


 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



คำนำ 
ตามที ่พระราชบัญญัติว ิน ัยการเง ินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใชเมื ่อว ันที่             

๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน   การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกำหนด ซ่ึง
กระทรวงการคลังไดกำหนดหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงสำหรับหนวยงานของรัฐ นั้น 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  เทศบาลตำบลทาวังตาล เล็งเห็นถึงประโยชนของ      
การบริหารความเสี่ยงดังกลาว จึงไดจัดใหมีการจัดทำคูมือการบริหารความเสี่ยงเพื่อเปนกรอบขั้นตอนของ          
การดำเนินงานที่ไดมาตรฐานและเปนไปตามหลักวิชาการกรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง 
COSO (COSO ERM Integrated Framework) ที ่เหมาะสม รวมทั ้งกำหนดแนวทางบริหาร  ความเสี ่ยงให
สอดคลองกับกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดำเนินงานของหนวยงาน ดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ของ กระทรวงการคลัง เพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจในแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยง      
ของเทศบาลตำบลทาวังตาล  อันจะชวยเสริมสรางศักยภาพในการทำงานและบริหารงานของเทศบาลตำบล        
ทาวังตาลใหเปนประโยชนสูงสุด 

ทายที่สุดนี้ คูมือบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีเจตนาเพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
และสรางความเขาใจ   ในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรแกผูบริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบล
ทาวังตาลรวมทั้งใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อนำไปสูการบรรลผุล
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององคกรอยางเปนรูปธรรมตอไป 

 
 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
    เทศบาลตำบลทาวังตาล 
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บทที่ 1 
บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล 
การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะ 

ชวยใหการบริหารงานและการตัดสินใจดานตางๆ เชน การวางแผน การกำหนดกลยุทธ การติดตามควบคุมและ
วัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชทรัพยากรตางๆ อยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสีย
และโอกาสที่ทำใหเกิดความเสียหายแกองคกรภายใตสภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องคกรลวนแตมีความเสี่ยง  
ซึ่งเปนความไมแนนอนที่อาจจะสงผลกระทบตอการดำเนินงานหรือเปาหมายขององคกร จึงจำเปนตองมีการ
จัดการความเสี่ยงเหลานั้นอยางเปนระบบ โดยการระบุความเสี่ยงวามีปจจัยเสี่ยงใดบางที่กระทบตอการดำเนินงาน
หรือเปาหมายขององคกร วิเคราะหความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความ
เสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และตองคำนึงถึงความคุมคาในการจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม 
 นอกจากนี้ กระทรวงการคลังไดกำหนดหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ.2562  ไดกำหนดใหหนวยงานของ
รัฐจัดใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตามยุทธศาสตรที่หนวยงานของรัฐ
กำหนด 
 ดังนั้น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  เทศบาลตำบลทาวังตาล จึงจำเปนตองจัดทำ
คูมือบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอางอิงกรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตาม แนวทาง COSO 
(COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการ  ดำเนินงานดาน         
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามท่ี กระทรวงการคลัง ไดกำหนดขึ้น 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลทาวังตาล เขาใจหลักการกระบวนการ ขั้นตอน
การบริหารความเสี่ยง 
 2. เพ่ือใหผูบริหารมีเครื่องมือในการควบคุมกำกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร 
 3. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการและข้ันตอนการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนสามารถ
ใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลตำบลทาวังตาล ซึ่งจะนำสูการลดโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน 
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3. การดำเนินงานบริหารความเสี่ยง 
 เทศบาลตำบลทาวังตาล  ดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความเสี่ยง 
4. นิยามความเสี่ยง 
  ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณหรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณที่
ไมแนนอน และจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิด          
ความลมเหลว หรือลดโอกาสที ่จะบรรลุว ัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ทั ้งในดานยุทธศาสตร                 
การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเปนผลกระทบทางบวกดวยก็ได โดยวัดจากผลกระทบ  (Impact)     
ที่ไดรับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ  
 ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบงออกไดเปน 3 สวน ดังนี้ 
  1) ปจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำใหเกิดความเสี่ยง ที่ทำใหไมบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไว      
โดยปจจัยเสี่ยงแบงได 2 ดานดังนี้ 
  1.1 ปจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมการเกิดไดโดยองคกร เชน 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คูแขง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
  1.2 ปจจัยเสี ่ยงภายใน คือ ความเสี ่ยงที ่สามารถควบคุมไดโดยองคกร เชนกฎ  
ระเบียบ ขอบังคับภายในองคกร วัฒนธรรมองคกร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู/ความสามารถของ
บุคลากร กระบวนการทำงาน ขอมูล/ระบบสารสนเทศ  เครื่องมือ/อุปกรณ 
  2) เหตุการณเสี่ยง คือ เหตุการณที่สงผลกระทบตอการดำเนินงานหรือนโยบาย 
  3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่นาจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ
เสี่ยง 
  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  หมายถึง กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการ
ปจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานตางๆ เพ่ือใหโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง 
หรือผลกระทบของ ความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได  
  ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) หมายถึง ระบบการบริหารปจจัย 
และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิด        
ความเสียหาย ใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องคกรยอมรับไดประเมิน
ไดควบคุมไดและ ตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเปาหมาย ทั้งในดานกลยุทธ การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององคกรเปนสำคัญ โดยไดรับการสนับสนุนและการมีสวนรวมในการบริหาร
ความเสี่ยงจากหนวยงานทุกระดับทั่วทั้งองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2  
ขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตำบลทาวังตาล 

