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ค าน า 
 
 

ตามท่ี กระทรวงการคลังก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบั ติการบริหารจัดการ        
ความ เส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิสัยการเงิน      
การ คลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562  

เทศบาลต าบลลาดยาว ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรท่ีมีความใกล้ชิดกับภาคประชาชนท่ีสุด ย่อมต้อง
เผชิญกับความเส่ียง จึงได้จัดท านโยบายการบริหารจัดการความเส่ียงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความ
พร้อมและสามารถบริหารจัดการความเส่ียงให้สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการสาธารณะ ภารกิจหลัก        
ท่ีส าคัญ” ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  แม้ต้องประสบสถานการณ์วิกฤตอันจะส่งผล ต่อการ
สร้างความเช่ือมั่นในระบบการให้บริการของเทศบาลต าบลลาดยาว และการบริการในภาพรวม ต่อไป  

นโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเส่ียง สามารถเป็นความรู้เบื้องต้นส าหรับ 
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลต าบลลาดยาว ท่ีประสงค์จะเรียนรู้แนวคิดพื้นฐานด้านการบริหาร
ความเส่ียงและการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 

กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลต าบลลาดยาว 

กุมภาพันธ์ 2563 
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นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Enterprise Risk) 

 
บทน า 

เทศบาลต าบลลาดยาว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับเมืองขนาดเล็ก  จัดต้ัง
เทศบาลโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
14) พ.ศ.2562  มีอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.
2562  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  เทศบาลต าบลลาดยาวจึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565)  ใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม บนเงื่อนไขของสถานะการคลังและงบประมาณของเทศบาลด าเนินโครงการพัฒนา ภายใต้วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีก าหนดไว้   น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท้ังนี้การด าเนินโครงการพัฒนาต่างๆ มีโอกาสท่ีจะเกิดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายใต้
สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน  ซึ่งมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินการไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร ท้ังในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน  การเงิน และการบริหาร 

การบริหารความเส่ียง จึงเป็นกลไกหนึ่งในการบริหารงาน ท่ีหน่วยงานภาครัฐต้องค านึงถึง
เหตุผล ความจ าเป็นของการบริหารความเส่ียงภาครัฐ คือ เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐเป็นไปตาม  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายส าคัญ คือ เป็นไป    
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าใน        
เชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจ าเป็น รวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน      
อย่างสม่ าเสมอ  อีกท้ังระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน 
พ.ศ.2544  ซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542  ให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐใช้การบริหารความเส่ียง เป็นแนวทางและหลัก
ปฏิบัติในการจัดวางระบบมาตรฐานการควบคุมภายใน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ในหมวดท่ี 3 มาตรา 9 (3) ก าหนดให้ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ท่ีส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้ความส าคัญเพื่อผลักดันให้หน่วยงานราชการสามารถ ด าเนิน
กิจกรรมได้ส าเร็จตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ และในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  ภาครัฐ 
(PMQA) 

ดังนั้น  นโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Management) ของ
เทศบาลต าบลลาดยาวฉบับนี้ จัดท าขึ้น เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลต าบลลาดยาว  สามารถ
น าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้ เทศบาล
ต าบลลาดยาว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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วิสัยทศัน ์
 

“เทศบาลต าบลลาดยาว เป็นองค์กรชั้นน า ท่ีมีการบริหารและบริการท่ีมีคุณภาพ 
สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ” 

 
เป้าประสงค ์

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ 
2. ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการท่ีถูกต้อง เสมอภาคและเป็นท่ี

พึงพอใจ 
 
ยุทธศาสตร ์
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าท่ีสมดุล และโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณธรรมน าความรู้และเกิดความผาสุก 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

 

กลยทุธ ์
 - พัฒนาระบบคมนาคมเพื่อท าการค้าและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
 - พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 - พัฒนา ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่พืชผลทางการเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพของชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 - พัฒนาทางการตลาดอย่างเป็นระบบ 
 - สนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
- สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งตนเองได้ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกก าลังกายและจัดให้มีสถานท่ีส าหรับออกก าลังกาย 
  พักผ่อนหย่อนใจอย่างท่ัวถึง 
- ส่งเสริมสาธารณสุขเพื่อการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตท่ีดี 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- สร้างความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
- ส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเมือง/ชุมชนน่าอยู่ 
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
- ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร/ชุมชนเพื่อการพฒันา 
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-ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณูปโภค 
- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเขตจังหวัดนครสวรรค์ให้มีศักยภาพ 
- ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการท่องเท่ียว 
- ส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
- ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทนและพืชเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ   
  ส่ิงแวดล้อม 
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีดีของชุมชน การวางและจัดท าผังเมืองรวม 
- การอนุรักษฟ์ื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหาร 
  จัดการท้องถิ่น 
- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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การบรหิารความเสีย่งเทศบาลต าบลลาดยาว 

1) ขอบเขตบริบทภายในและภายนอกองค์กร (Internal & External Context) 
 

๑.๑ บริบทภายในองค์กร (Internal Context)  
๑) ระบบ (System)  เทศบาลต าบลลาดยาว มีระบบการบริหารงานท่ีมีโครงสร้างตามท่ี

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 ก าหนด  มีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบล  และไม่ได้ก าหนดจ านวนราษฎรในพื้นท่ีไว้อย่างชัดเจน
เหมือนกับเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร  การบริหารด้านการเมืองการปกครองประกอบไปด้วยสภาเทศบาล
โดยท่ีสภาเทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ จ านวน 12 คน  ฝ่ายบริหารมีนายกเทศมนตรีท่ีมีจากการเลือกต้ัง
เป็นผู้บังคับบัญชา  โดยมีรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน ท่ีปรึกษาฯ จ านวน 1 คน และเลขานุการฯ 1 คน  
ส าหรับการบริหารงานภายใน มีปลัดเทศบาลเป็นผู้ควบคุมดูแลพนักงานเทศบาล จ านวน 1 คน  
     

