไดท่ีจะเกิด 
  ระดับ ๔  หมายถึง  มีความเส่ียง สูง นาจะเกิด หรือเกิดบอยครั้ง 
  ระดับ ๕  หมายถึง  มีความเส่ียงสูงมาก คอนขางแนนอน หรือบอยมาก 
 

ตารางแสดงเกณฑกาประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood ) 

โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง คําจํากัดความ ความถี่โดยเฉล่ีย ระดับความรุนแรง 

สูงมาก บอยมาก ๑ ครั้ง/เดือนหรือมากกวา ๕ 

สูง บอย ๑-๖ เดือน/ครั้งแตไมเกิน 
๕ ครั้ง 

๔ 

ปานกลาง ไมบอย ๑ ครั้ง/ป ๓ 

นอย นาน ๆ ครั้ง ๒-๓ ป/ครั้ง ๒ 

นอยมาก แทบจะไมมีโอกาสเกิด ๕ ป/ครั้ง ๑ 

 
 
            

 

 
 
 
 



๑๑ 
 

๓.๒ การจัดลําดับความเส่ียง 
  เมื่อคณะทํางานหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดประเมินความเส่ียงเสร็จแลว จะตองนํา
ความเส่ียงมาวิเคราะหความเส่ียง (level of Risk)เพ่ือจัดระดับความรุนแรงของความเส่ียงโดยจัดลําดับ
ความสัมพันธของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ลักษณะความรุนแรง ผลกระทบ ตามตาราง Risk Map  
 

 

ตารางแสดงระดับความเส่ียง (Risk Map) 

โอกาสท่ีจะเกิด
ความเสี่ยง 

ผลกระทบของความเสี่ยง 

1 = นอยมาก 2 = นอย 3 =ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูงมาก 

5 = สูงมาก 5 10 15 20 25 

4 = สูง 4 8 12 16 20 

3 = ปานกลาง 3 6 9 12 15 

2 = นอย 2 4 6 8 10 

1 = นอยมาก 1 2 3 4 5 

ระดับความเส่ียง = คาระดับของโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง × คาระดับของผลกระทบของความเส่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

ตารางแสดงการจัดการความเสี่ยง 

 

ระดับความเส่ียงโดยรวม ระดับคะแนน แทนดวยแถบสี ความหมาย 

สูงมาก (Extreme) 20 - 25 แดง ระดับความเส่ียงที่ไมสามารถยอมรับได 
จําเปนตองเรงจัดการความเส่ียงใหอยูใน

ระดับที่ยอมรับไดทันที 

สูง (High) 9 - 15 สม ระดับความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับไดโดย
ตองมีการจัดการความเสี่ยง เพ่ือใหอยูใน

ระดับที่ยอมรับได 

ปานกลาง (Medium) 4 - 8 เหลือง ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได แตตองมีการ
ควบคุม เพ่ือปองกันไมใหความเส่ียง
เคลื่อนยายไปยังระดับที่ยอมรับไมได 

ต่ํา (Low) 1 - 3 เขียว ระดับความเส่ียงต่ํา โดยไมตองมีการควบคุม
ความเส่ียง หรือการจัดการเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 บทท่ี 4    

การระบุปจจัยเส่ียง องคการบริหารสวนตําบลแมสลองใน 

 

  

ยุทธศาสตร กลยุทธ 
(ดาน) 

ความเสี่ยง ปจจัยเส่ียง ประเภทความเสี่ยง 

 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 

 

1.1 การกอสราง ปรับปรุง/
บํารุงถนน สะพาน ทางเทา 

 
 
 
 
 
 

 

1.1 การกอสรางลาชา 
 

ปจจัยภายนอก 

การกอสรางในชวงฤดูฝน 

ปจจัยภายใน 

บุคลากรผูควบคุมงานไมเพียงพอ
ทําใหการควบคุมการกอสรางไม
ท่ัวถึง 
 

 

ดานการดําเนินงาน 

1.2 ขยายเขตไฟฟาและ
ติดต้ังโคมไฟฟาสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 

