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คำนำ 

  การบริหารความเสี่ยงนั้น  มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุม
ปัญหาความเสี่ยงด้านต่าง ๆ  ที่อาจเกิดจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน  ซึ่งมีผลต่อความสำคัญขององค์กร
โดยรวม  ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงที่ดี  คือการที่คนในองค์กรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตรวจสอบ
ประเมินความเสี่ยง  และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรเสมออยู่เสมอ  อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและ
ควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ  เพ่ือลดปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือสูญเสีย
ให้กบัองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย  ได้มีแนวทางบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรที่
ชัดเจน  และสามารถนำไปประยุกต์การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก/กองได้  โดยแบ่ง
ความเสี่ยงออกเป็น  6  ด้าน  เพ่ือเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนจากการดำเนินงาน ได้แก่ 
  1.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

3.  ความเสี่ยงด้านการเงิน 

  2.  ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน 
  4.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ 
  5.  ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 
  6.  ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ 
  เทศบาลนครขอนแก่น  หวังเป็นอย่างยิ่ งว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล          
นครขอนแก่น  จะให้ความสำคัญและนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือ
และแนวทางในการดำเนินงานให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่น  ได้มีมติที่ประชุม  ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่  17  
ธันวาคม พ.ศ. 2564  ที่ประชุมได้ เห็นชอบคู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล          
นครขอนแก่น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแก่หน่วยงานย่อย  และขับเคลื่อน
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่นให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  โดยกำหนดแบบฟอร์ม
การจัดทำขอ้มูล  ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนหลักของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  คือ  การระบุความเสี่ยง  
การประเมินความเสี่ยง  และการจัดการความเสี่ยง  เพ่ือใช้ประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลนครขอนแก่น  โดยแบบฟอร์มที่กำหนด  ประกอบด้วย 3 แบบฟอร์ม  ดังนี้ 
   แบบระบุความเสี่ยง  (แบบ RM 1) 

  แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM 2)   
   แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM 3) 
 โดยมีขั้นตอนและรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่  1  การระบุความเสี่ยง  
 วิธีการระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  โดยต้องคำนึกถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอก  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อภารกิจของหน่วยงานย่อย  โดยพิจารณาเหตุการณ์ของ
กระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด  การระบุปัจจัย
เสี่ยงของการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้  เริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ  ที่ทำให้เกิด
ความผิดพลาด  ความเสียหายและเสียโอกาส  เพ่ือให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการจัดการ
ความเสี่ยง  โดยการนำข้อมูลงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่สอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน  (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542)     
นำมาระบุความเสี่ยง  ดังตารางนี้ 
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คำอธิบายแบบระบุความเสี่ยง (แบบ RM 1) 