๒) บุคลากร (Staff) บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามต าแหน่งงาน ตามมาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน่ง  นอกจากนั้นยังมีการจัดท า Skill Matrix และ Training Needs เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี 
ทักษะความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น สนับสนุนการฝึกอบรม และให้มีการรายงานผลการการฝึกอบรม  
ตลอดจนการน าไปใช้ประโยชน์เพื่อจัดหาเป็นองค์ความรู้ (Knowledge Management) เพื่อเผยแพร่ให้ 
พนักงานได้น าไปใช้ประโยชน์  

 

๓) ทักษะ (Skill) บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานได้หลากหลายและสามารถท างานได้ 
เฉพาะทางตรงตามภาระงาน (Job Description) และมีประสบการณ์ในการท างานท่ีสามารถพัฒนาต่อยอด 
ในการท างานภารกิจอื่นๆ ได้อีก  

 

๔) โครงสร้าง (Structure) เทศบาลต าบลลาดยาว มีการ ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและแนวทาง
ปฏิบัติท่ีชัดเจน มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานและก าหนดบทบาท หน้าท่ี  รวมถึงได้มีการส่ือสารให้
พนักงานได้รับทราบอย่างท่ัวถึง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543          
ได้ก าหนดเรื่องโครงสร้างภายในของเทศบาลไว้ ดังนี้ 

(1) ส านักงานปลัดเทศบาล 
(2) กองคลัง 
(3) กองวิชาการและแผนงาน 
(4) กองการศึกษา 
(5) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
(6) กองช่าง) 
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๕) รูปแบบการบริหาร (Style) เทศบาลต าบลลาดยาวก าหนดแนวทางการพัฒนาและ

ส่งเสริมการท างานท่ีชัดเจน  ตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจท่ีรับผิดชอบในแต่ละส่วนราชการ  โดยมีหัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาลหรือผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน เป็นผู้บังคับบัญชาตามส่วนราชการ     
ท่ีสังกัดตามล าดับ 
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๑.๒ บริบทภายนอก (External Context)  
เทศบาลต าบลลาดยาว  ได้ก าหนดขอบเขตของบริบทภายนอกท่ีมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ

การด าเนินงานของเทศบาลภายใต้กรอบแนวคิด PESLT Analysis  โดยครอบคลุมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
(Interested Party)  ท่ีมีความนัยส าคัญกับการด าเนินงานของเทศบาล ซึ่งมีประเด็นขอบเขตการประสานงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง  

๑) การเมือง (Politic)  ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  ท่ีสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
นายกเทศมนตรี  

๒) เศรษฐกิจ (Economic)  เทศบาลต าบลลาดยาวมีการด าเนินการตามกรอบ Industry 4.0 มุ่งเน้น
การวางรากฐานความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  สนับสนุนการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจในชุมชน 

๓) สังคม (Social)  เทศบาลต าบลลาดยาว  มีพันธกิจในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่น  โดยสนับสุนนให้ทุกชุมชนเสนอความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติ ท่ีท าโดยกลุ่ม ผู้น าชุมชน เป็น
เสมือนตัวน าให้บรรลุถึงความเปล่ียนแปลง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้ชุมชนเกิด
การพัฒนา ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างท่ีท าให้ชุมชนเกิดการพัฒนา เช่น การมีส่วนร่วม หลักการพัฒนาชุมชน 
กระบวนการพัฒนาชุมชน เป็นต้น และคนก็มีส่วนส าคัญท่ีสุด เพราะ คนเป็นศูนย์กลางหลักในการพัฒนาท่ีจะ
ท าให้ชุมชนมีการพัฒนาไปในทางท่ีดี การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่น 

๔) กฎระเบียบ/กฎหมาย (Law) เทศบาลต าบลลาดยาวปฏิบัติตามภารกิจตามพระราชบัญญัติ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหนังสือส่ังการ อย่างเคร่งครัด และมีการออกเทศบัญญัติของเทศบาล          
ใหม้ีความคล่องตัวและรวดเร็วในการด าเนินงาน และสอดคล้องกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

๕) เทคโนโลยี (Technology) เทศบาลต าบลลาดยาว  มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย     
มาช่วยในการ ขับเคล่ือนการท างาน มีการเช่ือมโยง ศึกษา พัฒนาและผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยี           
ให้สอดคล้องกับการ เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีภายนอก สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เช่น   
ช่องทางการส่ือสาร Website, Line, Email และระบบ Wifi ในองค์กร  เพื่อประโยชน์ในภาพรวมและเผยแพร่
ในวงกว้าง 
 

2) วัตถุประสงค์ 
นโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Management) ของเทศบาลต าบล

ลาดยาว  จัดท าขึน้โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ ดังนี้  
1. เพื่อให้เทศบาลต าบลลาดยาว  มีการเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนบริหารจัดการ

ความเส่ียง  
2. เพื่อให้เทศบาลต าบลลาดยาว  มีการส่ือสารด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียง ต่อเนื่อง 

ระหว่างผู้ปฏิบัติ กับ ผู้บริหารทุกระดับ  
3. เพื่อให้เทศบาลต าบลลาดยาว  ลดความเส่ียง และผลกระทบจากการชะงักในการ

ปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชน  
4. เพื่อให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลัง ประการ

เป็นต้นไป (รอบปีบัญชี 2562 เป็นต้นไป)  
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3) โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
ก าหนดภาระรับผิดชอบของคณะท างานบริหารความเส่ียง เพื่อท าหน้าท่ีประสานงานส านัก/

