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คำนำ 
   เทศบาลตำบลหนองบัวโคก     ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง   ตามแนวทาง การ
บริหารความเสี่ยงองค์กร COSO-Enterprise Risk Management- Integrated Framework (COSO-ERM) และ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ Risk Management - Guidelines ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจาก
กระบวนการขององค์กร โดย ตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมี การพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น 
(Risk and Opportunities) และกำหนดวิธีการใน การตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้
มีกระบวนการให้บุคลากรของทุก หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือผลักดันให้เกิดการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  

   สำนักปลัดเทศบาลได้จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) เพ่ือเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินการ
บริหารความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคในปี 2565 (รอบ 6 เดือน) ตลอดจน นำเสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะ
สำหรับการบริหารความเสี่ยงในปี 2565 (รอบ 6 เดือน)  

สำนักปลัดเทศบาล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก 
จะได้นำผลสรุปจากการบริหารความเสี่ยงในปี 2564 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)  
ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือ การบรรลุ
เป้าหมายการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลหนองบัวโคก ต่อไป  
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บทนำ 

    หลักการและเหตุผล การบริหารงานขององค์กรทุกประเภทต่างมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
และมุ่งหวังที่จะทำงาน ให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้อย่างดีที่สุด สูญเสียทรัพยากรให้น้อยที่สุด แต่การดำเนินการใดๆ 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้มักจะประสบกับความไม่แน่นอนตามสภาวะแวดล้อมที่มีอยู่ ดังนั้น ความเสี่ยงจึงเป็น
ภาวะ คุกคาม ปัญหา อุปสรรค และการสูญเสียโอกาสที่จะทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
หากองค์กร สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม จะเป็นการสนับสนุน กลยุทธและแผนงานให้บรรลุ
เป้าหมาย ตามทีว่างไว้อีกท้ังภาวะคุกคาม ปัญหา อุปสรรคทั้งหลายที่คาดไว้อาจก่อให้เกิดโอกาสและนำไปสู่การ
พัฒนา ประสิทธิภาพการทำงาน เกิดการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดนวัตกรรมได้  
   เทศบาลตำบลหนองบัวโคก ได้ดำเนินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง การ บริหาร
ความเสี่ยงองค์กร COSO-Enterprise Risk Management- Integrated Framework (COSO-ERM) และ แนว
ทางการบริหารความเสี่ยงของ Risk Management - Guidelines ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจาก 
กระบวนการขององค์กร โดย ตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น 
(Risk and Opportunities) และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ มี
กระบวนการให้บุคลากรของทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือผลักดันให้เกิดการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  
   เทศบาลตำบลหนองบัวโคก นำการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้เป็น เครื่องมือ
ในการลดความเสี่ยง และความผิดพลาดของหน่วยงานที่จะส่งผลกระทบที่เป็นทั้งในระดับตัวบุคคลและองค์กร ๔ 
ด้านได้แก่ ……………………………………………………………………………………………………………………. 
   1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลต่อความ สำเร็จ 
ตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายนายกเทศบาลตำบลหนองบัวโคก หรือเป็นการ
กำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัวโคกไม่สามารถ บรรลุวัตถุ 
ประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายประธานศาลฎีกาได้  
   2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอันเนื่องมา จาก
ระบบงานภายในกระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลที่ส่งผลกระทบทำให้ผล
การปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัวโคก เป็นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพและ/หรือประสิทธิผล  
   3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็นความ
เสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
ทำให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความ รวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน
จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ ไม่ถูกต้องหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ  
   4. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการ 
บริหารงบประมาณและการเงินจนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก
ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ 
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ผลการบริหารความเสีย่ง และการควบคุมภายในของหน่วยงาน  
เทศบาลตำบลหนองบวัโคก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน (เดอืนตลุาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) 

   การดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบล
หนองบัวโคก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีหลักการให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ดำเนินการ
ด้วยตนเองท้ังกระบวนการ ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ระบุและจัดลำดับความสำคัญ ของ
ความเสี่ยงและกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงและความผิดพลาดจาก 
การดำเนินงานของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อีกทางหนึ่ง 

ตารางท่ี 1 ผลการพิจารณากิจกรรมที่ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ลำดับ หน่วยงาน ขอบเขตการวิเคราะห์ 
โครงการยุทธศาสตร์ กระบวนการ งานหลัก 