1.2 ระบบไฟฟาชํารุด ปจจัยภายนอก 

ประชาชนไมชวยกันสอดสอง
ดูแล 

ปจจัยภายใน 

บุคลากรไมเพียงพอเพราะมี
หมูบานเปนจํานวนมาก 
 

 

ดานการดําเนินงาน 

1.3 ประปาหมูบาน 

 

 

1.3 ระบบนํ้าประปาหมูบานไม
เพียงพอ 

ปจจัยภายนอก 

หนาแลงมีนํ้าไมเพียงพอ 
ดานการดําเนินงาน 



๑๔ 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร 

 
กลยุทธ 
(ดาน) 

 
ความเสี่ยง 

 
ปจจัยเส่ียง 

 
ประเภทความเสี่ยง 

 
 
 

1.4 พัฒนาแหลงเก็บนํ้า 1.4 หนาแลงมีนํ้าไมเพียงพอ ปจจัยภายนอก 

หนาแลงมีนํ้าไมเพียงพอ 
ดานการดําเนินงาน 

 
2.ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
รายได เศรษฐกิจ และ
กระบวนการผลิตดาน
การเกษตรใหมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 สงเสริมและพัฒนา
ทักษะอาชีพ 
 
 
 

 
2.1 ประชนชนไมใหความ
รวมมือ 

 
ปจจัยภายนอก 
ประชาชนไมคอยใหความ
รวมมือในกิจกรรม 

ดานการดําเนินงาน 

 
2.2 สงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยว 

 
2.2ขาดการมีสวนรวม
ภายในชุมชน 

 
ปจจัยภายนอก 
ประชาชนในพ้ืนท่ีขาดการมี
สวนรวมภายในชุมชน 

ดานการดําเนินงาน 

 

 



๑๕ 

 

 

 
ยุทธศาสตร 

 
กลยุทธ 
(ดาน) 

 
ความเสี่ยง 

 
ปจจัยเส่ียง 

 
ประเภทความเสี่ยง 

 2.3 สงเสริมการทําเกษตร
ตามแนวเกษตรทฤษฏีใหม 

2.3 ผลผลิตเสียหาย ปจจัยภายนอก 
เกิดภัยธรรมชาติทําใหผล
ผลิตเสียหาย 

ดานการดําเนินงาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและ
นันทนาการ 

3.1 การพัฒนาดาน
คุณธรรม จริยธรรม 
ประเพณีทองถิ่น 

3.1 มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม  

ปจจัยภายนอก 
อาจจะเกิดการกลืนกลาย
ทางวัฒนธรรม 

ดานการดําเนินงาน 

3.2 การพัฒนาและสงเสรมิ
การศึกษา 

3.2 มีการความคุมดูแลศูนย
เด็กเล็กและโรงเรียนในพ้ืนที่
ไมทั่วถึง 

ปจจัยภายใน  
ในพื้นที่มีสถานศึกษาเปน
จํานวนมาก ทําใหการดแูล
ทําไดอยางไมทั่วถึง 

ดานการดําเนินงาน 

3.3 การพัฒนาดานกีฬาและ
นันทนาการ 

3.3 ไมมีสนามกีฬาที่ได
มาตรฐาน 

ปจจัยภายนอก 
พ้ืนท่ีเปนภูเขาสูง ทําใหไมมี
สถานที่ออกกําลังกาย 

ดานการดําเนินงาน 



๑๖ 

 

 

 
ยุทธศาสตร 

 
กลยุทธ 
(ดาน) 

 
ความเสี่ยง 

 
ปจจัยเส่ียง 

 
ประเภทความเสี่ยง 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการสงเสริมสาธารณสุข
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4.1 การพัฒนาและสงเสรมิ
สุขภาพอนามัย 

มีพ้ืนท่ีติดกับประเทศเพ่ือน
บาน ทําใหเกิดโรคระบาดได
งาย 

ปจจัยภายนอก 
มีพื้นที่ติดกับประเทศเพ่ือน
บาน ทําใหเกิดโรคระบาดได
งาย 

ดานการดําเนินงาน 

4.2 การบริหารจัดการและ
รณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย 

การกําจัดขยะ ปจจัยภายนอก 
ในตําบลมีหมูบานจํานวน 
27 หมูบาน ทําใหการกําจัด
ขยะเปนไปไดยาก 
 