กอง ต่างๆ ในการประเมินความเส่ียง จัดวางระบบบริหารความเส่ียง ติดตามสอบทาน ประเมิน ความเพียงพอ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน พัฒนาระบบบริหารความเส่ียง ก ากับ ดูแล 
ทบทวน ให้ค าแนะน าต่อผู้ปฏิบัติง านของสถาบัน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและบริหาร ความเส่ียง 
ตลอดจนรายงานต่อผู้บริหาร ปีละ 1 ครั้ง 
 

 3.1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
1. จัดท ากรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง ระดับความเส่ียง 

ท่ียอมรับได้รวมของเทศบาล  
2. อนุมัติเพดานความเส่ียง  
3. กล่ันกรองประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง  
4. ก ากับดูแล และส่ังการให้มีการจัดท านโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน แผนงานด้านบริหารความเส่ียง  
5. รายงานผลการบริหารด้านความเส่ียงต่อคณะกรรมการสถาบันเป็นรายไตรมาส  
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริหารความเส่ียง และมาตรการป้องกันแก้ไข  
7. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสถาบัน 

 
 3.2) คณะท างานบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรีต าบลลาดยาว 

ปลัดเทศบาลต าบลลาดยาว 

หน.ส านักปลัดฯ ผอ.กองคลัง ผอ.ช่าง ผอ.กองสาธารณสุข ฯ ผอ.กองการศึกษา ผอ.กองวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะท างานบริหารความเส่ียง 

สอบทาน/อนุมติันโยบายบริหารความเส่ียง และแผนบริหารความเส่ียง 
สนบัสนุนการด าเนินการของคณะท างานบริหารความเสียง 

ให้ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ติดตาม/ประสานงาน/รวบรวมความเส่ียงและรายงานให้คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงทราบ 

ประสานกบัหน่วยงานต่างๆ 

จดัท า และปรับปรุงการบริหารความเส่ียงขององคก์ร 
ด าเนินการบริหารความเส่ียงในส่วนท่ีรับผดิชอบ  ตามท่ีก าหนดไวใ้น
แผนบริหารความเส่ียง 
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4) นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

การด าเนินการบริหารจัดการบริหารความเส่ียงได้น ากรอบ และแนวทางการบริหารความเส่ียง
ตามแนวทาง หลักเกณฑ์การบริหารความเส่ียงตามหลักธรรมาภิบาล  มาตรฐาน COSO (Committee           
of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) รวม 7 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเส่ียง (Objective Setting)  
2. การระบุความเส่ียงต่างๆ (Event Identification)  
3. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  
4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเส่ียง (Risk Response)  
5. กิจกรรมการบริหารความเส่ียง (Control Activities)  
6. ข้อมูลและการส่ือสารด้านบริหารความเส่ียง (Information and Communication)  
7. การติดตามผล และเฝ้าระวังความเส่ียงต่างๆ (Monitoring)  
 
ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเส่ียง (Objective Setting) เป็นการก าหนด

วัตถุประสงค์ของ การด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียง และพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีมีความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ และได้รับงบประมาณสูงเป็นอันดับแรก ซึ่งสามารถวิเคราะห์ความเส่ียงได้
ครบถ้วนทุก ด้านช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ โดยค านึงถึงปัจจัยเส่ียง และความเส่ียงในด้านต่างๆ    
ท่ีน่าจะส่งผล กระทบกับการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ และนโยบาย และพิจารณาหาแนวทางในการป้องกัน 
หรือจัดการกับ ความเส่ียงเหล่านั้นก่อนท่ีจะเริ่มปฏิบัติงาน หรือด าเนินกิจการตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

ขั้นตอนท่ี 2 การระบุความเส่ียงต่างๆ (Event Identification) เป็นการวิเคราะห์เพื่อด าเนินการ
ระบุความ  เส่ียง ซึ่ งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก .พ .ร.) ก าหนดให้น าแนวคิด              
หลักธรรมาภิบาล (Good Govenance) ท่ีเกี่ยวข้องมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเส่ียงโครงการท่ีได้รับ
การคัดเลือก โดยค านึงถึง ปัญหา และอุปสรรคท่ีเป็นสัญญาณบ่งช้ีอันจะน าไปสู่ความเส่ียงท่ีโครงการไม่ประสบ
ความส าเร็จ ท้ังนี้ ปัจจัย ภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นส่วนประกอบส าคัญ ดังนี้  

1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเส่ียงท่ีสามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
กระบวนการ ท างาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น  

2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมการเกิดได้ด้วยองค์กร เช่น ภาวะ 
เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
ซึ่งในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเส่ียง  เทศบาลต าบลลาดยาวได้พิจารณาจากปัจจัยเส่ียง 4 ด้าน ดังนี้  

1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ       
ไม่บรรลุ เป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวม โดยอาจจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ภายนอก
ส่งผลต่อกล ยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์หรือการก าหนดกลยุทธ์ท่ีขาด       
การมีส่วนร่วม และขาดการยอมรับจากภาคประชาชน และองค์กรอิสระ รวมท้ัง การไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง  
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2) ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยอาจเกิดจากระบบงานภายในเทศบาล  กระบวนการ 
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
ด าเนิน โครงการ  

3) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
บริหาร งบประมาณไม่ถูกต้องเหมาะสมส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความ
เส่ียง ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณขององค์กรไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการด าเนินการ เป็นต้น  

4) ความเส่ียงด้านการปฏิบั ติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) 
หมายถึง การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เนื่องจากความไม่ชัดเจนไม่ทันสมัยไม่ครอบคลุม หรือ
ความ ไม่ชอบธรรม  

