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คํานํา 
การบริหารความเสี่ยงเปนหนาท่ีของทุกคนในองคกรตั้งแตผูบริหารจนถึงเจาหนาท่ีทุกระดับ 

เพราะการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ ตองเริ่มตั้งแตการกําหนดกลยุทธดวยการมองภาพรวมท้ังหมด      
ขององคกรโดยคํานึงถึงเหตุการณหรือปจจัยเสี่ยงท่ีสามารถสงผลกระทบตอมูลคารวมขององคกร แลวกําหนด
แผนการจัดการความเสี่ยง เพ่ือใหความเสี่ยงองคกรอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับและจัดการได เพ่ือการสราง
หลักประกันท่ีองคกรจะสามารถบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง            
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ข้ึน เพ่ือใหผูบริหารและผูปฏิบัติการทุกฝายมีความเขาใจถึงกระบวนการ      
บริหารความเสี่ยง สามารถดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีไดกําหนดไว      
ในแผน ซ่ึงเปนการลดมูลเหตุและโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย ใหระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหาย
ท่ีจะเกิดข้ึนอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ  

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงคตามความคาดหวังไดก็ตอเม่ือไดมีการนําแผน
ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมของผูบริหารและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทุกฝาย ท่ีจะใหความรวมมือในการ
นําไปดําเนินการตอ และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเปนประโยชนแกการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรท่ีเก่ียวของทุกระดับ รวมท้ังเปนประโยชนตอการพัฒนางานของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ตอไป  
 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
ตุลาคม ๒๕๖4 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

บทนํา           ๑  
1. หลักการและเหตุผล          ๑  
2. วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง        ๑  
3. เปาหมาย           2 
4. ประโยชนของการบริหารความเสี่ยง        ๒  
5. นิยามความเสี่ยง          3 

บทท่ี 2 ขอมลูพื้นฐานของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว     ๔  
1. ประวัติความเปนมา          ๔  
2. วิสัยทัศน           ๔  
๓. ยุทธศาสตร           ๔  
๔. เปาประสงค          ๔ 
๕. คาเปาหมาย          4 
6. กลยุทธ (พันธกิจ)         ๕ 
7. แผนงาน          5 
8. โครงสรางหนวยงาน          6 

บทท่ี 3 แนวทางการบริหารความเสี่ยง       9  
1. แนวทางดําเนินงานและกลไกการบริหารความเสี่ยง      9  
2. โครงสรางการบริหารความเสี่ยง        10  

บทท่ี 4 กระบวนการบริหารความเสี่ยง       12  
1. การระบุความเสี่ยง          12  
2. การประเมินความเสี่ยง         12  
3. การจัดการความเสี่ยง          ๑2  
4. การรายงานและติดตามผล         ๑2  
5. การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง       12  
6. การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง       12  

บทท่ี 5 แผนบริหารความเสี่ยง        21 

 

ภาคผนวก 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 1 บทนํา 

 

๑. หลักการและเหตุผล  
  ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม   ไดใหความสําคัญกับ  “การบริหาร      
ความเสี่ยง”  ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญตอการบริหารเชิงยุทธศาสตร  ในการผลักดันใหภาครัฐดําเนินงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค 
  การบริหารความเสี่ยงท่ีดี  คือ  บุคลากรท่ีเก่ียวของภายในองคกรไดมีสวนรวมในการวิเคราะห               
การตรวจสอบ  ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับองคกรอยูเสมอ  รวมท้ังรวมกันวางแผน
ปองกันและควบคุมใหเหมาะสมกับภารกิจ  เพ่ือลดสภาพปญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนและสราง
ความเสียหายหรือความสูญเสียใหกับองคกรได  สวนราชการตองมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหาร     
ความเสี่ยงเพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินแผนงาน/โครงการท่ีสําคัญซ่ึง
ตองครอบคลุมความเสี่ยงในดานธรรมาภิบาล  ในการปองกันขอผิดพลาดหรือลดโอกาสท่ีจะทําใหองคกร     
เกิดความเสียหายโดยใหระดับความเสี่ยงและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ีสามารถรับได  และมี
การติดตามประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว จึงไดจัดทําคูมือการบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖5 ข้ึน  เพ่ือเปนเครื่องมือทางกลยุทธท่ีสําคัญตามหลักการกํากับดูแล   
ท่ีดีโดยจะชวยใหการบริหารงานและการตัดสินใจดานตางๆ เชน  การวางแผน การติดตามควบคุม และวัดผล
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชทรัพยากรตางๆ อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดการสูญเสียและ
โอกาสท่ีทําใหเกิดความเสียหายแกองคกรอันจะสงผลใหการปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในยังมีสวนชวยใหเกิดการ
พัฒนาความสัมพันธภายในองคกร นํามาซ่ึงการประสานการทํางาน การติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลและความ
รวมมือในการดําเนินงานตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการบริหารราชการตอไป 
 

2. วัตถุประสงคของแผนบริหารความเส่ียง  
1) เพ่ือใหผูบริหารและผูปฏิบัติงาน เขาใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ 

                         เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  

2) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบข้ันตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสีย่ง  

3) เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่อง  

4) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 

5) เพ่ือเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหาร 

                         ความเสี่ยง กับกลยุทธของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  

6) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับองคกร 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

-2- 
 

3. เปาหมาย  
1) ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือนําไปใชใน 

การดําเนินงานตามยุทธศาสตร และแผนปฏบิัติงานประจําปใหบรรลตุามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว  

2) ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 

และจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได  

3) สามารถนําแผนบริหารความเสี่ยงไปใชในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบ  

4) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดําเนินงานภายในองคกรอยาง 

ตอเนื่อง  

5) ความรับผิดชอบตอความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกําหนดข้ึนอยางเหมาะสมท่ัว 

ท้ังองคกร  

6) การบริหารความเสี่ยงไดรับการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร  
 

4. ประโยชนของการบริหารความเส่ียง  
การดําเนินการบริหารความเสี่ยงจะชวยใหผูบริหารมีขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจไดดียิ่งข้ึนและ 

ทําใหองคกรสามารถจัดการกับปญหาอุปสรรคและอยูรอดไดในสถานการณท่ีไมคาดคิดหรือสถานการณท่ีอาจ
ทําใหองคกร เกิดความเสียหาย  

ท่ีคาดหวังวาจะไดรับจากการดาเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้  
1) เปนสวนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี การบริหารความเสี่ยงจะชวย 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผูบริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักท่ีสําคัญ และสามารถทํา
หนาท่ีในการกํากับดูแลองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

2) สรางฐานขอมูลท่ีมีประโยชนตอการบริหารและการปฏิบัติงานในองคกร การบริหาร 

ความเสี่ยงจะเปนแหลงขอมูลสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจดานตางๆ ซ่ึงรวมถึงการบริหารความเสี่ยง         
ซ่ึงต้ังอยูบนสมมุติฐานในการตอบสนองตอเปาหมายและภารกิจหลักขององคกรรวมถึงระดับความเสี่ยง          
ท่ียอมรับได  

3) ชวยสะทอนใหเห็นภาพรวมของความเส่ียงตางๆ ท่ีสําคัญไดท้ังหมด การบริหารความ 

เสี่ยงจะทําใหบุคลากรภายในองคกรมีความเขาใจถึงเปาหมายและภารกิจหลักขององคกรและตระหนักถึง  
ความเสี่ยงสําคัญสงผลกระทบในเชิงลบตอองคกรไดอยางครบถวน ซ่ึงครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล  

4) เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือท่ีชวยให 

ผูบริหารสามารถม่ันใจไดวาความเสี่ยงไดรับการจัดการอยางเหมาะสมและทันเวลา รวมท้ังเปนเครื่องมือท่ี
สําคัญของผูบริหาร ในการบริหารงานและการตัดสินใจในดานตางๆ เชน การวางแผนการกําหนดกลยุทธ การ
ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงสงผลใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
และสามารถปกปองผลประโยชน รวมท้ังเพ่ิมมูลคาแกองคกร  

5) ชวยใหการพัฒนาองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทําใหรูปแบบ 
การตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององคกรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เชน การตัดสินใจโดยท่ี
ผูบริหารมีความเขาใจในกลยุทธ วัตถุประสงคขององคกร และระดับความเสี่ยงอยางชัดเจน 
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6) ชวยใหการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ 
                        ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยง
ในแตละกิจกรรม และการเลือกใชมาตรการในการบริหารความเสี่ยง เชน การใชทรัพยากรสําหรับกิจกรรมท่ีมี
ความเสี่ยงต่ําและกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูงยอมแตกตางกัน หรือการเลือกใชมาตรการแตละประเภทยอมใช
ทรัพยากรแตกตางกัน เปนตน 
 

5. นิยามความเส่ียง 
  ความเส่ียง  (Risk) คือ  เหตุการณท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนไดในอนาคต  หรือการกระทําใดๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึนภายใตสถานการณท่ีไมแนนอน  และสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปน
ตัวเงิน)   หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร 

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบงออกไดเปน 3 สวน ดังนี้  
1) ปจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุท่ีจะทําใหเกิดความเสี่ยง  

2) เหตุการณเสี่ยง คือ เหตุการณท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงาน หรือ นโยบาย  

3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายท่ีนาจะเกิดข้ึนจาก 
เหตุการณเสี่ยง 

 

  การบริหารความเส่ียง  (Risk Management)  คือ  กระบวนการท่ีใชในการบริหารจัดการ
ปจจัยเสี่ยงตางๆ เพ่ือใหโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง  หรือผลกระทบของความเสียหายจาก
เหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได  การจัดการความเสี่ยงตองมองปญหาความเสี่ยงแบบ
องครวม  ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสมจะตองอาศัยการมีสวนรวมจากผูบริหารและผูปฏิบัติการจาก
ทุกระดับรวมกัน  พิจารณาท้ังความเสี่ยงท่ียอมรับได  และระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได  เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
และเห็นพองรวมกันท่ัวท้ังองคกรจึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได 
 

ระบบบริหารความเส่ียง (Risk Management System)  
ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมท้ัง 

กระบวนการดําเนินงานตางๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีองคกรจะเกิดความเสียหาย ใหระดับของความ
เสี่ยงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบ
ไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมาย ท้ังในดานกลยุทธ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และ
ชื่อเสียงขององคกรเปนสําคัญ โดยไดรับการสนับสนุนและการมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงจากหนวยงาน
ทุกระดับท่ัวท้ังองคกร 
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บทท่ี 2 ขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
1. ประวัติความเปนมา 
  เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ไดจัดตั้งเปนเทศบาลเม่ือวันท่ี  2๔ พฤษภาคม  ๒๕๔2 โดยมีพ้ืนท่ี
ครอบคลุมตําบลหาดเสี้ยวท้ังตําบล ซ่ึงตั้งอยูทางทิศเหนือของอําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  มีอาณาเขต
ติดตอ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ จดกับเขต ตําบลปาง้ิว 
  ทิศใต  จดกับเขตตําบลหนองออ และตําบลทาชัย 

ทิศตะวันออก จดกับเขติดกับตําบลหนองออ 
ทิศตะวันตก จดกับเขตตําบลบานแกง   

  เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว เนื้อท่ี 44  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 27,500 ไร เปนพ้ืนท่ีอยู
อาศัย  800 ไร  พ้ืนท่ีทําการเกษตร  3,915 ไร  พ้ืนท่ีสาธารณะ  444  ไร มีประชากรอาศัยอยูในพ้ืนท่ี
จํานวน 3,603 ครัวเรือน 6,575 คน แยกเปนชาย 3,089  คน หญิง 3,486 คน 

2. วิสัยทัศน 
 “หาดเสี้ยวเมืองนาอยู ควบคูการศึกษา พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม เพียบพรอมประเพณี 
วัฒนธรรม นอมนําธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 
๓. ยุทธศาสตร 
  ๑.  ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  ๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินกีฬา นันทนาการ  
                          การทองเท่ียว 
  ๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ๔.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม 
  ๕.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและพัฒนาบุลากรทองถ่ิน 
  ๖.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๔. เปาประสงค 
  ๑)  ประชาชนมีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีครอบคลุมและไดมาตรฐาน มีแหลงน้ําเพียงพอ 
  ๒)  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนระบบการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว  
  ๓)  สงเสริมประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัย และไดรับการสงเคราะห 
  ๕)  เพ่ิมประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 
  ๖)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการบริหาร 
5. คาเปาหมาย (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
  1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน จํานวน 4 โครงการ 
  2) การพัฒนาระบบการศึกษาฯ จํานวน 37 โครงการ 
  3) การพัฒนาเศรษฐกิจ จํานวน 3 โครงการ 
  4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคม จํานวน 30 โครงการ 
  5) การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมืองการบริหาร จํานวน 10 โครงการ 
  6) การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ จํานวน 9 โครงการ 
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6.  กลยุทธ (พันธกิจ) 
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว มีหนาท่ีสําคัญในการบําบัดทุกขบํารุงสุข ประชาชนในทองถ่ินรวม 

สรางสรรคสังคม   ใหเขมแข็ง พัฒนางานดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองในพ้ืนท่ีเพ่ือสนองความ
ตองการของประชาชนและทองถ่ิน โดยใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาระดับภาคและ
แผนพัฒนาระดับชาติ เพ่ือใหความมุงหมายสัมฤทธิ์ผล ตามวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาล จึงไดกําหนดภารกิจ
หลักไว ดังนี้ 

๑. การบริหารจัดการใชท่ีดินและผังเมือง บริการโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสอดคลองกับผังเมือง 
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พัฒนาระบบการจราจร กอสรางและปรับปรุงแหลงน้ํา
เพ่ืออุปโภคและการเกษตร 

2.  สงเสริมการพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา 
การศึกษา 

3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ เพ่ิมรายได และการมีงานทําเพ่ือแกไขปญหา 
ความยากจน 

๔.  เสริมสรางความเข็มแข็งของครอบครัวและชุมชน ใหความรูดานสุขภาพอนามัยและ 
บริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานแกประชาชน 

๕.  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมทางราชการเมืองในทุกระดับ 
๖.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 

7. แผนงาน 
  ๑.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  ๒.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓.  แผนงานการศึกษา 
   ๔.  แผนงานสาธารณสุข 
   5.  แผนงานเคหะและชุมชน 
   6.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   7.  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   8.  แผนงานการเกษตร 
   9.  แผนงานการพาณิชย 
   ๑0.แผนงานงบกลาง 
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8. โครงสรางหนวยงาน 
  เพ่ือใหการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  สามารถนําไปปฏิบัติไดอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงกําหนดใหมี “คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคกร” 
ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ประกอบดวย  
 1.  นายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว เปน  ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2.  รองนายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว เปน  รองประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 ๒.  ปลัดเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  เปน  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๓.  รองปลัดเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว เปน  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 4.  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  เปน  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 5.  ผูอํานวยการกองคลัง   เปน  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 6.  ผูอํานวยการกองชาง   เปน  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
 7.  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ  เปน  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 8.  ผูอํานวยการกองการศึกษา  เปน  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