1. ลำดับความเสี่ยง :  เป็นการเรียงลำดับของความเสี่ยง  (คณะกรรมการฯเป็นผู้กำหนด)  
2. รหัสความเสี่ยง : เป็นการกำหนดรหัสความเสี่ยง  โดยเรียงตามลำดับ (คณะกรรมการฯเป็นผู้กำหนด) 
3. งาน/โครงการ/กิจกรรม : เป็นชื่องานที่มีการปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  และ/หรือชื่องานตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล  หรือพระราชกฤษฎีกา  และ/หรือชื่อโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  และ/หรือชื่อ
กิจกรรมตามข้อตกการปฏิบัติราชการ 
4.  ชื่อความเสี่ยง  :  เป็นการกำหนดชื่อความเสี่ยงของแต่ละงาน/โครงการ/กิจกรรม  โดยพิจารณา 
ผลกระทบจากความเสี่ยงต่อเป้าหมาย  ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน 
5.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  สำนัก/กอง  ที่รับผิดชอบ  
6.  ปัจจัยเสี่ยง :  ภายนอก  ภายใน 
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     ให้หน่วยงานกาเครื่องหมาย  ใน  เพ่ือระบุความเสี่ยงในข้อ 5 เป็นความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากปัจจัย
ภายนอก  และ/หรือ  ปัจจัยภายใน 
     นิยามความหมายและคำอธิบายเพิ่มเติม 
     1.  ปัจจัยเสี่ยงภายนอก  คือ  ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร  เช่น  สังคม  ภาวะเศรษฐกิจ  
การเมือง  กฎหมาย  เทคโนโลยี  นโยบายรัฐบาล  ภัยธรรมชาติ  เป็นต้น 
     2.  ปัจจัยเสี่ยงภายใน  คือ  ความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยองค์กร  เช่น  ข้อบังคับภายในหน่วยงาน  
วัฒนธรรมองค์กร  นโยบายการบริหาร  การจัดการความรู้  ความสามารถบุคลากร  กระบวนการทำงาน  
เครื่องมือ/อุปกรณ์  ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ  เป็นต้น 
7.  ประเภทความเสี่ยง  :   
       S = Strategy Risk (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) 
       F = Financial Risk (ความเสี่ยงด้านการเงิน) 
       O = Operation Risk (ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน) 
       L  = Legal Risk (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ) 
       T  = Technology Risk (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี) 
       R  = Reputational Risk (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ 
    ให้หน่วยงานกาเครื่องหมาย  ใน  เพ่ือระบุประเภทความเสี่ยง 
    นิยามความหมายและคำอธิบายเพิ่มเติม 
    1.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกิดจากนโยบาย  การบริหารแผนงาน  หรือการ
ตัดสินใจผิดพลาด  ทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์  ที่ระบุไว้ในแผนการดำเนินงาน       
    2.  ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน   หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบงาน  กระบวนการทำงาน  
เทคโนโลยี  รวมทั้งคนในองค์กรที่ส่งผลกระทบและทำให้องค์กรไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด 
     3.  ความเสี่ยงด้านการเงิน  หมายถึง  ความเสี่ยงเก่ียวข้องกับการบริหารและการควบคุมทางการเงิน  และ
งบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
     4.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ  หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับหรือมาตรฐานที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน   
     5.  ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ   
     6.  ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร  หมายถึง  ความเสี่ยงที่ส่งผลชื่อเสียง  ความเชื่อมั่นและ
ความน่าเชื่อถือขององค์กร  
8.  สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :  ให้หน่วยงานค้นหาและระบุสาเหตุ/ตัวผลักดันที่ทำให้เกิดความเสี่ยงตาม
ข้อ 5 โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้ในข้อ 7  และประเภทความเสี่ยงที่ระบุไว้ในข้อ 8 
9.  ผลกระทบ  :  ให้หน่วยงานระบุผลกระทบที่มีผลมาจากข้อ 9  โดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 
 
 
 

12



 

ขั้นตอนที่  2  การวิเคราะห์ความเสี่ยง   
 เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแบบวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM 2)  ซึ่งครอบคลุม
ไปถึงข้ันตอนการให้คะแนนความเสี่ยง  การการประเมินความพอเพียงของการควบคุมที่มีอยู่ด้วย   
 การวิเคราะห์ความเสี่ยง  จะพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  ความรุนแรงของ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact)  ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง  (คุณภาพ  ความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยง)  และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง  โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้  
และใช้ตาราง MARCI Chart  ในการพิจารณา  ซึ่งจะทำให้การตัดสินใจจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่าง
เหมาะสม  โดยแบบฟอร์มที่  2  การวิเคราะห์ความเสี่ยง  ประกอบด้วย  4 หัวข้อ  คือ 

1.  แบบประเมินความเสี่ยงของเทศบาล 
2.  เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง 
3.  การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ 
4.  การจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง 

รายละเอียดและคำอธิบายการจัดทำแบบฟอร์ม  ดังนี้ 
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คำอธิบายแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM 2) 
1.  การประเมินความเสี่ยงของเทศบาลนครขอนแก่น  การประเมิน 

นิยามความหมายและคำอธิบายเพิ่มเติม 
การประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment)  หมายถึงกระบวนการระบุความเสี่ยงและวิเคราะห์