1. ประวัติความเปนมา 
  ตำบลทาวังตาล ไดพัฒนาการมาจากชุมชนโบราณสถานเวียงกุมกาม ซึ่งพญามังรายทรงสรางขึ้น
ในราว พ.ศ. 1837 ในบริเวณที่ราบลุมแมน้ำปง เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนยาวตามลำน้ำปงสายเกา ตัวเมืองวางแนว
ทแยงทิศตะวันออกเฉียงใตสูตะวันตกเฉียงเหนือ  โดยกำแพงดานเหนือเลียบปงหาง การวางผังเมืองในแนวทแยง
คงชวยชะลอการสงน้ำจากแมน้ำเขาคูเมือง เพื่อมิใหน้ำไหลแรงจนทำใหคูเมืองเสียหาย หลังจากพญามังรายสราง
เมืองเชียงใหม เวียงกุมกามจึงมีฐานะเปนพันนากุมกาม จนกระทั่งสมัยธนบุรี ชื่อของพันนากุมกามไดหายไป แต
กลับปรากฎเปนชื่อ “ทาวังตาล” เมื่อพระเจากรุงธนบุรีทรงกองทัพธนบุรีมาชวยพระยาจาบานและพระเจากาวิละ
ตอสูกับพมา (พ.ศ. 1317) ซึ่งยึดครองเมืองเชียงใหม โดยสูรบกันที่ทาวังตาล ในสมัยพระเจากาวิละ ทาวังตาลเปน
ทาน้ำที่สำคัญแหงหนึ่ง เมื่อพระเจากาวิละเดินทางกลับจากกรุงเทพฯ พระเจากาวิละจะขึ้นเรือที่ทาวังตาล เชนกัน 
ทาวังตาลจึงเปนทาน้ำสืบมา จนกระทั่งการคมนาคมทางน้ำหมดความสำคัญลง ตอมาในสมัยพระเจากาวิโลรส 
สุริยะวงค และสมัยพระเจาอินทรวิชยานนท ไดใชสถานที่นี้เปนที่ประหารชีวิตนักโทษเมืองเชียงใหม ปจจุบันคือ 
สุสานทาวังตาล ตำบลปาแดด อำเภอเมืองเชียงใหม ภายหลังจากที่ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ในราชกิจจานุเบกษาแลว ทำใหตำบลทาวังตาลมีฐานะเปนนิติบุคคล
ตามกฎหมาย ตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 และเปนตำบลหนึ่งที่มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุน 3 ป ยอนหลัง
ติดตอกันไมต่ำกวา 150,000 บาท ไดรับการยกฐานะเปนหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น  ที่เรียกกันวา 
องคการบริหารสวนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อสภาตำบลที่จะจัดตั้งเปนองคการบรหิาร
สวนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 2๒ กุมภาพันธ พ.ศ. 25๔๖ และยกฐานะเปนเทศบาลตำบลทาวังตาล เมื่อวันที่ 2๒ 
พฤษภาคม พ.ศ. 255๒ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2550  เทศบาลตำบล      
ทาวังตาล ปจจุบันตั้งอยูเลขที่ 1๔๙/๑ หมูที ่ 2 ตำบลทาวังตาล อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม   แบงเขต         
การปกครองออกเปน ๑๓ หมูบานและแบงเขตการปกครองตามเขตการเลือกตั้ง ออกเปน 2 เขต 

2. วิสัยทัศน 
 ทาวังตาลเมืองนาอยู มุงเนนธรรมาภิบาล บริการอยางมีคุณภาพ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา  
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี 
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4. โครงสรางหนวยงาน 

                            
5. อำนาจหนาที่ตามโครงสรางหนวยงาน ดังนี้ 
สภาเทศบาล 1. ออกเทศบัญญัติ เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในเขตเทศบาล 

2. ตรวจสอบการบริหารงานของนายกเทศมนตรี 
3. ใหความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณ  
4. นำปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาล
เสนอตอสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 

ฝายบริหาร 1.กำหนดนโยบาย โดยไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมาย เทศบัญญัติและนโยบาย 
2.สั่ง อนุญาตและอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 
3.วางระเบียบเพื่อใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย 
4.รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ 
5.ปฏิบัติหนาที ่อื ่นตามที ่กฎหมายบัญญัติไว ในพระราชบัญญัตินี ้และ
กฎหมายอื่น 