9.  ผูอํานวยการกองวิชาการฯ  เปน  ผูประสานงานคณะกรรมการฯและเลขานุการ 
 10.หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ เปน  ผูประสานงานคณะกรรมการฯและผูชวยเลขานุการ 
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 แผนภูมิโครงสรางคณะกรรมการพิจารณาความเส่ียงระดับองคกร 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. หนวยงานบริหารความเสี่ยง ซ่ึงประกอบหัวหนาหนวยงาน และทีมงาน  ประกอบดวย 

หนวยงานดังนี้ 
(1) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

- งานการเจาหนาท่ี   
   - หัวหนาฝายอํานวยการ ผูรับผิดชอบงานธุรการ   งานพัฒนาชุมชน     
   - หัวหนาฝายปกครอง ผูรับผิดชอบงานทะเบียนราษฎร และบัตร 
   - หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ รับผิดชอบ งานปองกันและบรรเทา 

  สาธารณภัย                             
                                  งานรักษาความสงบ    
  (2) ผูอํานวยการกองคลัง รับผิดชอบงานดังนี้ 
   - หัวหนาฝายบริหารงานคลัง ผูรับผิดชอบ งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน  
                                 งานการเงินและบัญชี   
   - หัวหนาฝายพัฒนารายได ผูรับผิดชอบงานพัฒนารายได งานเรงรัดรายได  
                                 งานผลประโยชน 
                                 และกิจการพาณิชย  

- ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน รับผิดชอบงาน งานแผนท่ีภาษีและทะเบียน                
 ทรัพยสิน 

 

รองประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง 

ผูประสานงานคณะกรรมการฯ 

หัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาล 

ปลัดเทศบาลฯ 
รอง

ปลัดเทศบาลฯ 

ผูอํานวยการ
กองสาธารณสุข

  

ผูอํานวยการกอง
ชาง 

ผูอํานวยการกอง 
วิชาการฯ 

ผูอํานวยการกอง 
การศึกษา 

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง 

ผูอํานวยการ
กองลัง 
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(2) ผูอํานวยการกองชาง รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

- งานวิศวกรรม 
- งานสวนสาธารณะ  

   - ฝายโยธา ผูรับผิดชอบ รับผิดชอบงาน 
   - งานสาธารณูปโภค 
   - งานสถานท่ีและไฟฟาสาธารณะ 
   - งานธุรการ 
   (๔) ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม รับผิดชอบงานดังนี้ 
   -  งานธุรการ งานสงเสริมสุขภาพ    งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ  
   - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม รับผิดชอบงาน 
   - งานสัตวแพทย 
-   - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม 
   - งานรักษาความสะอาด    
  (5) กองวิชาการและแผนงาน รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
    ฝายแผนงานและงบประมาณ  
   - งานธุรการ 
   - งานแผนและงบประมาณ 
    ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
   -งานนิติการ 
   -งานบริการและเผยแพรวิชาการ 
   -งานประชาสัมพันธ 
  (6) กองการศึกษา รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
   -งานธุรการ และวานแผนและโครงการ 
   -งานการศึกษาและปฐมวัย  
   -งานสงเสริมการทองเท่ียว 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
  1. หนวยงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหนาท่ีความรับผิดชอบโดยรวม ในการกํากับดูแลการ
บริหารจัดการความเสี่ยงภายในเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
  2. ผูประสานงานคณะบริหารความเสี่ยง มีหนาท่ีตรวจสอบและชวยสนับสนนุคณะกรรมการ
พิจารณาความเสี่ยงระดับองคกรในการปฏิบัติหนาท่ีดานการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสอบทานใหม่ันใจวา
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
  3. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทาน
การบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
   หัวหนางาน มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการ   
ความเสี่ยงของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว และกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง ผานคณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ซ่ึงประกอบดวยหัวหนาหนวยงานหลักของแตละสํานัก/กอง โดยมีหัวหนาสํานัก/กอง 
เปนประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหนวยงาน 
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  5. คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหนวยงานยอย (หัวหนางาน) มีหนาท่ีทํา
ใหเชื่อม่ันไดวาความเสี่ยงภายในเทศบาลตําบลหาดเสี้ยวท่ีสําคัญ ไดรับการระบุและประเมินอยางสมํ่าเสมอ
รวมท้ังไดมีการกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผลไว โดยรับผิดชอบในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
  - จัดทํานโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง กลยุทธและหลักเกณฑในการบริหารจัดการ     
ความเสี่ยงเพ่ือเสนอใหนายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว พิจารณาและอนุมัติ 
  - พิจารณาและสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล
ตําบลหาดเสี้ยว ตามท่ีหนวยงานเจาของความเสี่ยงไดประเมินไว รวมท้ังขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไข 
  - กํากับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตําบล
หาดเสี้ยว โดยการติดตามและสอบทานอยางตอเนื่อง 
  - รายงานความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากใหนายกเทศมนตรีตําบลหาดเสี้ยว 
ปลัดเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว และหัวหนาสานัก/กอง รับทราบ 
  6. งานตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในผานการตรวจสอบภายในประจําป ซ่ึงเปนการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานท่ีสําคัญตามปจจัยเสี่ยง 
รวมท้ังติดตามการปรับปรุงแกไขขอบกพรองท่ีตรวจพบ 
  7. ผูบริหารและพนักงานทุกคนมีหนาท่ีความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห ประเมินและ
จัดลําดับความเสี่ยงของหนวยงานท่ีตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการจัดการ    
ความเสี่ยง 
 