1 สำนักปลัดเทศบาล    
2 กองคลัง    
3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
4 กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
   

5 กองสวัสดิการสังคม    
6 กองช่าง    
7 งานตรวจสอบภายใน    
 รวมทั้งสิ้น    

 
         ข้อมูลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  

การวิเคราะห์เพ่ือระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง  
   ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการวิเคราะห์ เพ่ือระบุว่ากิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่มีเหตุการณ์ความเสี่ยง
อะไรบ้าง ที่ได้เกิดข้ึนหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ได้แบ่ง ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านกฎระเบียบต่างๆ จากนั้น 
ทำการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ระบุในคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการบริหาร
ความเสี่ยง และควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ (Impact) หากเกิดความเสี่ยงขึ้น เพ่ือจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 
ระดับ ได้แก ่สูงมาก (Extreme) สูง (High) ปานกลาง (Medium) และต่ำ (Low) 
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   ผลการวิเคราะห์เพ่ือระบุความเสี่ยงพบว่า มีจำนวนความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการ 
ดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 7 เรื่อง  จากนั้นพิจารณานำความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูงและ
สูงมาก) รวมทั้งสิ้น 7 เรื่อง มาบริหารจัดการ ซึ่งแยกเป็นความเสี่ยงระดับสูง จำนวน 5 เรื่อง และระดับสูงมาก 
จำนวน 2 เรื่อง โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการความ
เสี่ยงนั้นให้ ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

   จากการมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวนทั้งสิ้น …….. เรื่อง ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หน่วยงานต่างๆ ได้
ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้  

ตารางท่ี 2 ความเสี่ยงท่ียังคงเหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้  

• ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

เหตุการณ์ความเสี่ยง กิจกรรมที่วิเคราะห์ ผู้รับผิดชอบ 
-การเสนอโครงการ เพ่ือบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา มีมากและนำมาจัดทำ
ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายน้อย
เกินไป การดำเนินงานตาม นโยบาย
ด้านโครงสร้างพื้นฐานจึงไม่สามารถ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง 

กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

 

• ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  

เหตุการณ์ความเสี่ยง กิจกรรมที่วิเคราะห์ ผู้รับผิดชอบ 
-ผู้ขอรับสิทธิ์ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การ 
ลงทะเบียน  
-ปัญหาในการหาผู้รับรองสถานะ
ครัวเรือน 

กิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด 

งานสวัสดิการสังคม 

-สภาพ/อายุการใช้งานของรถยนต์  
-ความระมัดระวังและความปลอดภัย
ในการขับขี่ของพนักงาน ขับรถยนต์/
การรักษารถยนต์/กฎจราจรสภาพ
ร่างกายจิตใจ  
-ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 

กิจกรรมด้านการกำกับดูแลรถยนต์
ของสำนักปลัดเทศบาล  

งานบริหารงานทั่วไป 
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• ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ต่อ)  

เหตุการณ์ความเสี่ยง กิจกรรมที่วิเคราะห์ ผู้รับผิดชอบ 
-ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานงาน
สำรวจ ออกแบบ เขียน แบบ ประมาณ
ราคาควบคุมงานก่อสร้าง 

กิจกรรมสำรวจ ออกแบบ เขียน
แบบ ประมาณราคา ควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

งานสำรวจ ออกแบบ เขียน
แบบ ประมาณราคา 

 

• ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่าง ๆ  

เหตุการณ์ความเสี่ยง กิจกรรมที่วิเคราะห์ ผู้รับผิดชอบ 
-ความไม่ชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ที่
หลากหลายของ เจ้าหน้าที่  
-เจ้าหน้าที่และบุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขาดความรู้ ความเข้าใจใน
ระเบียบพัสดุ ระเบียบงานการเงินและ
บัญชี 

การบริหารงานด้าน งาน ธุรการ/
งานงบประมาณ/ งานพัสดุ/งาน
บุคลากร 

งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ
การศึกษา 

-บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงาน 

การดำเนินงานด้านประเพณี ศาสนา 
ศิลปะ และ วัฒนธรรม 

งานศาสนา และ วัฒนธรรม 

-บุคลากรที่ได้รับมอบหมายดูแล
รับผิดชอบงานกองสาธารณสุข มีการ
โยกย้ายเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติ ทำให้
งานไม่ต่อเนื่อง ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงาน 