 

นอกจากส่วนราชการจะต้องพิจารณาปัจจัยเส่ียง ดังกล่าวข้างต้นแล้วจะต้องน าแนวคิดหลัก 
ธรรมาภิบาล และมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภาท่ีเกี่ยวข้องมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์     
ความเส่ียง เช่น  

1) ด้านกลยุทธ์ โครงการท่ีได้รับคัดเลือกมานั้นอาจมีความเส่ียงต่อเรื่องประสิทธิผล และ
การมีส่วนร่วม  

2) ด้านการด าเนินงาน อาจมีความเส่ียงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส  
3) ด้านการเงิน   อาจมีความเส่ียงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 
4) ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเส่ียงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค 

ท้ั งนี้  ความ เส่ียงด้านธรรมาภิบาลท่ีอาจจะเกิ ดขึ้นจากการด า เนิน โครงการตาม               
แผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  มีดังนี้  

1) ประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบั ติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ และ 
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ            

2) ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามตามแนวทางการก ากับดูแลท่ีดี ท่ี
มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เครื่องมือการบริหารงานท่ีเหมาะสม  

3) การมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการท่ีทุกฝ่ายมีโอกาสเข้าร่วมรับรู้ เรียนรู้ ท า
ความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข และร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  

4) ความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา  
5) การตอบสนอง (Responsiveness) คือ การสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงการ 

สนองตอบความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนไดส่วนเสียท่ีมีความต้องการอย่างหลากหลายภายใน  
ระยะเวลาทีก าหนด  

6) ภาระรับผิดขอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี 
และผลต่อเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  

7) นิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับด้วยความ 
เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  

8) การกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ โดยมุ่งเน้น 
สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ  
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9) ความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติ และได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการส่วนราชการรัฐสภาได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ในหมวด 1 บทท่ัวไป มาตรา 3 วรรคสอง หมวด 5 ส่วนท่ี 3 มาตรา 78 และหมวด 
13 มาตรา 279  

 

ขั้นตอนท่ี 3  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) เป็นกระบวนการวิเคราะห์และ     
จัดล าดับความ เส่ียง โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เมื่อท าการ
ประเมินแล้วท าให้รู้ถึงระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) ซึ่งระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 
หมายถึง สถานะ ความเส่ียงท่ีได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเส่ียง แบ่งออกเป็น 4 
ระดับ คือ  

1. สูงมาก (Extreme) คะแนนความเส่ียง 17-25 คะแนน  
2. สูง (High) คะแนนความเส่ียง 10-16 คะแนน  
3. ปานกลาง (Medium) คะแนนความเส่ียง 4-9 คะแนน  
4. ต่ า (Low) คะแนนความเส่ียง 1-3 คะแนน  

 

Risk Assessment Matrix โอกาส (Likelihood) 
ต่ า (๑) ปานกลาง (3) สูง (5) 

ผล
กร

ะท
บ 

(I
m

p
ac

t)
 สูง (5) 5 15 25 

ปานกลาง (3) 3 9 15 
ต่ า (1) 1 3 5 

 
ขั้นตอนท่ี 4 กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเส่ียง (Risk Response) มีข้ันตอน ดังนี้  
1. การหลีกเล่ียงความเส่ียง หมายถึง ปฏิเสธและหลีกเล่ียงโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง โดยการ 

หยุด ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงกิจกรรม หรือโครงการท่ีจะน าไปสู่เหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียงได้ 
2. การควบคุมความสูญเสีย หมายถึง พยายามลดความเส่ียงโดยการเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลง 

ขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรม หรือโครงการท่ีน าไปสู่เหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียง รวมถึงลดความน่าจะเป็นท่ี 
เหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียงจะเกิดขึ้น มี 2 วิธี คือ  

1) การป้องกันการเกิดความสูญเสีย  
2) การควบคุมขนาดของความสูญเสีย ในภายหลังเกิดความสูญเสีย  

3. การรับความเส่ียงเอาไว้เอง หมายถึง หากท าการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความ 
เส่ียงใดเลยท่ีเหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเส่ียงสูงกว่าประโยชน์ท่ีจะได้รับอาจต้องยอมรับความ 
เส่ียงแต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อรองรับผลท่ีจะเกิดขึ้น  

4. การถ่ายโอนความเส่ียง หมายถึง ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียง  
และการจัดการแบ่งความเส่ียงให้กับผู้อื่น เช่น การจ้างผู้อื่นมาด าเนินเนินการแทน หรือการซื้อประกันภัย  
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ขั้นตอนท่ี 5 กิจกรรมการบริหารความเส่ียง (Control Activities) เมื่อได้ประเมินความเส่ียง 
และก าหนด กลยุทธ์ในการจัดการความเส่ียงแล้วจึงด าเนินการก าหนดกิจกรรม หรือมาตรการในการจัดการ
ความเส่ียงให้ หมดไป หรือลดลงในระดับท่ียอมรับได้ โดยกิจกรรมท่ีก าหนดต้องเป็นกิจกรรมท่ีหน่วยงานยังไม่
เคยปฏิบัติ หรือเป็นกิจกรรมท่ีก าหนดเพิ่มเติมจากกิจกรรมเดิมท่ีเคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความ
เส่ียงได้ นอกจากนี้ยังต้องก าหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบใน แผนบริหารความเส่ียงขององค์กร  

 