ปลัดเทศบาล เป นผ ู บ ังค ับบ ัญชาพน ักงานเทศบาลและล ูกจ างเทศบาลรองจาก
นายกเทศมนตรีรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลใหเปนไป
ตามนโยบายและมีอํานาจหนาที่อื ่นตามที ่กฎหมายกําหนดหรือตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย 

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย ใหเปนไปตามนโยบายและมีอํานาจหนาที่
อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามท่ีปลัดมอบหมาย 

 
 
 

เทศบาลตำบลทาวังตาล
ตาลทา่วงัตาลทา่ววังัตาล 
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สำนักปลัด  มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไป ของเทศบาล และราชการท่ี
มิไดกำหนดหนาที่ของสวนราชการใดเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและ
เรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาล ใหเปนไปตามนโยบาย 
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล งานดานธุรการ     
งานสารบรรณ  การจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำรางขอบัญญัติตำบล        
การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล การใหคำปรึกษาหนาที่และ
ความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาของพนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
พนักงานจาง การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ดำเนินการเกี ่ยวกับ
อนุญาตตาง ๆ และปฏิบัติงานที่ไมอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการที่
เรียกชื่ออ่ืน รวมทั้งกำกับและเรงรัดการปฏิบัติราชการในเทศบาล ใหเปนไป
ตามนโยบายแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล โดยมี
โครงสรางงานในสำนักงานปลัด โดยกำหนดแบงสวนราชการภายในเปน        
๑ ฝาย 1๑  งาน คือ 
1.ฝายอำนวยการ ประกอบดวย 
 (1) งานบริหารงานทั่วไป 
 (2) งานทรัพยากรบุคคล 
 (3) งานธุรการ 
 (4) งานนโยบายและแผน 
 (5) งานกิจการสภา 
 (๖) งานเลือกตั้ง 
 (๗) งานรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 (๘) งานพัฒนาชุมชน 
 (๙) งานประชาสัมพันธ 
(๑๐) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๑๑) งานกฎหมายและคดี 

กองคลัง มีหนาที ่รับผิดชอบเกี ่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จายเงิน         
ทุกประเภท เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน  การนำสง 
การฝากเงิน การตรวจเงินของเทศบาลตำบล รวบรวมสถิติเงินไดประเภท
ตาง ๆ การเบิกตัดป  การขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ การหักภาษี
และนำสงรายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจายขาดเงินสะสมของ
เทศบาล  การยืมเงินทดรองราชการ การจัดสรรผลประโยชนจากสิ่งกอสราง
และทรัพยสิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผนดิน  
การพัฒนารายได  การออกใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตาง ๆ และปฏิบัติ
หน  าท ี ่ อ ื ่ นท ี ่ เ ก ี ่ ยวข อง โดยกำหนดแบ  งส  วนราชการภายในเปน                      
๑ ฝาย  ๘  งาน คือ 
๑. ฝายบริหารงานคลัง ประกอบดวย 
  (1) งานการเงินและบัญชี 
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   (2) งานพัสดุและทรัพยสิน 

  (๓) งานจัดเก็บและพัฒนารายได 
  (๔) งานธุรการ 
  (๕) งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
  (๖) งานแผนที่ภาษีและทรัพยสิน 
  (๗) งานสถิติการคลัง 

  (๘) งานบริหารงานทั่วไป 
กองชาง มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำขอมูลทางดาน

วิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพพัสดุ  งานออกแบบและ         
เขียนแบบ  การตรวจสอบ  การกอสราง  งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย  งานแผนปฏิบัต ิ  งานการกอสรางและซอมบำรุง           
การควบคุมการกอสราง และซอมบำรุง  งานแผนงานดานวิศวกรรม
เคร ื ่องจ ักรกล การรวบรวมประว ัต ิต ิดตามควบคุมการปฏ ิบ ัต ิงาน
เครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  
งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ  อุปกรณ  อะไหล  
น้ำมันเชื้อเพลิง  และงานอ่ืนที่เกี่ยวของ โดยกำหนดแบงสวนราชการภายใน
เปน  ๘  งาน คือ 
 (1) งานกอสราง 
 (2) งานวิศวกรรม 
 (3) งานผังเมือง 
 (๔) งานไฟฟาสาธารณะ 
 (๕) งานบริการทั่วไป 
 (๖) งานสาธารณูปโภค 
 (๗) งานธุรการ 
 (๘) งานสวนสาธารณะ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาที่รับผิดชอบดำเนินงานใหเปนไปตาม เจตนารมณของกฎหมายที่วา
ดวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม พรอมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ 
พัฒนาและปรับปรุงงานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม การอาชีวอนามัย
การสงเสริมสุขภาพ  การควบคุมปองกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ  การ
พัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ ่งแวดลอม  จัด
ใหบริการเผยแพรความรู ทางดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค        
การควบคุมสิ่งแวดลอม การคุมครองผูบริโภค จัดบริการ รักษาความสะอาด 
การจัดการขยะมูลฝอย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายโดย
กำหนดแบงสวนราชการภายในเปน  ๑๐  งาน คือ 
 (1) งานสงเสริมสุขภาพ 
 (2) งานเผยแพรและฝกอบรม 
 (3) งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
 (4) งานธุรการ 
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  (๕) งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 