ดานการดําเนินงาน 

4.3 การพัฒนาและสงเสรมิ
ดานสวัสดิการของชุมชน 

ไมมีตลาดจําหนายผลิตภัณฑ ปจจัยภายนอก 
ไมมีตลาดท่ีจะรองรับ
ผลิตภัณฑ 
 

ดานการดําเนินงาน 

4.4 การพัฒนาของชุมชน
เขมแข็ง 

ชุมชนไมมีแกนนําที่เขมแข็ง ปจจัยภายนอก 
ไมมีการรวมกลุมอยางย่ังยืน
เน่ืองจากไมมีแกนนําชุมขนที่
เขมแข็ง 
 

ดานการดําเนินงาน 

 



๑๗ 

 

 
ยุทธศาสตร 

 
กลยุทธ 
(ดาน) 

 
ความเสี่ยง 

 
ปจจัยเส่ียง 

 
ประเภทความเสี่ยง 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 
 
 
 

 

5.1 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

การตัดไมทําลายปาปละการ
เผาปา 

ปจจัยภายนอก 
ในฤดูแลงชาวบานมักจะเผา
ปาเพ่ือทําการเกษตรและหา
ของปา 

ดานการดําเนินงาน 

5.2 การจัดการรางระบาย
น้ําและระบบบําบัดนํ้าเสีย 

การกอสรางรางระบายนํ้า ปจจัยภายนอก 
เปนพ้ืนที่สูง ทําใหกอสราง
รางระบายน้ําไดยาก 

ดานการดําเนินงาน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการพัฒนาการเมือง การ
ปกครองและการบริหารงาน 

6.1 เสริมสรางหารมีสวน
รวมของประชาชน 

ขาดการมีสวนรวมภายใน
ชุมชน 

ปจจัยภายนอก 
ประชาชนในพ้ืนท่ีขาดการมี
สวนรวมภายในชุมชน 

ดานการดําเนินงาน 

 

 



๑๘ 

 

 
ยุทธศาสตร 

 
กลยุทธ 
(ดาน) 

 
ความเสี่ยง 

 
ปจจัยเส่ียง 

 
ประเภทความเสี่ยง 

 
 
 

6.2 สงเสริมพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและองคกร 

อบรมไมตรงกับสายงาน ปจจัยภายใน 
อบรมไมตรงกับสายงานทํา
ใหสูญเสียงบประมาณ 
 

ดานการดําเนินงาน 

 6.3 พัฒนาระบบการ
ใหบริการประชาชน 

การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ
เสมอ 

ปจจัยภายนอก 
การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ
และเอกสารอยูตลอดเวลา 
ทําใหการดําเนินการลาชา 

ดานการดําเนินงาน 

6.4 สงเสริมความรูความ
เขาใจเก่ียวกับกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การประชาสัมพันธไมทั่วถึง ปจจัยภายนอก 
การใชส่ือSocialของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไมทั่วถึง 

ดานการดําเนินงาน 

6.5 พัฒนาการจัดเก็บ
รายไดของ อบต. 

การจัดเก็บรายได ปจจัยภายนอก 
ไมมีรานคาใหเก็บภาษีเพราะ
อยูบนพ้ืนท่ีสูง 
 

ดานการดําเนินงาน 

 



๑๙ 

 

 

 

การวิเคราะหความเสี่ยง องคการบริหารสวนตําบลแมสลองใน 

 
ยุทธศาสตร 

 
กลยุทธ 
(ดาน) 

 
ความเส่ียง 

 
ปจจัยเส่ียง 

 
ประเภท

ความเส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 

โอกาส ผลกระทบ ระดับความ
เสี่ยง 

ลําดับความ
เสี่ยง 

1.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน
และสาธารณูปโภค 

1.1 การกอสราง 
ปรับปรุง/บํารุงถนน 
สะพาน ทางเทา 

 
 
 
 
 
 