ขั้ น ต อ น ท่ี  6 ข้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร ส่ื อ ส า ร ด้ าน บ ริ ห า ร ค ว าม เ ส่ี ย ง  ( Information and 
Communication) การ ส่ือสารถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารความเส่ียงทุกขั้นตอน และกระบวนการ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจท่ีตรงกันอย่างท่ัวถึงมีการเปิดช่องทางการ
ส่ือสาร และ รับทราบข้อมูลด้านการบริหารความเส่ียงให้กับผู้บริหาร และบุคลากรขององค์กรได้เข้าถึง โดย
ผ่านช่องทาง ต่างๆ เช่น ระบบอินทราเน็ต หนังสือเวียน การประชุมช้ีแจงโดยผู้บริหาร หรือการฝึกอบรม เป็น
ต้น ขั้นตอนท่ี 7 การติดตาม และเผ้าระวังความเส่ียงต่างๆ (Monitoring) การติดตามและเฝ้าระวังความ เส่ียง 
โดยการก าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลว่าแต่ละหน่วยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการ จัดการ
ความเส่ียงท่ีก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการ ปรับปรุงความ
เส่ียงท่ีวางไว้เพียงพอเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีการปฏิบัติจริงสามารถ ลด หรือป้องกันความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น โดยก าหนดให้มีการรายงานผล ปีละครั้ง หลังจากส้ินปีงบประมาณไม่เกิน 90 วัน 

 
5) การบริหารความเสี่ยง ของเทศบาลต าบลลาดยาว 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ    

1. ผู้บริหารท้องถิ่น / หัวหน้าคณะบริหารจัดการความเส่ียง เป็นผู้มีหน้าท่ีจัดท าแผน บริหารจัดการ
ความเส่ียงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลต าบลลาดยาว 

2. ผู้ประสานงาน/ผู้ให้ค าแนะน า/ผู้ให้ค าปรึกษา มีหน้าท่ีส่ือสารข้อมูลสารสนเทศท่ี  เกี่ยวกับ      
ความเส่ียงท่ีถูกตรวจพบ และช่วยให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริหาร  จัดการ      
ความเส่ียง น ามาปรับปรุงการด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียงในหน่วยงาน  

3. คณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าแผนการบริหารจัดการ
ความเส่ียง  พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเส่ียง และถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติ
ตามท่ีกระทรวงการะคลังก าหนด และมีหน้าท่ีติดตามและประเมินการบริหารจัดการความเส่ียง มี 2 แบบ  

- การปฏิบัติงานประเมินโอกาสและวิธีการบริหารจัดการความเส่ียงในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการทุจริต  
- การน าความรู้ในเรื่องของความเส่ียงท่ีได้รับจากการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา มาใช้ในการ 

ประเมินผลกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงในหน่วยงาน 
4. คณะท างานการจัดการความเส่ียง  ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าส านัก / กอง มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ

ด าเนินงานตามนโยบายและมาตรการ บริหารจัดการความเส่ียงของเทศบาลต าบลลาดยาว  ก ากับดูแล       
ให้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และจัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 

- การก าหนดวัตถุประสงค์จัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียง  
- การส่ือสารเพื่อด าเนินการ  
- การระบุความเส่ียง  
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- การประเมินความเส่ียง  
- การตอบสนองความเส่ียง  
- การติดตามประเมินผล  
- การรายงานและทบทวน  

 

 นิยามความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ความเสี่ยง (Risk)  

โอกาส/เหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอนหรือส่ิงท่ีท าให้แผนงานหรือการด าเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่
บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กร ในท่ีสุดท้ัง
ในแง่ของผลกระทบเป็นตัวเงิน หรือผลกระทบท่ีมีต่อภาพลักษณ์และช่ือเสียงองค์กร  

การบริหารความเสี่ยงองค์กร ( Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการปฏิบัติโดย 
คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงาน โดย 
กระบวนการบริหารความเส่ียงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งช้ีเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นและมี  
ผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับเพื่อให้ได้รับความมั่นใจ 
อย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรก าหนดไว้  

กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง เทศบาลต าบลลาดยาวก าหนดกระบวนการบริหารจัดการ 
ความเส่ียงเพื่อให้ข้ันตอนและวิธีการในการ บริหารจัดการความเส่ียงเป็นไปอย่างมีระบบ และด าเนินไปใน
ทิศทางเด่ียวกันท่ัวทั้งองค์กร โดยมีข้ันตอน ส าคัญ ดังนี้  

1. วัฒนธรรมองค์กร เป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับกรอบการบริหาร ซึ่งมีอิทธิพลต่อการ ก าหนด    
กลยุทธ์และเป้าหมาย การก าหนดกิจกรรม การบ่งช้ี ประเมินและจัดการความเส่ียง เช่น จริยธรรม วิธีการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร และบุคลากรรูปแบบการจัดการฝ่ายบริหารวิธีมอบหมายอ านาจ หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบ ส่งผลให้มีการสร้างจิตส านึกการตระหนักรู้ และการรับความรู้เรื่องความ เส่ียง รวมถึงการ
ควบคุมแก่พนักงานทุกคนในองค์กร  

2. การก าหนดวัตถุประสงค์ เทศบาลต้องมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่า
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย และความเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับ ได้ โดยการ
จัดการความเส่ียงให้อยู่ในกรอบของระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ หรือแนวทางในการก าหนดท่ี ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยความเส่ียงภายในเทศบาล 

 

 การบ่งช้ีปัจจัยความเสี่ยงและประเด็นความเสี่ยงจากกระบวนการท างานหลัก (Process Flow) 
 
 
 
 

 

 
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะให้เพียงพอ      
ต่อการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒. จัดเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้ประสบ การณ์ในการปฏิบัติ 
งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

งานทะเบียนราษฎร 
 

บุคลากรมีความรู้ความช านาญในการ
ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรโดยเฉพาะ
ตามต าแหน่ง 
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งานนิติการ 
 