 (๖) งานรักษาความสะอาด 
 (๗) งานบริหารงานทั่วไป 
 (๘) งานกูชีพกูภัย 
 (๙) งานวางแผนสาธารณสุข 
 (๑๐) งานขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

กองการศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปฏิบัติงานดานการศึกษา   การวิเคราะห  วิจัย 
และพัฒนาหลักสูตร  การแนะแนว  การวัดผล ประเมินผล  การพัฒนาตำรา
เรียน  การวางแผนการศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการ
สงเสริมการศึกษา  การจัดการและสงเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม
ทองถิ่น การจัดการและสงเสริมกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติงานอื่นที่
เกี่ยวของ โดยกำหนดแบงสวนราชการภายในเปน  1  ฝาย  ๘ งาน คือ 
(1) ฝายบริหารการศึกษา ประกอบดวย 
 (1) งานธุรการ 
 (2) งานบริหารการศึกษา 
 (๓) งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 (๔) งานการศึกษาปฐมวัย,ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 (๕) งานโรงเรียน 
 (๖) งานกีฬาและนันทนาการ 
 (๗) งานกิจการศาสนา 

หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกสำนัก / 
ทุกกอง และมีอำนาจในการเขาถึงขอมูล เอกสาร ทรัพยสิน  
การตรวจดานการเงินการบัญชี และ การตรวจสอบการดำเนินงาน รวมทั้ง
การสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและ
งานใหคำปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. แนวทางดำเนินงาน 
 1.1 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมีหนาที่ความ
รับผิดชอบดังนี้ 
  ๑. กำหนดแนวทางหรือระบบบริหารการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทาวังตาล 
  2. ระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง ผลกระทบความเสี่ยงหรือการตอบสนอง
ความเสี่ยง 
  3. วิเคราะหและจัดลำดับความสำคัญของปจจัยเสี่ยง 
  4. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  5. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  6. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  7. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

2. กลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย 
 2.1 นายกเทศมนตรีตำบลทาวังตาล  มีหนาที่แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สงเสริมให
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติ
แผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือนำไปปฏิบัติตอไป 
 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหนาที่ดำเนินการกำหนดแนวทางหรือระบบการบริหาร
ความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงการดำเนินเนินงานตอไปในอนาคต 
 2.3 ผูปฏิบัติงาน หรือเจาหนาที่และลูกจางเทศบาลตำบลทาวังตาลมีหนาที่สนับสนุนขอมูลที่
เกี่ยวของใหกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-9- 
 

กลไกการบริหารความเสี่ยง 
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3. โครงสรางการบริหารความเสี่ยง 

           
4. หนาที่ความรับผิดชอบตามโครงสราง 
 โครงสรางการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย การกำกับดูแล  การตัดสินใจ   การจัดทำแผน 
การดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแตละองคประกอบมี  อำนาจหนาที่ ดังนี้ 
 1. นายกเทศมนตรี   
 1.1 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทาวังตาล 
 1.2 สงเสริมและติดตามใหมีการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 1.3 พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง 
 1.4 พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
 2. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2.1 กำหนดแนวทางหรือระบบบริหารการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทาวังตาล 
 2.2 ระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง ผลกระทบความเสี่ยงหรือการตอบสนองความเสี่ยง 
 2.3 วิเคราะหและจัดลำดับความสำคัญของปจจัยเสี่ยง 
 2.4 จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2.5 ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2.6 จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 2.7 พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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 3. หนวยงานเทศบาลตำบลทาวังตาล 
 3.1 สนับสนุนขอมูลที่เก่ียวของใหกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
 3.2  ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 4. หนวยงานตรวจสอบภายใน 
 4.1 สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทาวังตาล 
 5. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทาวังตาล 
 เทศบาลตำบลทาวังตาล ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามคำสั่ง
เทศบาลตำบลทาวังตาล ๑๓๑๒ /256๕  ลงวันที่   ๒  พฤศจิกายน  256๕  โดยมีองคประกอบและอำนาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้ 
 องคประกอบคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 1. ปลัดเทศบาล      ประธานกรรมการ 
 2. รองปลัดเทศบาล     กรรมการ 
 3. หัวหนาสำนักปลัด     กรรมการ 
 4. ผูอำนวยการกองคลัง     กรรมการ 
 5. ผูอำนวยการกองชาง     กรรมการ 
 6. ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  กรรมการ 
 7. ผูอำนวยการกองการศึกษา    กรรมการ 