ความเสี่ยง  เพ่ือจัดลำดับความเสี่ยงที่ระบุ  โดยพิจารณาจากโอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงนั้น ๆ เมื่อประเมินแล้วทำให้ทราบระดับของความเสี่ยง  นอกจากนี้ตามแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ  เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ ยงระดับองค์กร  ที่
กระทรวงการคลังได้กำหนดให้หน่วยของรัฐถือปฏิบัติ  เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2564  ได้กำหนดให้นำปัจจัย
ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง  และด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงมาพิจารณาประกอบร่วม
ด้วย 
งาน/โครงการ/กิจกรรม : เป็นชื่อเดียวกันกับ (แบบ RM 1)  การระบุความเสี่ยง  ข้อ 3 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  เป็นชื่อเดียวกันกับ (แบบ RM 1) การระบุความเสี่ยง  ข้อ 6  
รหัสความเสี่ยง (คอลัมน์  1)  : เป็นชื่อเดียวกันกับ (แบบ RM 1)  การระบุความเสี่ยง  ข้อ 2 
ชื่อความเสี่ยง (คอลัมน์  2)  :  เป็นชื่อเดียวกันกับ (แบบ RM 1)  การระบุความเสี่ยง  ข้อ 5 
2.  ขั้นตอนและเกณฑ์การให้คะแนน 
     1.  วิเคราะห์ความเสี่ยง  โดยระบุค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  (คอลัมน์ 3) และค่าคะแนนความ
รุนแรงของผลกระทบ (คอลัมน์  4) โดยมีค่าคะแนน  ดังตารางต่อไปนี้    
ด้านโอกาสเกิดความเสี่ยง 
คะแนน ความหมาย เกณฑ์ 

5 สูงมาก โอกาสเกิดมากกว่า 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือความถี่
ของเกิดขึ้นทุก 6 เดือน 

4 สูง โอกาสเกิด 70 - 90% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก
ปี 

3 ปานกลาง โอกาสเกิด 40 - 69% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 
2 ปี 

2 น้อย โอกาสเกิด 20 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ เกิดขึ้นทุก 
3 ปี 

1 น้อยมาก โอกาสเกิดน้อยกว่า 30 - 39% ในช่วงระยะเวลาของงาน /ระบบ /โครงการ หรือ 
เกิดข้ึนทุก 5 ปี 
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ด้านผลกระทบความเสี่ยง  ให้หน่วยงานย่อยเป็นผู้กำหนดผลกระทบความเสี่ยง  ตามลักษณะงาน/โครงการ/
กิจกรรม  โดยให้คัดเลือกเพียง 1 หลักเกณฑ์ 
คะแนน ความหมาย เกณฑ์ 

5 สูงมาก มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน  มากกว่า 1,000,001 บาท หรือ 
มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่า  ร้อยละ 80  หรือ 
มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ  มากที่สุด หรือ 
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ  สูงมาก  หรือ 
ส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบาลจำนวนเงิน  สูงมาก  หรือ 
ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ  สูงมาก 

4 สูง มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน  ระหว่าง  500,001  ถึง 1,000,000 บาท หรือ 
มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง  ร้อยละ  60 ถึงร้อยละ 80  หรือ 
มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ  มาก  หรือ 
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ  สูง  หรือ 
ส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบาล  สูง  หรือ 
ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูง 

3 ปานกลาง มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน  ระหว่าง  300,001 ถึง 500,000  บาท หรือ 
มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง  ร้อยละ 40  ถึงร้อยละ 60  หรือ 
มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ  ปานกลาง  หรือ 
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ  ปานกลาง  หรือ 
ส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบาล  ปานกลาง  หรือ 
ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ  ปานกลาง 

2 ต่ำ มีผลกระทบด้านจำนวนเงินระหว่าง  100,001  ถึง 300,000  บาท หรือ 
มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่าง  ร้อยละ  20 ถึงร้อยละ 40  หรือ 
มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ  น้อย  หรือ 
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ  ต่ำ  หรือ 
ส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบาล  น้อย  หรือ 
ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ  น้อย 