บุคลากรมีความรู้ความช านาญในการ
ปฏิบัติงานนิติการโดยเฉพาะตาม
ต าแหน่ง 

งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

บุคลากรมีความรู้ความช านาญในการ
ปฏิบัติงานแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินโดยเฉพาะตามต าแหน่ง 

งานสาธารณูปโภค 
1. ปฏิบัติงานด้านแบบแผนและก่อสร้างใหเ้ป็นไป

ตามระเบียบฯ ท่ีก าหนด 

2. มีบุคลากรระดับหัวหน้างานเพื่อท าหน้าท่ีส่ัง
การดูแลและให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิศวกรรม 

งานสถานที่และการไฟฟ้า 
 

1. มีบุคลากรมีความรู้ความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน 

2. มีวัสดุอุปกรณ์ต่อการปฏิบัติงานท่ีเพียงพอเพื่อ
ป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 

งานรักษาความสะอาด 
1. มีสถานท่ีก าจัดขยะท่ีสามารถรองรับปริมาณ

ขยะได้อย่างเพียงพอ 
2. ดูแล ปรับปรุงพื้นท่ีสีเขียว เช่น ปลูกต้นไม้ 

ดูแลต้นไม้สนามหญ้า เกาะกลางถนน 
3. รณรงค์การลดใช้พลังงาน ลดการใช้พลาสติก 

ใช้พลังงานทดแทน 

งานสุขาภิบาลฯ มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลโดยตรง 
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 การระบุประเด็นปัญหาและการประเมินความเสี่ยง 

 
ประเด็นปัญหา ประเมินความเสี่ยง (Degree of Risk) 

     - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 มีเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจน

ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อในการ
ปฏิบัติงาน  

 ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
 

     - งานทะเบียนราษฎร 
 ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความ

ช านาญ 
 
 

     - งานนิติการ 
 ขาดเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้าน

นิติการต าแหน่งนิติกร และไม่มี
กรอบอัตราก าลังในต าแหน่ง
ดังกล่าว 

 
     - งานแผนที่ภาษแีละทะเบียน

ทรัพย์สิน 
 ขาดบุคลากรท่ีมีประสบการณ์

และความรู้ในต าแหน่งโดยเฉพาะ 
 
 
 

 
 ไม่สามารถบรรเทาความ

เดือดร้อนท่ีเกิดจากสาธารณ
ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีความ
เส่ียง 
 

 การปฏิบัติงานล่าช้าเสร็จไม่
ทันตามก าหนดเวลาและ
อาจเกิดความผิดพลาด 
 
 

 การปฏิบัติงานด้านนิติการ
ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ท่ีเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ
ต าแหน่ง 

 
 

 งานแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินไม่มี
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงได้อย่างต่อเนื่อง 

 

 
20 = สูง 

 
 
 
 
 
 

3 = ต่ า 
 
 
 
 

3 = ต่ า 
 
 
 
 
 
 

3 = ต่ า 
 
 
 
 
 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานศูนย์บริการ
สาธารณสุขโดยตรง 

งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

บุคลากรมีความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงานป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ 
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ประเด็นปัญหา ประเมินความเสี่ยง (Degree of Risk) 
    - งานสาธารณูปโภค 

 ไม่มีบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถด้านงานวิศวกรรม 
และงานควบคุมการก่อสร้างและ   
ผังเมือง 

 
 
 
    - งานสถานท่ีและการไฟฟ้า 

 ขาดอุปกรณ์วัสดุมีไม่เพียงพอใน
การปฏิบัติงานอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้ปฏิบัติงานท่ีอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงได้และขาดแรงงานใน
การปฏิบัติงานในภาคสนาม 

 
    - งานรักษาความสะอาด 

 สถานท่ีก าจัดขยะไม่สามารถ
รองรับปริมาณขยะได้อย่าง
เพียงพอ 
 

    - งานสุขาภิบาลฯ 

 ขาดบุคลากรท่ีมีประสบการณ์
และความรู้ในต าแหน่งโดยเฉพาะ 

 
     - งานศูนย์บริการสาธารณสุข 

 ขาดบุคลากรท่ีมีประสบการณ์
และความรู้ในต าแหน่งโดยเฉพาะ 

 
 
     - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

 ขาดบุคลากรท่ีมีประสบการณ์
และความรู้ในต าแหน่งโดยเฉพาะ 

 

 
 การปฏิบัติงานด้านแบบ

แผนและก่อสร้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบฯ  ท่ีก าหนด
และไม่มีบุคลากรระดับ
หัวหน้างานเพื่อท าหน้าท่ี
ส่ังการดูแลและให้ความรู้
เกี่ยวกับงานวิศวกรรม 

 
 การปฏิบัติงานจัดงาน

สถานท่ีและการไฟฟ้า
สาธารณะ ไม่มีวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีเพียงพอและ
บุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน 

 
 

 ปริมาณขยะมีปริมาณมาก 
 
 
 
 

 งานสุขาภิบาลฯไม่มี
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงได้อย่างต่อเนื่อง 

 
 งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ไม่มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงได้อย่างต่อเนื่อง 

 
 

 งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อไม่มีเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบโดยตรงได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 
20 = สูง 

 
 
 
 
 
 
 

9 = ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 

17 = สูง 
 
 
 
 

3 = ต่ า 
 
 
 

 
3 = ต่ า 

 
 
 
 

3 = ต่ า 
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 การจัดการความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยง  
((Risk Response and Risk Management Plan)  

 

ภารกิจ แผนบริหารความเสี่ยง 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
วัตถุประสงค์ 
  - เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้และ
ยานพาหนะเพียงพอในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
ด้านงานทะเบียนราษฎร 
วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อให้งานทะเบียนราษฎรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ด้านงานนิติการ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้งานนิติการ สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับหนังสือส่ังการต่างๆ 
 