8. หัวหนาฝายอำนวยการ     กรรมการ 
9. นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

 อำนาจหนาที่ 
 1. กำหนดแนวทางหรือระบบบริหารการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทาวังตาล 
 2. ระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง ผลกระทบความเสี่ยงหรือการตอบสนองความเสี่ยง 
 3. วิเคราะหและจัดลำดับความสำคัญของปจจัยเสี่ยง 
 4. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 5. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 6. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 7. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

โดยใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงใหเปนไปตามแผนการ 
บริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคพรอมทั้ง กำกับดูแลฝายบริหาร ผูรับผิดชอบและบุคลากรที่
เกี ่ยวของใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการที่กำหนดไวและจัดใหมีการติดตามประเมินผลอยาง
ตอเนื่องในระหวางการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเปนรายครั้งหรือใชทั้งสองวิธีรวมกัน กรณี พบขอบกพรอง
ที่มีสาระสำคัญใหรายงานทันที  และใหจัดทำรายงานผลเสนอหัวหนาหนวยงานหรือผูกำกับดูแลพิจารณาอยาง
นอยปละ ๑ ครั้ง 
 
 
 



บทที่  4 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน และจัดลำดับความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคในการดำเนินงานขององคกร รวมทั้งการจัดทำแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได  ซึ่งเทศบาล
ตำบลทาวังตาลมีข้ันตอน หรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้  
 1. ระบุความเสี่ยง เปนการระบุเหตุการณใดๆ ทั้งท่ีมีผลดี และผลเสียตอการบรรลุวัตถุประสงค  โดยตอง
ระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร 
 2. ประเมินความเสี่ยง เปนการวิเคราะหความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ
มาตรฐานที่ไดกำหนดไว ทำใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม 
 3. จัดการความเสี่ยง เปนการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยง
ที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลง ใหอยูในระดับที่ยอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง   และควรตอง
พิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจายและตนทุนที่ตองใชลงทุนในการกำหนดมาตรการ   หรือแผนปฏิบัติการนั้น
กับประโยชนที่จะไดรับดวย 
 4. รายงานและติดตามผล เปนการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได
ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับใหฝายบริหารรับทราบและใหความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
 5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เปนการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำป เพื่อใหมั่นใจวา
องคกรมีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม เพียงพอ ถูกตอง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการ
ควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดจริง   และอยูใน
ระดับที่ยอมรับได หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อใหความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูหลังมีการ
จัดการ (Residual Risk) อยูในระดับที่ยอมรับได และใหองคกรมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 
 6. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยงในทุก
ขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้น  
 
 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลทาวังตาล 
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1. การระบุความเสี่ยง 
  เปนกระบวนการที่ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน รวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง โดยตองคำนึงถึง
ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปจจัยทั้งภายในและภายนอก ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอวัตถุประสงค และเปาหมาย
ขององคกร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองคกรและระดับกิจกรรม ในการระบุปจจัยเสี่ยงจะตองพิจารณาวามี
เหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด    ความเสียหายและไมบรรลุ
วัตถุประสงคที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพยสินใดที่จำเปนตองไดรับการดูแลปองกัน รักษา ดังนั้นจึงจำเปนตองเขาใจใน
ความหมายของ “ความเสี ่ยง (Risk)” “ปจจัยเสี ่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี ่ยง” กอนที ่จะ
ดำเนินการระบุความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม 
 1.1 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณหรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไม
แนนอนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความ
ลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักขององคกร และเปาหมายตามแผนปฏิบัติงาน 
 1.2 ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำใหไมบรรลุ
วัตถุประสงคที่กำหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร และทำไม 
ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพ่ือจะไดวิเคราะหและกำหนดมาตรการ ลดความเสี่ยงใน
ภายหลังไดอยางถูกตอง โดยปจจัยเสี่ยงแบงได 2 ดาน ดังนี้ 
  1) ปจจัยเสี ่ยงภายนอก คือ ความเสี ่ยงที ่ไมสามารถควบคุมการเกิดไดโดยองคกร    เชน 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คูแขง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
  2) ปจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมไดโดยองคกร เชน กฎระเบียบ ขอบังคับ
ภายในองคกร วัฒนธรรมองคกร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู/ความสามารถ   ของบุคลากร 
กระบวนการทำงาน ขอมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ 
  ประเภทความเสี่ยง แบงเปน 4 ประเภท ไดแก 
 1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) เปนความเสี่ยง/ปญหาที่จะสงผลตอความสำเร็จ
ตามเปาหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตรและนโยบายองคกรหรือเปนการกำหนดกลยุทธหรือปจจัยที่
จะสงผลทำใหองคกร ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรและนโยบายองคกรได 
 2. ความเส ี ่ยงด านการดำเน ินงาน (Operational Risk : O) เป นความเส ี ่ยง/ป ญหาอัน
เนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใชบุคลากร ความเพียงพอของขอมูลที่สงผล 
กระทบทำใหผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการขององคกร  ไปอยางไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. ความเสี ่ยงดานการเง ิน (Financial Risk: F) เปนความเสี ่ยงอันเนื ่องมาจากกระบวน           
การ บริหารงบประมาณและการเงินจนสงผลตอการบริหารงบประมาณและการเงินขององคกร 
 4. ความเสี ่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เปน     
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ตาง ๆ ทำใหตองใชดุลพินิจหรือการตีความ 
 การดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององคกร มีหลักการใหองคกร ดำเนินการดวยตนเองท้ัง
กระบวนการ ตั้งแตการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร  การระบุและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและ
กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงานขององคกรใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานไดอีกทางหนึ่ง 
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 องคประกอบของการบริหารความเสี่ยง ERM (Enterprise Risk Management) ประกอบดวย
องคประกอบ 8 ประการ ซึ ่งครอบคลุมแนวทางการกำหนดนโยบายการบริหารงาน   การดำเนินงาน และ          
การบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1. สภาพแวดลอมภายในองคกร (Internal Environment) สภาพแวดลอมขององคกรเปน 
องคประกอบที่ สำคัญในการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงและเปนพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของ
กรอบการบริหารความเสี่ยงองคกร ประกอบดวยปจจัยหลายประการ เชน วัฒนธรรมองคกร นโยบายของผูบริหาร 
แนวทางปฏิบัติงานของบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ เปนตน 

2. การกำหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) องคกรตองพิจารณากำหนดวัตถุประสงคใน
การบริหารความเสี่ยง ใหมีความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธและความเสี ่ยงที่องคกรยอมรับได เพ่ือ
วางเปาหมายในการบริหารความเสี่ยงขององคกรไดอยางชัดเจนและเหมาะสม 
 3. การบงชี้เหตุการณ ( Event Identification) เปนการระบุเหตุการณความเสี่ยงหรือความไม
แนนอนที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปจจัยทั้งภายในและภายนอกและเมื่อเกิดขึ้นแลวสงผลใหองคกรไมบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมาย เชน นโยบายการบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงานการเงิน ระบบสารสนเทศ 
ระเบียบขอบังคบั เปนตน ทั้งนี้เพ่ือทำความเขาใจตอเหตุการณและสถานการณนั้นๆ และเพ่ือใหผูบริหารพิจารณา
กำหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนไดเปน   อยางดี 
 4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเปนการวัดระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยูโดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
 5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เปนการดำเนินการหลังจากที่องคกรสามารถ
ระบุความเสี่ยงขององคกรและประเมินระดับของความเสี่ยงแลว โดยจะตองนำความเสี่ยงไปดำเนินการเพื่อลด
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับไดดวยวิธีจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดและคุมคากับการลงทุน 
 6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) การกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติตางๆ เพื่อชวยลด
หรือควบคุมความเสี่ยง เพื่อสรางความมั่นใจวาจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นไดอยางถูกตอง และทำให      
การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ปองกันและลดระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับที่องคกร
ยอมรับได 
 7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) องคกรจะตองมีระบบ 
สารสนเทศและการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเปนพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปพิจารณาดำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงตอไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องคกรกำหนด 
 8. การติดตามประเมินผล (Monitoring) องคกรจะตองมีการติดตามผล เพื่อใหทราบถึงผลการ
ดำเนินงานวาเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 
2. การประเมินความเสี่ยง (Rick Assessment)  
 การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ประกอบดวย การวิเคราะห การประเมิน และการจัด
ระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทำงานของหนวยงานหรือขององคกร     
ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
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 2.1 การกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน เปนการกำหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความ
เสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงไดกำหนดหลักเกณฑใน    การใหคะแนน 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)    ไว 5 ระดับ คือ 
นอยมาก นอย ปานกลาง สูง และ สูงมาก ดังนี้ 
หลักเกณฑการใหคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    แบบเชิงปริมาณ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก 1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา 
4 สูง 1-6 เดือนตอครั้งแตไมเกิน 5 ครั้งตอป 
3 ปานกลาง 1 ปตอครั้ง 
2 นอย 2-3 ปตอครั้ง 
1 นอยมาก 5 ปตอครั้ง 

 
หลักเกณฑการใหคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง    แบบเชิงคุณภาพหรือบรรยาย 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดคอนขางสูง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 
2 นอย อาจมีโอกาสเกิดแตนานๆครั้ง 
1 นอยมาก มีโอกาสเกิดนอยมาก 