1.1 การ
กอสรางลาชา 

ปจจัยภายนอก 

การกอสรางในชวงฤดูฝน 

ปจจัยภายใน 

บุคลากรผูควบคุมงานไม
เพียงพอทําใหการควบคุมการ
กอสรางไมทั่วถึง 
 

ดานการ
ดําเนินงาน 

3 5 15 3 



๒๐ 

 

 
ยุทธศาสตร 

 
กลยุทธ 

 
ความเส่ียง 

 
ปจจัยเส่ียง 

 
ประเภท

การประเมินความเส่ียง 

 1.2 ขยายเขต
ไฟฟาและติดตั้งโคม
ไฟฟาสาธารณะ 

 
 
 
 

1.2 ระบบไฟฟา
ชํารุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยภายนอก 

ประชาชนไมชวยกันสอดสอง
ดูแล 

ปจจัยภายใน 

บุคลากรไมเพียงพอเพราะมี
หมูบานเปนจํานวนมาก 

ดานการ
ดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 3 9 3 

 1.3 ประปา
หมูบาน 

 

 

1.3 ระบบ
น้ําประปา
หมูบานไม
เพียงพอ 

ปจจัยภายนอก 

หนาแลงมีน้ําไมเพียงพอ 
ดานการ
ดําเนินงาน 

3 4 12 2 

2.ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนารายได 
เศรษฐกิจ และ
กระบวนการผลิต
ดานการเกษตรใหมี
คุณภาพ 

2.1 สงเสริมและ
พัฒนาทักษะอาชีพ 
 
 
 

2.1 ประชน
ชนไมใหความ
รวมมือ 

ปจจัยภายนอก 
ประชาชนไมคอยใหความ
รวมมือในกิจกรรม 

ดานการ
ดําเนินงาน 

3 3 9 3 



๒๑ 

 

 
ยุทธศาสตร 

 
กลยุทธ 

 
ความเส่ียง 

 
ปจจัยเส่ียง 

 
ประเภท

การประเมินความเส่ียง 

 2.2 สงเสริมและ
พัฒนาการ
ทองเท่ียว 
 
 
 

2.2ขาดการมี
สวนรวม
ภายในชุมชน 

ปจจัยภายนอก 
ประชาชนในพ้ืนท่ีขาดการมี
สวนรวมภายในชุมชน 

ดานการ
ดําเนินงาน 

3 3 9  

2.3 สงเสริมการทํา
เกษตรตามแนว
เกษตรทฤษฏีใหม 

2.3 ผลผลิต
เสียหาย 

ปจจัยภายนอก 
เกิดภัยธรรมชาติทําใหผล
ผลิตเสียหาย 

ดานการ
ดําเนินงาน 

3 4 12  

3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา 
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่นและ
นันทนาการ 

3.1 การพัฒนา
ดานคุณธรรม 
จริยธรรม ประเพณี
ทองถ่ิน 

3.1 มีความ
หลากหลาย
ทางวัฒนธรรม  

ปจจัยภายนอก 
อาจจะเกิดการกลืนกลาย
ทางวัฒนธรรม 

ดานการ
ดําเนินงาน 

3 4 12 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
3.2 การพัฒนา
และสงเสริม
การศึกษา 

 
3.2 มีการ
ความคุมดูแล
ศูนยเด็กเล็ก

 
ปจจัยภายใน  
ในพ้ืนท่ีมีสถานศึกษาเปน
จํานวนมาก ทําใหการดูแล

 
 

ดานการ
ดําเนินงาน 

 
3 

 
5 

 
15 

 



๒๒ 

 

 
ยุทธศาสตร 

 
กลยุทธ 

 
ความเส่ียง 

 
ปจจัยเส่ียง 

 
ประเภท

การประเมินความเส่ียง 

และโรงเรยีน
ในพ้ืนท่ีไม
ทั่วถึง 

ทําไดอยางไมทั่วถึง 

 3.3 การพัฒนา
ดานกีฬาและ
นันทนาการ 

3.3 ไมมี
สนามกีฬาที่ได
มาตรฐาน 

ปจจัยภายนอก 
พื้นที่เปนภูเขาสูง ทําใหไมมี
สถานที่ออกกําลงักาย 
 

ดานการ
ดําเนินงาน 

3 3 9  

4. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
สงเสริมสาธารณสุข
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