วิธีการบริหารความเส่ียง 
  เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ไดนําการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีสอดคลองกับการควบคุมภายใน       
ตามหนังสือ 
  ๑ .หนั งสื อกระทรวงการคลั ง ท่ี  กค  ๐๔๐๙ .๓ /ว ๑๐๕   ลว . ๕  ตุ ลาคม  ๒๕๖๑               
เรื่อง หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๒ . หนั งสือกระทรวงการคลั ง ท่ี  กค ๐๔๐๙ .๔ /ว ๒๓  ลว. ๑๙  มีนาคม ๒๕๖๒             
เรื่อง หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับ
หนวยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ซ่ึงกําหนดวิธีปฏิบัติในแตละข้ันตอนของการบริหารจัดการความเสี่ยง มาปรับใชในการพัฒนา
กระบวนการบริหารของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
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บทท่ี 3 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. แนวทางดําเนินงานและกลไกการบริหารความเส่ียง  
  1.1 แนวทางดําเนินงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว 
แบงเปน 2 ระยะ ดังนี้  
 

  ระยะท่ี 1 การเริ่มตนและพัฒนา  
  1) กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว  
  2) ระบุปจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปจจัยเสี่ยง  
  3) วิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงจากการดําเนินงาน  
  4) จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงท่ีอยูในระดับสูง (High) และสูงมาก
      (Extreme) รวมท้ังปจจัยเสี่ยงท่ีอยูในระดับปานกลาง (Medium) ท่ีมีนัยสําคัญ  
  5) สื่อสารทําความเขาใจเก่ียวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงใหผูปฏิบัติงานของเทศบาล      
      ตําบลหาดเสี้ยวรับทราบ และสามารถนําไปปฏิบัติได  
  6) รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
  7) รายงานสรุปการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการ 
                         ความเสีย่ง  
 

  ระยะท่ี 2 การพัฒนาสูความย่ังยืน  
  1) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปท่ีผานมา  
  2) พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการความเสี่ยงสําหรับความเสี่ยงแตละประเภท  
  3) ผลักดันใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร  
  4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
 

 1.2 กลไกการบริหารความเส่ียง ประกอบดวย  
  1) ประธานกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง มีหนาท่ีแตงตั้งคณะทํางานบริหารจัดการ  
ความเสี่ยง สงเสริมใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมท้ังพิจารณาให
ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือนําไปปฏิบัติตอไป  
  2) คณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง มีหนาท่ีดําเนินการใหมีระบบการบริหารความ
เสี่ยง จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง รายงานและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
รวมท้ังทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงการดาเนินงานตอไปในอนาคต  
  3) ผูปฏิบัติงาน หรือเจาหนาท่ีและลูกจางเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว มีหนาท่ีสนับสนุนขอมูล            
ท่ีเก่ียวของใหกับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง  
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กลไกลการบริหารความเส่ียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธาน
กรรมการบริหาร

จัดการความ
เส่ียง 

แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

พิจารณาใหความเห็นชอบ/อนุมัติ 

คณะกรรมการ
บริหารจัดการ

ความเสี่ยง 

๑. ระบุปจจัยเสี่ยง ประเมิน
โอกาสและผลกระทบ 
๒. วิเคราะหและจัดลําดับ
ความสําคัญ 
๓. จัดทําแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง 

ผูปฏิบัติงาน สนับสนุนขอมูลท่ีเก่ียวของกัน ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

พิจารณา/
เสนอแนะ 

6. สื่อสารทําความ
เขาใจกับผูปฎิบัติ 

๕. รายงาน/
ประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยง 

๔. ทบทวนแผนการ
บริหารความเสี่ยง 
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2. โครงสรางการบริหารความเส่ียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ผูอํานวยการสํานัก/กอง 

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง 

ผูปฏิบัติงาน 

งานตรวจสอบภายใน 
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บทท่ี ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
  กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการท่ีใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และ
จัดลําดับ  ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงานขององคกร  รวมท้ังการจัดทํา
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุม  เพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับได ซ่ึงเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง  6  ข้ันตอนหลัก ดังนี้  
  1. ระบุความเสี่ยง เปนการระบุ เหตุการณ ใดๆ ท้ั งท่ี มีผลดีและผลเสียตอการบรรลุ
วัตถุประสงค โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนไดอยางไร  

  2. ประเมินความเส่ียง เปนการวิเคราะหความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดยพิจารณา
จาก การประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง โดยอาศัย 
เกณฑมาตรฐานท่ีไดกําหนดไว ทําใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม  