ด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 
วัตถุประสงค์  
- เพื่อให้การปฏิบัติงานแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินมีประสิทธิภาพถูกต้อง
รวดเร็ว 
 
ด้านแบบแผนและก่อสร้างกิจกรรมงาน
ก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การด าเนินงานของส่วนโยธาเป็นไป
ตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

๑. วางแผนการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

๒. รับโอนบุคลากรต าแหน่งเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓. ด าเนินการจัดหา 
 
-   ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้

ความ สามารถในงานทะเบียนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
-ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ 
-เพิ่มกรอบอัตราก าลังต าแหน่งนิติกร 
 
 
 
 
- สรรหาบุคลากรท่ีตรงกับต าแหน่งและเป็น
ข้าราชการท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
 
 
-ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถและเพิ่มกรอบอัตราก าลัง
ต าแหน่งวิศวกรโยธา 
 
 
 
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์การป้องกันภัยอันตราย
ท่ีรีบด่วนและจ้างบุคลากรเพิ่มเพื่อให้งาน
ส าเร็จลุล่วงทันเวลา 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
กองวิชาการ
และแผนงาน 

 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 

กองช่าง 
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ภารกิจ แผนบริหารความเสี่ยง 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ด้านการจัดงานสถานที่และการไฟฟ้า 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านจัดงานสถานท่ี
และการไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
ด้านงานรักษาความสะอาด(กิจกรรม
ปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะ) 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อปรับปรุงสถานท่ีก าจัดขยะท่ีมีอยู่ให้
สามารถรองรับขยะได้เพียงพอ 
๒. จัดหาสถานท่ีก าจัดขยะแห่งใหม่ 
 
 
ด้านงานสุขาภิบาล 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล
เป็นไปอย่างถูกต้อง ได้มาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒. เพื่อดูแล ปรับปรุงอนามัย  ส่ิงแวดล้อม
ของสถานประกอบการให้ปลอดภัยต่อ
สุขภาพประชาชน 
 
ด้านงานศูนย์บริการสาธารณสุข (งาน
ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด) 
วัตถุประสงค์ 
- จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
 
ด้านงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นท่ี
ท้ังโรคเกิดใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 
 

 
 
 
 
 
 
-ประเมินสภาพพื้นท่ีก าจัดขยะทุกเดือนเพื่อ
ประเมินสถานการณ์ 
-จัดท าโครงการเพื่อลดจ านวนขยะ เช่น 
โครงการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง โครงการ
ธนาคารขยะ 
-จัดท าโครงการจัดการขยะมูลฝอยโดย
ระบบเตาเผาขยะ 
 
-ส่งบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีแทนเข้ารับการ
อบรมในงานสุขาภิบาลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
-ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
ความอบอุ่น 
-สรรหา/รับโอน 
 
 
 
-ประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์โรคติดต่อใน
ปัจจุบัน 
-จัดหา/เพิ่มสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

 
กองช่าง 

 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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 การติดตามการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
การบริหารความเส่ียงของ เทศบาลต าบลลาดยาวก าหนดให้มีการติดตามประเมินผล เนื่องจาก

ความเส่ียงอาจมีการเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป การจัดการความเส่ียงท่ีเคยมีประสิทธิผล
อาจเปล่ียนเป็น กิจกรรมท่ีไม่เหมาะสม กิจกรรมการควบคุมอาจมีประสิทธิผลน้อยลง ระดับความเส่ียงท่ี
ยอมรับได้ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น เทศบาลต าบลลาดยาว  
จึงได้มีการด าเนินการ  ดังนี้ 

 1) การติดตามผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงเป็นรายปี โดยสามารถน าแบบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ไปใช้ในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน      
ตามแผนบริหารความเส่ียงได้โดยสรุปผลเสนอคณะกรรมการการบริหารจัดการความเส่ียงเทศบาล          
ต าบลลาดยาว และผู้บริหาร ตามล าดับ เพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ  

2) การติดตามควบคุมประเด็นความเสียงท่ีมีผลการประเมินในระดับต่ า  แม้ว่าผลการประเมิน
ของประเด็นความเส่ียงในครั้งนี้ จะอยู่ในระดับต่ า เนื่องจาก เทศบาลต าบลลาดยาว มีกิจกรรมการควบคุมท่ี
คาดว่าจะมีประสิทธิผลเพียงพอท่ีจะท าให้โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน      
อาจท าให้สถานการณ์เปล่ียนไปกิจกรรมควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ กรณีนี้ให้คณะกรรมการการบริหารจัดการ
ความเส่ียงเทศบาลต าบลลาดยาวด าเนินการประชุมการบริหารความเส่ียงเฉพาะ เพื่อให้สามารถแก้ไขได้อย่าง
ทันเวลา เพื่อลดความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น พร้อมท้ังรายงานผู้บริหารต่อไป 
 
 กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง (Control Activities) 

 