1 ต่ำมาก มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน  ต่ำกว่า 100,000  บาท หรือ 
มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ  ต่ำกว่า  ร้อยละ 20  หรือ 
มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ  น้อยที่สุด  หรือ 
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ  ต่ำมาก  หรือ 
ส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบาล  น้อยที่สุด  หรือ 
ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ  น้อยที่สุด 
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ผลกระทบ 

 2.  การจัดลำดับความเสี่ยง  โดยพิจารณาจากคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและคะแนนความ
รุนแรงผลกระทบ  (คอลัมน์  5) 
 
 
 
 การจัดระดับความเสี่ยงใช้เกณฑ์การคำนวณทางคณิตศาสตร์  และนำผลที่ได้มาหาระดับความเสี่ยงใน
ตารางที่  3  ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ 
3.  ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง  ดังนี้ 

ระดับคะแนนความเสี่ยง จัดระดับความเสี่ยง พ้ืนที่สี 
1 , 2 ต่ำ ฟ้า 

3 , 4 , 5 ,6 ปานกลาง เขียว 
8 , 9 , 10 , 12 สูง เหลือง 

15 , 16 , 20 , 25 สูงมาก แดง 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความเสี่ยง = คะแนนโอกาสความเสี่ยง X คะแนนผลกระทบความเสี่ยง 
(คอลัมน์ 5)  = (คอลัมน์ 3) X (คอลัมน ์4) 
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 3.  การระบุคะแนนความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง   (คุณภาพ  ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง)  
ซึ่งมีการกำหนดไว้ 5 ระดับ  (คอลัมน์  6)  ดังนี้ 
 ด้านความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง 
คะแนน ความหมาย เกณฑ์ 

5 สูงมาก หน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงไม่มีแผนในการจัดการความเสี่ยง 

4 สูง หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงต่ำมีแผนในการจัดการความเสี่ยงแบบ
ไม่สมบูรณ์ 

3 ปานกลาง หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงปานกลางมีแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่เพียงพอ 

2 น้อย หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
ดี 

1 น้อยมาก หน่วยงานมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงสูงมากมีแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่ดีมาก และมีการกำหนดมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยงหลายวิธี 

 
 4.  การระบุค่าคะแนนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง  ซึ่งมีการกำหนดไว้ 5 ระดับ   
(คอลัมน์  7)  ดังนี้ 
ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความสี่ยง 
คะแนน ความหมาย เกณฑ์ 

5 สูงมาก การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรแบบทันทีและไม่มีสัญญาณแจ้ง 
4 สูง การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 สัปดาห์  
3 ปานกลาง การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 2 - 3 เดือน 
2 น้อย การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรภายใน 3 - 6 เดือน 
1 น้อยมาก การเกิดขึ้นของความเสี่ยงและกระทบต่อองค์กรมากกว่า 6 เดือน 

 
 5.  การตอบสนองความเสี่ยง (Degree of Risk : D) เพ่ือแสดงถึงสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  ความรุนแรงของผลกระทบ  ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง  และลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง โดยใช้ตาราง MARCI Chart  (คอลัมน์ 8) 
 
 
 
 
. 
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4.  ตารางการจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลกระทบและความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พิจารณาต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง   
 

พิจารณาผลกระทบที่สะสม   
 

  ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการความเสี่ยงที่มีอยู่  
 

กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง   
 

ขั้นตอนที่  3  การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง    
 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  เป็นการตอบสนองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  โดยพิจารณา
วิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสมตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ใน  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง        
(แบบ  RM 3)  โดยมีรายละเอียดของการดำเนินการและคำอธิบายการจัดทำ  ดังนี้ 

  
ให้ความเช่ือมั่นในมาตรการความเสี่ยงท่ีมีอย ่  ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง 
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พิจารณาต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง  พิจารณาผลกระทบท่ีสะสม 

  
ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง 
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คำอธิบายแบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM 3) 