  3. จัดการความเส่ียง เปนการกําหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และ
ควบคุมความเสี่ยงท่ีสูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลง ใหอยูในระดับท่ียอมรับได สามารถปฏิบัติ
ไดจริง และควรตองพิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจายและตนทุนท่ีตองใชลงทุนในการกําหนดมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการนั้น    กับประโยชนท่ีจะไดรับดวย  

  4. รายงานและติดตามผล เปนการรายงานและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ท่ีไดดําเนินการท้ังหมดตามลําดับ ใหฝายบริหารรับทราบและใหความเห็นชอบดําเนินการตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง  

  5. ประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง เปนการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจําป เพ่ือใหม่ันใจวาองคกรมีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมี
ประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ท่ีดําเนินการสามารถลดและ
ควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนไดจริงและอยูในระดับท่ียอมรับได หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืน
เพ่ิมเติม  เพ่ือใหความเสี่ยงท่ียังเหลืออยู    หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยูในระดับท่ียอมรับได และให
องคกรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางตอเนื่อง  

  6. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร
จัดการ  ความเสี่ยงในทุกข้ันตอน เพ่ือพัฒนาระบบใหดียิ่งข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

-14- 
  

กระบวนการบริหารความเส่ียงของเทศบาลตําบลหาดเส้ียว 
 
 

 
 
1. การระบุความเส่ียง  
  เปนกระบวนการท่ีผูบริหารและผูปฏิบัติงาน รวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง โดยตอง
คํานึงถึงความเสี่ยงท่ีมีสาเหตุมาจากปจจัยท้ังภายในและภายนอก ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอวัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคกร หรือผลการปฏิบัติงานท้ังในระดับองคกรและระดับกิจกรรม ในการระบุปจจัยเสี่ยง 
จะตองพิจารณาวามีเหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความผิดพลาด        
ความเสียหายและไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด รวมท้ังมีทรัพยสินใดท่ีจําเปนตองไดรับการดูแลปองกันรักษา 
ดังนั้นจึงจําเปนตองเขาใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” “ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภท
ความเสี่ยง”กอนท่ีจะดําเนินการระบุความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม  

  1.1 ความเส่ียง (Risk) หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนภายใต
สถานการณท่ีไมแนนอนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือ
กอใหเกิดความลมเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักขององคกร และเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติงาน 
  1.2 ปจจัยเส่ียง (Risk Factor) หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ท่ีจะทําให
ไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน เม่ือใด และเกิดข้ึนไดอยางไร 
และทําไม ท้ังนี้สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง เพ่ือจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง โดยปจจัยเสี่ยงแบงได 2 ดาน ดังนี้  
 

๑.ระบุ
ความเส่ียง

๒.ประเมิน
ความเสี่ยง

๓.จัดการ
ความเสี่ยง

๔.รายงาน
และติดตาม

ผล

๕.
ประเมินผล
การบริหาร
จัดการความ

เสี่ยง

๖.ทบทวน
การบริหาร
จัดการความ

เสี่ยง
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   1) ปจจยัเส่ียงภายนอก คือ ความเสี่ยงท่ีไมสามารถควบคุมการเกิดไดโดยองคกร   
อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คูแขง เทคโนโลย ีภัยธรรมชาต ิสิ่งแวดลอม  
   2) ปจจัยเส่ียงภายใน  คือ ความเสี่ยงท่ีสามารถควบคุมไดโดยองคกร อาทิ 
กฎระเบียบ ขอบังคับภายในองคกร วัฒนธรรมองคกร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู/ 
ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทํางาน ขอมูล/ ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/ อุปกรณ  

  1.3 ประเภทความเส่ียง แบงเปน 4 ประเภท ไดแก  
   1) ความเส่ียงเชิงยุทธศาสตร (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับ        
กลยุทธ เปาหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององคกร ท่ีอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไมบรรลุผล      
ตามเปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตรขององคกร  
   2) ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของ
กับประเด็นปญหาการปฏิบัติงานประจําวัน หรือการดําเนินงานปกติ ท่ีองคกรตองเผชิญเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ความเสี่ยงดานนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไมมีผังการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน หรือไมมีการมอบหมายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน  
   3) ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk) เปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงิน
ท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก อาทิ ขอบังคับเก่ียวกับรายงานทางการเงินของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก 
กรมบัญชีกลาง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน รวมท้ัง การจัดสรรงบประมาณไมเหมาะสม  
   4) ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance 
Risk) เปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ การปกปองคุมครองผูรับบริการหรือผูมี    
สวนไดเสียการปองกันขอมูลรวมถึงประเด็นทางดานกฎระเบียบอ่ืนๆ  
   การระบุความเสี่ยงควรเริ่มดวยการแจกแจงกระบวนการปฏิบั ติงานท่ีจะทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว แลวจึงระบุปจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทําใหเกิดความ
ผิดพลาด  ความเสียหาย และเสียโอกาส ปจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเปนตนเหตุท่ีแทจริงเพ่ือท่ีจะสามารถนําไปใช
ประโยชน ในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได ท้ังนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดําเนินการไดหลาย
วิธี อาทิ จากการวิเคราะหกระบวนการทํางาน การวิเคราะหทบทวนผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืน การสัมภาษณ แบบสอบถาม 
 2. การประเมินความเส่ียง  
  การประเมินความเสี่ยง เปนกระบวนการท่ีประกอบดวย การวิเคราะห การประเมิน และการ
จัดระดับ ความเสี่ยง ท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของหนวยงานหรือของ
องคกร ซ่ึงประกอบดวย 4 ข้ันตอน ดังนี้  