กิจกรรมการควบคุม เป็นนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าแผนการจัดการความเส่ียง 
ของเทศบาลต าบลลาดยาว ได้มีการด าเนินการอย่างเหมาะสม และทันเวลา โดยกิจกรรมการควบคุม          
เช่น การอนุมัติ การส่ังการ การมอบหมายหน้าท่ี การก าหนดขั้นตอนการตรวจสอบเพิ่มเติม เป็นต้น ท้ังนี้ในแต่
ละกิจกรรมแผนงานเพื่อตอบสนอง  ความเส่ียง อาจมีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมท่ีแตกต่างกัน             
ซึ่ง เทศบาลต าบลลาดยาว จะต้องมีการก าหนดกิจกรรมการ ควบคุมท่ีเหมาะสม ในการด าเนินการเพื่อให้       
แผนบริหารความเส่ียงน าไปสู่การปฏิบัติ อนึ่ง กิจกรรมการควบคุมเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง แม้การ
ก าหนดแผนบริหารความเส่ียงจะสามารถตอบสนองหรือจัดการความเส่ียงได้อย่างเหมาะสม แต่หากขาด
กิจกรรมการควบคุมท่ีดีและเหมาะสม ก็อาจท าให้การบริหารความเส่ียงล้มเหลว ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ี
วางไว้ การก าหนดกิจกรรมการควบคุมของ เทศบาลต าบลลาดยาว ได้มีการแต่งต้ังให้คณะกรรมการบริหาร
จัดการความเส่ียง ขึ้น เพื่อติดตามและควบคุมความเส่ียงตามท่ีผู้บริหารก าหนด โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
และป้องกันความเส่ียงและเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น ท้ังนี้ หากน าโครงการ
และกิจกรรมการควบคุมไปสู่การปฏิบัติแล้ว และมีการส่ือสารให้ พนักงานในองค์กรได้ทราบ  เพื่อให้ทุกคน   
ได้เข้าใจ ตระหนักถึงความจ าเป็นและยอมรับการบริหารความเส่ียง เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน เพื่อแสดง
ถึงนโยบาย ด้านการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 
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 สารสนเทศและการสื่อสาร  (Information and Communication) 
สารสนเทศและการส่ือสารเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญ ท่ีจะท าให้การบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพ

และ ประสิทธิผล โดย เทศบาลต าบลลาดยาว ต้องมีการตระหนักและด าเนินการโดยการก าหนดไว้ในนโยบาย
การบริหารความเส่ียง ซึ่งมีขอบเขตการด าเนินงาน ดังนี้ มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านความเส่ียง  

1) การจัดเก็บข้อมูลความเสียหายท่ีเกิดจริง เพื่อเป็นหลักฐานและใช้อ้างอิงในการประเมินและ     
ก าหนดระดับของความเส่ียง ซึ่งจะท าให้การประเมินความเส่ียงมีความถูกต้องแม่นย ามากขึ้นกว่าการใช้      
ดุลยพินิจในการก าหนดระดับความเส่ียง  

2) มีการปรับปรุงข้อมูลความเส่ียงจากการประเมินส่ิงท่ีเคยเกิดขึ้นแล้ว มาเป็นข้อสมมติฐาน หรือ
การพยากรณ์ข้อมูลความเส่ียงท่ีมีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคตมากขึ้น เพื่อให้ข้อมูลความ  เส่ียงมีลักษณะเป็น
แนวทางในการสร้างสัญญาณเตือนล่วงหน้า เพื่อใช้ป้องกันการเพิ่มขึ้นของสถานะความเส่ียง เกินกว่าระดับท่ี
ยอมรับได้ 

3) ให้ความส าคัญกับข้อมูลความเส่ียงท่ีครบถ้วนท้ังปัจจัยภายในและภายนอก และเป็นข้อมูล     
ท้ัง ด้านลบและด้านบวก (Upside / Downside) โดยไม่ควรพิจารณาหรือให้ความส าคัญเฉพาะข้อมูลปัญหา
หรือ อุปสรรคท่ีเป็นด้านลบอย่างเดียว แต่ควรให้ความส าคัญกับโอกาส หรือจุดแข็งขององค์กรท่ีเป็นด้านบวก 
เพื่อให้ทราบว่าหากไม่หยิบฉวยก็จะมีความเส่ียงให้พลาดโอกาสไป  การส่ือสารไปยังบุคลากรทุกระดับอย่าง
ท่ัวถึง การส่ือสารเพื่อให้การบริหารความเส่ียงภายในองค์กรมีประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันความเส่ียงต่างๆ  
ไม่ให้เกิดขึ้น หรือลดความรุนแรงของความเส่ียงต่างๆ ลงได้ โดยผู้บริหารมีส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบาย 
และผลักดันให้เกิดการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผน  

บริหารความเส่ียงไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดการความเส่ียงของหน่วยงาน โดย เทศบาลต าบล
ลาดยาวด าเนินการ ดังนี้  

1) ผู้บริหารประกาศนโยบายการบริหารความเส่ียงให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบ  
2) ถ่ายทอดความรู้หลักการและแนวทางปฏิบัติการบริหารความเส่ียงผ่านทางสารสนเทศต่างๆ 

ได้แก่ โทรศัพท์, โทรสาร, เฟสบุค, e-mail, video clip, line เป็นต้น 
 

 การรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง เทศบาลต าบลลาดยาว  ติดตาม ประเมินผล ประสานงาน
รวบรวมความเส่ียง  และรายงานความเส่ียงองค์กร  เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรอบการบริหารความเส่ียงสามารถ
ยึดถือปฏิบัติและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเทศบาล  แล้วน าเสนอต่อ
ผู้บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 
 ปรับปรุงทบทวนการบริหารความเสี่ยง  

ปรับปรุ ง  ทบทวนการบริหารความ เส่ียง จากข้อ เสนอแนะของ ผู้บริห าร เพื่ อน า ผล                 
และ ข้อเสนอแนะไปสู่การตัดสินความเหมาะสม ความพอเพียง และประสิทธิผลของมาตรการแผนบริหาร
ความเส่ียง ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ รวมถึงทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียง กระบวนการ บริหาร
ความเส่ียง โดยจะมีการทบทวนความเส่ียงท่ียังเหลืออยู่/ความเส่ียงท่ีพบใหม่ ประจ าปีงบประมาณ เพื่อหา
แนวทางจัดการความเส่ียงในปีงบประมาณถัดไป 

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