1.  ลำดับความเสี่ยง :  เป็นชื่อเดียวกันกับ (แบบ RM 1)  การระบุความเสี่ยง  ข้อ 1 
2.  รหัสความเสี่ยง : เป็นชื่อเดียวกันกับ (แบบ RM 1)  การระบุความเสี่ยง  ข้อ 2  
3.  งาน/โครงการ/กิจกรรม : เป็นชื่อเดียวกันกับ (แบบ RM 1)  การระบุความเสี่ยง  ข้อ  3  
4.  ชื่อความเสี่ยง  :  เป็นชื่อเดียวกันกับ (แบบ RM 1)  การระบุความเสี่ยง  ข้อ 5 
5.  ประเภทความเสี่ยง  :  เป็นชื่อเดียวกันกับ (แบบ RM 1)  การระบุความเสี่ยง  ข้อ 6  
6.  เจ้าของความเสี่ยง  :  เป็นชื่อเดียวกันกับ (แบบ RM 1)  การระบุความเสี่ยง  ข้อ 7  
7.  ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง  : 

โอกาส   ผลกระทบ ระดับคะแนน วิธีการจัดการความเสี่ยง 
(คอลัมน์ 1) (คอลัมน์ 2) (คอลัมน์ 3) (คอลัมน์ 4) 
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 (คอลัมน์ 1)  โอกาส :  นำคะแนนโอกาสจากแบบ (RM 2)  มาใส่ 

(คอลัมน์ 2)  ผลกระทบ : นำคะแนนผลกระทบจากแบบ (RM 2)  มาใส่ 

(คอลัมน์ 3) ระดับคะแนน :  นำผลระดับคะแนนจากแบบ (RM 2) 

(คอลัมน์ 4) วิธีการจัดการความเสี่ยง : ให้ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง   

 นิยามความหมายและคำอธิบายเพิ่มเติม 
 หน่วยงานสามารถเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี  โดยการพิจารณาวิธีการ
จัดการความเสี่ยง  โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยง  ดังนี้ 
 1.  ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง  ได้แก่  กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
และหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้  หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินการในงาน/โครงการ/
กิจกรรม นั้น ๆ 
 2.  การลดโอกาสของความเสี่ยง  เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงาน
ใหม่เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  เช่น  การลดโอกาสความเสี่ยง
ด้านการเงิน  ได้แก่  การแบ่งแยกหน้าที่ใหม่  การตรวจสอบ  การสอบทาน  หรือการกระทบยอด  เป็นต้น 
 3.  การลดผลกระทบของความเสี่ยง  เช่น  การทำประกัน  หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
ทางการเงิน  เป็นต้น 
 4.  การโอนความเสี่ยง  หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่า
ควรดำเนินการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน   แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงเองได้  ได้แก่  การให้ภาคเอกชนดำเนินการแทน  โดยการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนไปด้วย  เป็นต้น   
 5.  การยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง  เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ 
 6.  ใช้มาตรการเฝ้าระวัง  หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม  นำมาวิเคราะห์  การ
แจ้งเตือน  และดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น  เช่นความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจากปริมาณ
น้ำฝน 
 7.  การทำแผนฉุกเฉิน  การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น  
โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการทำงานที่ชัดเจน 
 8.  การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น  เมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิง
บวกกับองค์กร  รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น 
8.  แนวทางการจัดการความเสี่ยง : ให้หน่วยงานพิจารณากำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงพร้อมระบุ
รายละเอียดของการจัดงานว่าหน่วยงานจะกำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
อย่างไรบ้าง  โดยแนวทางท่ีกำหนดขึ้นต้องสามารถขจัดหรือลดสาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยงลงได้   
9.  ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ : ให้หน่วยงานพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงจากการดำเนินการตามแนว
ทางการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ตามข้อ 8 โดยกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสำเร็จที่สามารถติดตามและ
วัดผลความสำเร็จได้อย่างชัดเจน    
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10.  วิธีการติดตามและการรายงาน : ให้หน่วยงานพิจารณากำหนดวิธีการติดตามเพ่ือให้ความเชื่อมั่นว่าการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิผลจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น   
 

*************************** 
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3. แผนภูมิความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ 