-การดำเนินงาน สป.สช กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

• ความเสี่ยงด้านการเงิน - ไม่มี –  
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ตารางท่ี 4 สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk) ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk) 
จำนวน 
ทั้งหมด 

ผลการดำเนินการ จำนวน 
ทั้งหมด 

ผลการดำเนินการ 
ลดลงระดับ คงอยู่ระดับ ลดลงระดับ คงอยู่ระดับ 
ยอมรับได้ ยอมรับไม่ได้ ยอมรับได้ ยอมรับไม่ได้ 

1.ด้านกลยุทธ์ 0 0 0    
2.ด้านการปฏิบัติงาน 0 0 0 1 0 1 
3.ด้านกฎระเบียบต่างๆ 0 0 0 0 0 0 
4.ด้านการเงิน 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 0 0 1 0 1 
 

   ผลการบริหารความเสี่ยง  

   จากการจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวนทั้งสิ้น 7 เรื่อง พบว่า ความเสี่ยง 
ระดับสูงมาก (Extreme Risk) จำนวน 1 เรื่อง สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ จำนวน 
0 เรื่อง ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk) จำนวน 6 เรื่อง สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ใน ระดับที่ยอมรับ
ได้จำนวน 6 เรื่อง ซึ่งสามารถสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 
2564 – เดือนมีนาคม 2565) ได้ดังนี ้    .   
   1. ความเสี่ยงที่สามารถจัดการให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้มีจำนวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
85.71 ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งต้องนำไปทบทวนเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงใหม่ในรอบ ต่อไป  
   2. ความเสี่ยงคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้มีจำนวน 1 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด ต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือ 
จากทีเ่คยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยมี รายละเอียดดังนี้  
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คำอธิบายเพิ่มเติม  

ตารางท่ี 5 ประเภทความเสี่ยงขององค์กร  

ประเภท ความหมาย แหล่งที่มา 
1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(STRATEGIC RISK : S) 

ความเสี่ยงที่เก่ียวกับ 
นโยบายและแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงานรวมถึงการตัดสินใจ
ด้านการบริหารที ่ ส่งผลต่อ
ทิศ ทางการดำเนินงาน ซึ่ง
ส่งผล กระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
ขององค์กร 

1.1 Organizational Structure Risk – ความ
เสี่ยง จากกการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจาก
โครงสร้างองค์กร ไม่เหมาะสมซ้ำซ้อนหรือระบุ
ขอบเขตหน้าที่ความ รับผิดชอบไม่ชัดเจน  
1.2 Operational Strategic Risk –ความเสี่ยง
จาก การวางกลยุทธ์ได้แก่  
- Business Risk การวางกลยุทธ์ที่สอดคลองกับ 
สภาพแวดล้อมขององค์กรในขณะนั้น แต่มีปัจจัย 
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงทำให้กลยุทธ์ดังกล่าวไม่ 
เหมาะสม  
- Strategic Risk การวางกลยุทธ์ผิดพลาด ไม่ 
เหมาะสมกับปัจจัยภายนอกท่ีใช้พิจารณากำหนด 
กลยุทธ์ 

2.ความเสี่ยงด้านการ 
ปฏิบัติงาน 
(OPERATIONAL RISK : 
O) 

ความเสี่ยงทีเ่กิดจาก
กระบวนการปฏิบัติงาน 
ภายใน และส่งผลกระทบต่อ 
ความสำเร็จในการ 
ดําเนินงาน 

2.1 People Risk – ความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากร 
2.2 Process Risk – ความเสี่ยงทีเ่กิดจาก 
กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2.3 Technology Risk – ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การ ใช้เทคโนโลยี  
2. 4 External Risk – ความเสี่ยงทีเ่กิดจาก
เหตุการณ์ภายนอก 

3. ด้านกฎระเบียบต่างๆ 
(Compliance Risk: C) 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ 
การดำเนินงานไม่สอดคลอง 
กับกฎหมาย ระเบียบ หรือ 
ขอบังคับที่เกี่ยวของ อาจเกิด 
จากความไม่ชัดเจน ความไม่ 
ทันสมัยหรือความไม่ 
ครอบคลุม ของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
 

4.1 Legal/Regulatory – ความเสี่ยงที่เกิดจาก
การ กำกับดูแลและกฎระเบียบที่องค์กรเผชิญอยู่ 
หาก องค์กรวางแผนการปฏิบัติงานต่างๆ ไม่สอด
คลอง กับข้อกำหนดของทางการหรือหน่วยงานที่
กำกับ ดูแล ความเสี่ยงจากการตีความขอกฎหมาย 
และมีไม่มีกฎหมายที่เอ้ืออำนวยต่อการดำเนินงาน 
ขององค์กร 
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ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง 

   จากภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก สามารถประเมินผลการ 
บริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)  
ได้ดังนี ้ 

ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง  

   1..การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยอยู่ในรูปของคณะกรรมการ 
บริหาร คามเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวง 
การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561   และ
รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อผู้บริหาร................................  
   2. กระบวนการในการกำหนดนโยบาย  วัตถุประสงค์การกำหนดกิจกรรมเพ่ือจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงรวมถึงแนวทาง วิธีการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของเทศบาลตำบล 
หนองบัวโคก มีความชัดเจน ซึ่งระบุอยู่ในคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) แผนการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน................................................................................. ..........................................  
   3..ทุกหน่วยงานได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามหลักการของ COSO และ Risk ManagementGuidelines………………………………….……………………………  
   4..มีการสื่อสารการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดประชุม การแจ้งเวียนบันทึก และการนำลง
เว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร  
   5..มีการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีเสนอผู้บริหารโดยมีรายละเอียดผลการดำเนินการ 
บริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)  
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน  

ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง 
   1..การบริหารความเสี่ยงในปี 2565 มีหลักเกณฑ์การกำหนดกิจกรรมเพ่ือจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกกิจกรรมสำคัญในองค์กร…………………………………………………………………………….  
   2. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ให้คำจำกัดความของ
การบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่มีความชัดเจน กำหนด
หลักเกณฑ์การ ประเมินความเสี่ยงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จัดประเภทของความเสี่ยงตามเกณฑ์ทั้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านกลยุทธ์ด้าน การดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งกำหนดเกณฑ์การประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  และการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบใน
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงขององค์กร  
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   3.ทุกหน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนด 
แนวทางการตอบสนองความเสี่ยงรวมทั้งกำหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม  
   4. หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงแล้วโดยส่วน
ใหญ ่ สำหรับบางกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้มีการเตรียมการหรือมีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 
2565 โดยในบางกิจกรรมหน่วยงานได้พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการให้มีความเหมาะสมมากข้ึน  

ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง  

   1. จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่
ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พบว่า
ความเสี่ยง ระดับสูง (High Risk) และสูงมาก (Extreme Risk) สามารถลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้จำนวน 6 เรื่อง 
จากความ เสี่ยงทั้งหมด 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 85.71 ซึ่งต้องนำไปทบทวนเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ใหมใ่นรอบต่อไป  
   2. ความเสี่ยงคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้มีจำนวน 1 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด ต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไป 
นอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพ่ือจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้จากระดับความ
เสี่ยงที่ลดลง แสดงให้เห็นว่าผลการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด 
ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ลดลงอยู่ในระดับที ่ยอมรับได้โดยส่วนใหญ่และสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ที่มี
การบริหารความเสี่ยงดังกล่าว  

ปัญหาและอุปสรรค  

   จากการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 
เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)  สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน..
ดังนี้  
   1. เจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มี
ความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อย ซึ่งถ้าหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้แต่เกิดผลกระทบขึ้นมาอาจ
ส่งผลต่อการ ดำเนินงานในภารกิจนั้นๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก ได้   
.  2..การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการดำเนินการ 
บริหารความเสี่ยงในปี 2564  จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานจากทุกหน่วยงานเพ่ือดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยง
แล้วก็ตาม ดังนั้น จึงต้องเพ่ิมเติมแนวทางช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น  
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ข้อเสนอแนะ  

   เพ่ือใหเ้กิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต เทศบาลตำบลหนองบัวโคก จึงต้องทบทวนการบริหารความเสี่ยง
ใน 6 เดือนที่ผ่านมา เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565..ดังนี้  
   1. ต้องนำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้หรือกิจกรรมจัดการ
ความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้มาบริหารจัดการต่อในปี 2565 รอบ 12 เดือน โดยมีการทบทวนและ
ปรับปรุงกิจกรรมจัดการความ เสี่ยงให้มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติมากข้ึน  .   
   2. ควรพิจารณากำหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารเพ่ือบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น
เพ่ือให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกท้ังผู้ปฏิบัติงานได้
รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
   3. ผลักดันให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น 