  2.1 การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน  
 เปนการกําหนดเกณฑท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย
คณะทํางานบริหาร    ความเสี่ยงไดกําหนดหลักเกณฑในการใหคะแนน ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว 5 ระดับ คือ นอยมาก นอย ปานกลาง สูง 
และสูงมาก ดังนี้ 
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หลักเกณฑการใหคะแนนโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและความรุนแรงของผลกระทบ 
 

ประเด็นท่ีพิจารณา ระดับคะแนน 
๑ = นอย

มาก 
๒ = นอย ๓ = ปาน

กลาง 
๔ = สูง ๕ = สูง

มาก 
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง  

 

ความถ่ีในการเกิดเหตุการณหรือ
ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
(เฉลี่ย : ป ครั้ง)  
 

5 ป /ครั้ง  
 

2-3 ป/ 
ครั้ง  

 

1 ป/ ครั้ง  
 

1-6 
เดือน/ ครั้ง  
ไมเกิน 5 
ครั้ง/ ป  

1 เดือน /
ครั้ง  
หรือ

มากกวา  
โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ  นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงของผลกระทบ 
มูลคาความเสียหาย  < 1 หม่ืน

บาท 
1 – 5 

หม่ืนบาท 
5 หม่ืนบาท 

– 
2 แสนบาท 

2 แสน
บาท – 1 
ลานบาท 

> 1 ลาน
บาท 

อันตรายตอชีวิต  เดือดรอน 
รําคาญ 

บาดเจ็บ
เล็กนอย 

บาดเจ็บ 
ตองรักษา 

บาดเจ็บ
สาหัส 

อันตรายถึง
ชีวิต 

ผลกระทบตอภาพลักษณ/การดําเนินงาน
ของหนวยงาน  

นอยมาก นอย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 
 สวนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธระหวาง โอกาสท่ีจะเกิด          
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกร วาจะกอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยไดกําหนดเกณฑ
ไว 4 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ํา 
    
   ๕ 
  
   ๔ 
 
   ๓ 
              สูงมาก 
   ๒      สูง 
           ปานกลาง 
   ๑      ต่ํา 
    
 
                      ๑         ๒            ๓        ๔             ๕ 
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2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง  
  เปนการนําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยท่ีระบุไวมาประเมินโอกาส (Likelihood)   
ท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลคาความเสียหาย 
(Impact)   จากความเสี่ยง  เพ่ือใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงท่ีแตกตางกัน ทําใหสามารถกําหนดการควบคุม
ความเสี่ยง   ไดอยางเหมาะสม  ซ่ึงจะชวยใหสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใต
งบประมาณ กําลังคน หรือเวลาท่ีมีจํากัดโดยอาศัยเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวขางตน  ซ่ึงมีข้ันตอนดาเนินการ 
ดังนี้  
  1) พิจารณาโอกาส ความถ่ี ในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) วามีโอกาส ความถ่ีท่ีจะ
เกิดนั้นมากนอยเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด  

  2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ท่ีมีผลตอหนวยงานวามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด  

 

  2.3 การวิเคราะหความเส่ียง  
 เม่ือพิจารณาโอกาส ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง วากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด  
  ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
(Likelihood x Impact) ซ่ึงจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปนแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบง
พ้ืนท่ีเปน 4 สวน ซ่ึงใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้  
  1) ระดับความเสี่ยงต่ํา (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน โดยท่ัวไปความเสี่ยง
ในระดับนี้   ใหถือวาเปนความเสี่ยงท่ีไมมีนัยสําคัญตอการดําเนินงาน ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนนั้นสามารถยอมรับได
ภายใต การควบคุมท่ีมีอยูในปจจุบัน ซ่ึงไมตองดําเนินการใดๆเพ่ิมเติม  
  2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 – 10 คะแนน ยอมรับ
ความเสี่ยงได แตตองมีแผนควบคุมความเสี่ยง  
  3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 – 16 คะแนน ตองมีแผนลด
ความเสี่ยง เพ่ือใหความเสี่ยงนั้นลดลงใหอยูในระดับท่ียอมรับได  
  4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน ตองมี
แผนลดความเสี่ยงและประเมินซํ้า หรืออาจตองถายโอนความเสี่ยง  
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แผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) 
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3. การจัดการความเส่ียง  
  เปนการกําหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซ่ึงมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกับสถานการณ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบ แตท้ังนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการ
ลดระดับผลกระทบท่ีเกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบดวย            
4 แนวทางหลัก คือ  
  1) การยอมรับ (Take) หมายถึง การท่ีความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมท่ี
มีอยู ซ่ึงไมตองดําเนินการใดๆ อาทิ กรณีท่ีมีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาท่ีจะดําเนินการใดๆ ใหขอ
อนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไวและไมดําเนินการใดๆ แตควรมีมาตรการติดตามอยางใกลชิดเพ่ือรองรับผลท่ีจะ
เกิดข้ึน  