 
หลักเกณฑการใหคะแนนผลกระทบดานการเงิน/ทรัพยสิน 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 
5 สูงมาก มากกวา 10 ลานบาท 
4 สูง มากกวา 2.5 แสนบาท – 10 ลานบาท 
3 ปานกลาง มากกวา 50,000 – 2.5 แสนบาท 
2 นอย มากกวา 10,000 – 50,000 บาท 
1 นอยมาก ไมเกิน 10,000 บาท 

 
หลักเกณฑการใหคะแนนผลกระทบดานการดำเนินงาน 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 
5 สูงมาก ทำใหการดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกวา 1 วัน 
4 สูง ทำใหการดำเนินงานหยุดชะงัก มากกวา 6 ชม.แตไมเกิน 1 วัน 
3 ปานกลาง ทำใหการดำเนินงานหยุดชะงัก มากกวา 3 ชม. แตไมเกิน 6 ชม. 
2 นอย ทำใหการดำเนินงานหยุดชะงัก มากกวา 1 – 3 ชม. 
1 นอยมาก ทำใหการดำเนินงานหยุดชะงัก ไมเกิน 1 ชม. 
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หลักเกณฑการใหคะแนนผลกระทบดานบุคลากร 

ระดับ ผลกระทบ คำอธิบาย 
5 สูงมาก บาดเจ็บถึงชีวิต / ทุพพลภาพ 
4 สูง บาดเจ็บสาหัส/สูญเสียอวัยวะ หยุดงาน มากกวา 20 วัน 
3 ปานกลาง บาดเจ็บ หยุดงาน มากกวา 7 วัน  แตไมเกิน 20 วัน 
2 นอย บาดเจ็บ หยุดงานไมเกิน 7 วัน 
1 นอยมาก บาดเจ็บเล็กนอย ไมหยุดงาน 

 
สวนระดับของความเสี่ยง (Degree of  Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธระหวาง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และ ผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกร วาจะกอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยไดกำหนดเกณฑไว  4 ระดับ 
ไดแกสูงมาก สูง ปานกลาง และ ต่ำ ความรุนแรงของผลกระทบ 
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 2.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เปนการนำความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแต
ละปจจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับความ
รุนแรงของผลกระทบหรือมูลคาความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่
แตกตางกัน ทำใหสามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหสามารถวางแผนและ
จัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใตงบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่
กำหนดไวขางตน ซึ่งมีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 
 1) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) วามีโอกาส ความถี่ 
ที่จะเกิดนั้นมากนอยเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด 
 2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลตอหนวยงานวามี 
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนด 
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 2.3 การวิเคราะหความเสี่ยง  เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ    ความเสี่ยง 
(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนำผลที่ไดมาพิจารณา
ความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง วากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงใน
ระดับใด ระดับความเสี ่ยง  =  โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ  x  ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ
(Likelihood x Impact)  ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดบั สามารถแสดงเปนแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบงพ้ืนที่
เปน 4 สวน ซึ่งใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้ 
 1) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 3 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงใน
ระดับนี้ใหถือวาเปนความเสี่ยงที่ไมมีนัยสำคัญตอการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับไดภายใต
การควบคุมท่ีมีอยูในปจจุบัน ซึ่งไมตองดำเนินการใดๆเพ่ิมเติม 
 2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 4 – 10 คะแนน ยอมรับ
ความเสี่ยงแตตองมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ใหถือวาเปนความเสี่ยงที่ยอมรับไดแตตองมีการ
จัดการเพ่ิมเติม 
 3) ระดับความเสี ่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี ่ยง 11 – 16 คะแนน ตองมีแผนลด        
ความเสี่ยง เพื่อใหความเสี่ยงนั้นลดลงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
 4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน ตองมีแผน
ลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจตองถายโอนความเสี่ยง 
 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) 
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3. การจัดการความเสี่ยง (Risk  Response) 
 เปนการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม
กับสถานการณ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูรับผิดชอบ แตทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงตองคุมคากับการลดระดับ
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง  ประกอบดวย   4   แนวทางหลัก 
คือ 
 1) การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการควบคุมที่มีอยู 
ซึ่งไมตองดำเนินการใดๆ เชน กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาที่จะดำเนินการใดๆ ใหขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไวและไมดำเนินการใดๆ แตควรมีมาตรการติดตามอยางใกลชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 
 2) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความ
เสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางสวนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำ ไปสู
เหตุการณที่เปนความเสี่ยง เพ่ือใหมีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เชน การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน 
การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการทำงานใหกับพนักงาน และการจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 
 3) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับและ
ตองจัดการใหความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุมนี้เชน การหยุด
หรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงนั้น 
 4) การถายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปใหผูอ่ืนได เชน 
การทำประกันภัย ประกันทรัพยสิน กับบริษัทประกัน การจางบุคคลภายนอกหรือการจางบริษัทภายนอก 
มาจัดการในงานบางอยางแทน เชน งานรักษาความปลอดภัย เปนตน 
 เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใชจัดการความเสี่ยงแลว ตองมีการจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High)และ     
สูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลง ใหอยูในระดับที่ยอมรับได สามารถปฏิบัติไดจริง และใหสามารถ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได รวมทั้งตองพิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจายและตนทุน
ที่ตองใชลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชนที่จะไดรับดวย 
4. การติดตามประเมินผล ( Monitoring ) 
 กระบวนการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหเกิดความเสี่ยงเพื่อใหเกิดความ
มั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการบริหารความเสี่ยงขององคกรที่กำหนดไวมีความเพียงพอ เหมาะสม มีการนำไป
ปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิผล โดยการติดตามประเมินผลแบง
ออกเปน 2 ประเภท  ดังนี้ 
 1. การติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการตอบ
สนอมความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผลสามารถลดความเสี่ยงลงสู
ระดับที่ยอมรับได ตลอดจนไดรับการออกแบบใหเปนสวนเดียวกับการดำเนินงานดานตางๆ ตามปกติขององคกร 
และมีการปฏิบัติตามจริงอยางเนื่องและสม่ำเสมอ 
 2. การติดตามประเมินผลเปนรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลาท่ี
กำหนดไวเพื่อใหทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ณ ชวงเวลาใดเวลา
หนึ่งตามที่กำหนดไว ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึ้นและ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการติดตามประเมินผลเปนรายครั้งสามารถดำเนินการได ดังนี้ 
 