4.1 การพัฒนา
และสงเสริมสุขภาพ
อนามัย 

มีพ้ืนท่ีติดกับ
ประเทศเพ่ือน
บาน ทําใหเกิด
โรคระบาดได
งาย 

ปจจัยภายนอก 
มีพ้ืนท่ีติดกับประเทศเพ่ือน
บาน ทําใหเกิดโรคระบาดได
งาย 

ดานการ
ดําเนินงาน 

4 5 20  

 4.2 การบริหาร
จัดการและรณรงค
การกําจัดขยะมูล
ฝอย 

การกําจัดขยะ ปจจัยภายนอก 
ในตําบลมีหมูบานจํานวน 
27 หมูบาน ทําใหการกําจัด
ขยะเปนไปไดยาก 

ดานการ
ดําเนินงาน 

3 5 15  

 4.3 การพัฒนา
และสงเสริมดาน
สวัสดิการของ
ชุมชน 

ไมมีตลาด
จําหนาย
ผลิตภัณฑ 

ปจจัยภายนอก 
ไมมีตลาดที่จะรองรับ
ผลิตภัณฑ 
 

ดานการ
ดําเนินงาน 

3 3 9  



๒๓ 

 

 
ยุทธศาสตร 

 
กลยุทธ 

 
ความเส่ียง 

 
ปจจัยเส่ียง 

 
ประเภท

การประเมินความเส่ียง 

5. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 

 

5.1 สรางจิตสํานึก
และความตระหนัก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

การตัดไม
ทําลายปาปละ
การเผาปา 

ปจจัยภายนอก 
ในฤดูแลงชาวบานมักจะเผา
ปาเพ่ือทําการเกษตรและหา
ของปา 

ดานการ
ดําเนินงาน 

5 5 25  

 
 
 
 
 

5.2 การจัดการราง
ระบายน้ําและ
ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

การกอสราง
รางระบายนํ้า 

ปจจัยภายนอก 
เปนพ้ืนที่สูง ทําใหกอสราง
รางระบายนํ้าไดยาก 
 
 

ดานการ
ดําเนินงาน 

3 4 12  

6. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
พัฒนาการเมือง 
การปกครองและ
การบริหารงาน 

6.1 เสริมสรางหาร
มีสวนรวมของ
ประชาชน 

ขาดการมีสวน
รวมภายใน
ชุมชน 

ปจจัยภายนอก 
ประชาชนในพ้ืนท่ีขาดการมี
สวนรวมภายในชุมชน 

ดานการ
ดําเนินงาน 

3 3 9  



๒๔ 

 

 
ยุทธศาสตร 

 
กลยุทธ 

 
ความเส่ียง 

 
ปจจัยเส่ียง 

 
ประเภท

การประเมินความเส่ียง 

 
 
 
 
 

6.2 สงเสริมพัฒนา
ศกัยภาพของ
บุคลากรและ
องคกร 

อบรมไมตรง
กับสายงาน 

ปจจัยภายใน 
อบรมไมตรงกับสายงานทํา
ใหสูญเสียงบประมาณ 
 

ดานการ
ดําเนินงาน 

3 5 15  

 6.3 พัฒนาระบบ
การใหบริการ
ประชาชน 

การ
เปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบ
เสมอ 

ปจจัยภายนอก 
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
และเอกสารอยูตลอดเวลา 
ทําใหการดําเนินการลาชา 

ดานการ
ดําเนินงาน 

3 5 15  

 6.4 สงเสริมความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
กิจการขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

การ
ประชาสัมพันธ
ไมท่ัวถึง 

ปจจัยภายนอก 
การใชส่ือSocialของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไมทั่วถึง 

ดานการ
ดําเนินงาน 

3 5 15  

 6.5 พัฒนาการ
จัดเก็บรายไดของ 
อบต. 

การจัดเก็บ
รายได 

ปจจัยภายนอก 
ไมมีรานคาใหเก็บภาษี
เพราะอยูบนพ้ืนที่สงู 
 

ดานการ
ดําเนินงาน 

3 3 9  

 

 