โอ
กา

ส 

5 

    01O1 

4 

  
10F1,10O1,10L1, 
10O2,10R1,14O1 

06O1,07O1, 
09O1,16O1 

02O1,05O1, 
05O2, 05O3 

3 

  
08O1,09R1, 
11O1,12O1 06O2,06O3,16O2 16O3 

2 

 

11S1,11L1, 
12S1,12F1,12L1, 

14O2,14L1 
09F1,09F2,09O2, 

15L1  03O1,04O1 

1 

   13T1,15O1  

  1 2 3 4 5 
  ผลกระทบ 

 

รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อความเสี่ยง 
01O1 งานบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนัก

ปลัดเทศบาล 
การปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล 

02O1 โครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมส่วนใหญ่เข้าฝึกซ้อมไม่ครบตาม
หลักสูตรที่กำหนด 

05O1 โครงการการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มี
ปัญหาการเรียน โดยครู-หมอ-พ่อแม่ของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 

ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ/ไม่ต้องการเข้าร่วม
โครงการ 

05O2 โครงการการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มี
ปัญหาการเรียน โดยครู-หมอ-พ่อแม่ของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 

ครูไม่ใหค้วามร่วมมือในการดูแลรักษาอาการของเด็ก
ในชั้นเรียน 

05O3 โครงการการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มี
ปัญหาการเรียน โดยครู-หมอ-พ่อแม่ของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 

ครูและผู้ปกครองไม่สามารถควบคุมดูแลเด็กที่มี
อาการรุนแรงได้ 

06O1 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนชายขอบในสังคมเมือง 

การออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ 

07O1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข การบริหารจัดการด้านกำลังคนในศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

09O1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวน
แผนชุมชน 

การเกิดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

16O1 งานจัดทำเงินเดือนครู การประสานงานข้อมูล เงินเดือน ค่าจ้าง พนักงานครู 
ระหว่างหน่วยงาน 

16O3 งานจัดทำเงินเดือนครู การจัดเก็บค่าใช้จ่ายของพนักงานครูไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดในเอกสาร 

10F1 โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการ
คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน 

งบประมาณโดนตัดลด 

10O1 โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการ
คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน 

เกิดโรคระบาด 

10L1 โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการ
คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน 

การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

10O2 โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการ
คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน 

การประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการไม่ทั่วถึง 

10R1 โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการ
คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน 

ความไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ 

14O1 โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครขอนแก่น 

กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครขอนแก่น 

06O2 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนชายขอบในสังคมเมือง 

กลุ่มเป้าหมายไม่อยากเข้าร่วมโครงการ 

06O3 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนชายขอบในสังคมเมือง 

ความเข้าใจและทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อเด็ก
เยาวชนนอกระบบการศึกษา 

16O2 งานจัดทำเงินเดือนครู การเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานทางการเงินบ่อยคร้ัง 
03O1 งานการจัดหาพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
04O1 การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนที่

กำหนด 
 
 

 
รหัส งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อความเสี่ยง 
08O1 การจัดการสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น สุนัขจรจัดมีจำนวนเพิ่มขึ้น 
09R1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผน

ชุมชน 
ไม่สามารถดำเนินการตามแผนชุมชนตามที่กำหนด 

11O1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทาง ถนนเลียบบึงทุ่ง
สร้าง (ช่วงจากแยกตัดถนนชาตะผดุงถึงแยกตัดถนน
ทางเข้าบึงทุ่งสร้าง) 

ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้า ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด 

12O1 โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนรอบบึงแก่นนคร 

ผู้รับจ้างทิ้งงานหรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด 

09F1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผน
ชุมชน 

งบประมาณโดนตัดลด 

09O1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผน
ชุมชน 

การเกิดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 

09O2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและทบทวนแผน
ชุมชน 

การประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการไม่ทั่วถึง 

15L1 โครงการงานการลาของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและความรู้เก่ียวกับระเบียบ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