 



-๑๙- 
 
  2.1 การติดตามประเมินผลดวยตนเอง  เปนกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อการ
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงดวยการกำหนดใหผูปฏิบัติงานเปนเจาของความเสี่ยง หรือผูมีความชำนาญในการ
งาน กระบวนการ หรือกิจกรรมนั้นเขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผล เพื่อพิจารณา หาแนวทางในกา ร
ตอบสนองความเสี่ยงใหมีความเหมาะสมและประสิทธิผลมากขึ้น 
  2.2 การติดตามประเมินผลอยางเปนอิสระ เปนกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผูที่
ไมมีสวนไดเสียหรือเกี่ยวของโดยตรงกับการดำเนินงานตามงาน กระบวนการ และกิจกรรมนั้นๆ เพื่อใหเกิดความ
มั่นใจวาการติดตามประเมินผลจะเห็นไปตามความเปนจริง ถูกตอง ครบถวน และหรือท่ีปรึกษาภายนอก ตลอดจน
คณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาอยางเปนอิสระเพ่ือใหการติดตามประเมินผลเปนไปอยางเที่ยงธรรมมาก
ขึ้น  
 การติดตามผลเพื่อใหมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาองคกรมีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเปน
ระบบ เหมาะสมและมีการนำไปปฏิบัติจริง โดยการวิเคราะหและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่
กำหนดไวในแผนการบริหารความเสี่ยงวาดำเนินการแลวเสร็จตาม  
5. การรายงานและติดตามผล 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  จะตองทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงประจำป ตอนายกเทศมนตรีตำบลทาวังตาล เพ่ือใหมั่นใจวา เทศบาลตำบลทาวังตาล มีการบริหารความเสี่ยง
เปนไปอยางไรเหมาะสม เพียงพอ ถูกตองและมีประสิทธิภาพ มาตรการหรื อกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่
ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได หากองคกรพบวาไดดำเนินการจัดการความเสี่ยงแลวยังมี
ความเสี่ยงที่ไมอาจยอมรับไดเหลืออยู ควรพิจารณาตอไปวา เปนความเสี่ยงที่อยูในระดับใด และจะมีวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงนั้นอยางไร เพื่อใหความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูหลังมีการจัดการ อยูในระดับที่ยอมรับไดและใหองคกรมี        
การบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องจนเปนวัฒนธรรม 
 ในการดำเนินงานและ การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จไดตองไดรับการสนับสนุนอยาง
จริงจังจากผู บริหารทุกระดับ ทั้งนี ้กระบวนการสอบทานอาจกำหนดขอมูลที ่ต องติดตาม หรืออาจทำการ        
Check List การติดตาม พรอมทั้งกำหนดความถ่ีในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลไดใน 2 ลักษณะคือ 
 1. การติดตามผลเปนรายครั้ง(Separate  Monitoring) เปนการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่
กำหนด เชน ทุก 3  เดือน   6 เดือน   9 เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน 
 2. การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring ) เปนการติดตามท่ีรวมอยูใน
การดำเนินงานตางๆ ตามปกติของหนวยงาน 
6.การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
 การทบทวนแผนบริหารความเสี ่ยง เปนการทบทวนประสิทธ ิภาพของแนวทางบร ิหาร          
ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงใหทันสมัยและเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานจริงเปนประจำทุกป 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
Risk management plan ( RM ) 

 
ประจำปงบประมาณ 2566 

(1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 
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