  2) การลดหรือควบคุมความเส่ียง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน หรือลด
ความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงข้ันตอนบางสวนของกิจกรรมหรือโครงการท่ี
นําไปสูเหตุการณท่ีเปนความเสี่ยง เพ่ือใหมีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม อาทิ การปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการทํางานใหกับพนักงาน และการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  

  3) การหยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีไมสามารถ
ยอมรับและตองจัดการใหความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเง่ือนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุม
นี้อาทิ การหยุดหรือยกเลิกการดําเนินงานหรือกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงนั้น  

  4) การถายโอนความเส่ียง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีสามารถโอนไปใหผูอ่ืนได อาทิ 
การทําประกันภัย ประกันทรัพยสิน กับบริษัทประกัน การจางบุคคลภายนอกหรือการจางบริษัทภายนอกมา
จัดการในงานบางอยางแทน เชน งานรักษาความปลอดภัย  
  เม่ือเลือกวิธีการหรือมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะใชจัดการความเสี่ยงแลว ตองมีการจัดทําแผน
บริหารการจัดการความเสี่ยงเพ่ือกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงท่ีสูง 
(High) และสูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลง ใหอยูในระดับท่ียอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง และใหสามารถ
ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได รวมท้ังตองพิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจายและ
ตนทุน ท่ีตองใชลงทุนในการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชนท่ีจะไดรับดวย 

 4. การรายงานและติดตามผล  
  หลังจากจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดําเนินงานตามแผนแลว จะตองมีการรายงาน
และติดตามผลเปนระยะ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการดําเนินงานไปอยางถูกตองและเหมาะสม โดยมี
เปาหมายในการติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง 
รวมท้ังติดตามผลการจัดการความเสี่ยงท่ีไดมีการดําเนินการไปแลววาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการบริหาร
ความเสี่ยงหรือไม  โดยหนวยงานตองสอบทานดูวา วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให
ดําเนินการตอไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนําผลการติดตามไปรายงานให
ฝายบริหารทราบ ตามแบบรายงานท่ีไดกลาวไวขางตน ท้ังนี้กระบวนการสอบทานอาจกําหนดขอมูลท่ีตอง
ติดตาม หรืออาจทํา Check List การติดตาม พรอมท้ังกําหนดความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถติดตาม
ผลไดใน 2 ลักษณะ คือ 
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  1) การติดตามผลเปนรายครั้ง (Separate Monitoring) เปนการติดตาม ตามรอบระยะเวลา
ท่ีกําหนด เชน ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน  

  2) การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เปนการติดตามท่ีรวมอยู
ในการดําเนินงานตางๆ ตามปกติของหนวยงาน  

 5. การประเมินผลการบริหารความเส่ียง  
  คณะทํางานบริหารความเสี่ยง จะตองทําสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงประจําปตอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  เพ่ือใหม่ันใจวาเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว มีการ
บริหารจัดการ  ความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการ
ควบคุมความเสี่ยง ท่ีดําเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนไดจริงและอยูในระดับท่ียอมรับได 
หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือใหความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูหลังมีการจัดการอยูในระดับ
ท่ียอมรับได และใหองคกรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรมในการดําเนินงาน  

 6. การทบทวนการบริหารความเส่ียง  
  การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความ
เสี่ยงในทุกข้ันตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงใหทันสมัยและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานจริงเปนประจําทุกป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-21- 

บทท่ี 5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ในปงบประมาณ 2565 เทศบาลตําบลหาดเสี้ยว ไดดําเนินการวิเคราะหและจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง เพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน โดยพิจารณาทบทวนจากรายงาน
ผลการดําเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของปงบประมาณ 2565 รวมถึงขอเสนอแนะจาก คณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยง และคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางข้ึนไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพ่ือ
กําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงท่ีสูงมาก (Extreme) และสูง (High) 
นั้นใหลดลงมา อยูในระดับท่ียอมรับได  สําหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม 
เพ่ือปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอเปาหมาย  ซ่ึงการดําเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงไดพิจารณาถึง  
ความคุมคาในดานคาใชจายและตนทุนท่ีตองใช กับประโยชนท่ีจะไดรับดวย  

โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตําบลหาดเสี้ยว มี
องคประกอบท่ีสําคัญ  คือ  

  1) วิธีการดําเนินงาน (กิจกรรมการควบคุม จัดการความเสี่ยง)  
  2) ผูรับผิดชอบ (ฝายหรือกลุมงาน) ในแตละกิจกรรมของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
  3) งบประมาณท่ีใชดําเนินการ  
  4) กําหนดระยะเวลาดําเนินการของแผนงานนั้น  

  และไดแยกการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการและกิจกรรมของ
เทศบาลตําบลหาดเสี้ยวในสํานัก/กอง แยกตามรายละเอียดแบบรายงาน RM 1 ,RM 2 ,RM 3 ดังนี้ 