11S1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทาง ถนนเลียบบึงทุ่ง
สร้าง (ช่วงจากแยกตัดถนนชาตะผดุงถึงแยกตัดถนน
ทางเข้าบึงทุ่งสร้าง) 

การกำหนดห้วงเวลาในการก่อสร้างในแผนที่ไม่
สามารถดำเนินการได้ 

11L1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทาง ถนนเลียบบึงทุ่ง
สร้าง (ช่วงจากแยกตัดถนนชาตะผดุงถึงแยกตัดถนน
ทางเข้าบึงทุ่งสร้าง) 

ข้อกฎหมายและข้อระเบียบที่เปลีย่นแปลง 

12S1 โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนรอบบึงแก่นนคร 

ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามห้วงเวลาในแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

12F1 โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนรอบบึงแก่นนคร 

การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

12L1 โครงการก่อสร้างบูรณะผิวทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนรอบบึงแก่นนคร 

ข้อกฎหมายและข้อระเบียบที่เปลีย่นแปลง 

14O2 โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครขอนแก่น 

การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ 

14L1 โครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครขอนแก่น 

การออกระเบียบฯและหนังสือสั่งการของ 
กรมส่งเสริมฯ 

13T1 โครงการการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต การใช้บริการอินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ 
15O1 โครงการงานการลาของพนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
งานตรวจสอบข้อมูลวันลาผิดพลาด 
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ผลการวิเคราะห์

ความเสี่ยง 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
1.  ลำดับความเสี่ยง :  10 
2.  รหัสความเสี่ยง : O2 
3.  งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน 
4.  ชื่อความเสี่ยง  :  4.การประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการไม่ทั่วถึง 
5.  ประเภทความเสี่ยง  :  ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน 
6.  เจ้าของความเสี่ยง  :  ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม 
7.  ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง  : 

คะแนน
โอกาส   

คะแนน
ผลกระทบ 

ระดับคะแนนความเสี่ยง 
(โอกาส X ผลกระทบ) 

คะแนนความ
อ่อนไหว 

คะแนนลักษณะการ
เปลี่ยนแปลง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

4 3 4X3=12 1 1 การลดโอกาสของความ
เสี่ยง 

8.  แนวทางการจัดการความเสี่ยง  :  
     ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการทราบ ผ่านทางประธานชุมชน หรือสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล และทำงานร่วมกับชุมชน 
9.  ตัวชี้วัดความเสี่ยงท่ีสำคัญ  : 
     จำนวนผูร้้องเรียนการไม่ได้รับข้อมูลการดำเนินโครงการ 
10.  วิธีการติดตามและการรายงาน  :   
      ส่งเป็นหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการกับทางประธานชุมชน รายงานผล
การดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ RM 3 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
1.  ลำดับความเสี่ยง :  10 
2.  รหัสความเสี่ยง : R1 
3.  งาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน 
4.  ชื่อความเสี่ยง  :  5.ความไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ 
5.  ประเภทความเสี่ยง  :  ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ 
6.  เจ้าของความเสี่ยง  :  ผู้อำนวนการสำนักสวัสดิการสังคม 
7.  ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง  : 

คะแนน
โอกาส   

คะแนน
ผลกระทบ 

ระดับคะแนนความเสี่ยง 
(โอกาส X ผลกระทบ) 

คะแนนความ
อ่อนไหว 

คะแนนลักษณะการ
เปลี่ยนแปลง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 

4 3 4X3=12 1 1 การลดโอกาสของความ
เสี่ยง 

8.  แนวทางการจัดการความเสี่ยง  :  
     ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการประชาชนในพื้นท่ีเข้าใจ และทราบถึง
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
9.  ตัวชี้วัดความเสี่ยงท่ีสำคัญ  : 
     ประชาชนที่ขอเข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 
10.  วิธีการติดตามและการรายงาน  :   
       ตรวจสอบข้อมูลของผู้ร่วมโครงการว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ รายงานการดำเนินโครงการให้
ผู้บริหารทราบ 
 

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

 

 

 

แบบ RM 3 
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สาํนักงานเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแกน่


