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บทท่ี 1  
บทนำ 

 
ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายใน  

และภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่ เป็นความเส่ียงและโอกาส (Risk and Opportunities)  
ต่อองค์กรโดยความเส่ียงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อองค์กร ดังน้ัน 
การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุ 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร นอกจากน้ีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของ 
การกำกับ ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วย
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาว 
 

  เทศบาลตำบลลำนารายณ์ จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการ
กำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  มาตรา 79 “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน   
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว23  ลงวันที่  19 มีนาคม  
2562 ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk 
Management-Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission ( COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้คำจำกัดความของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์กร  
 

การบริหารจัดการความเส่ียง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์ ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เพ่ือทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร คู่มือบริหาร
ความเสี่ยงฉบับน้ีจัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO 
(COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลัก เกณ ฑ์กระทรวงการคลั งว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  
 

 “กระบวนการที่บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้เข้ามามีส่วนร่วม  ในการคิดวิเคราะห์และคาดการณ์ 
ถึงเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และระบุแนวทางในการจัดการกับความเส่ียงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ เพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนด” 
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อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล 
เทศบาลตำบล มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  

พ.ศ. 2562 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปน้ี 
1.  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

  2.  ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 
  3.  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมท้ังการกำจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 
  4.  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
  5.  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
  6.  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
  7.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผูพิ้การ 
  8.  บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  9.  หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
  การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 
การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้ อจัดจ้ าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิ บั ติงาน และการเปิดเผยข้อมูล 
ข่าวสาร ทั้งน้ี ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการน้ัน และหลักเกณฑ์ และวิธีการ 
ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
 

มีหน้าที่ที่อาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ตามมาตรา 51 ดังนี ้
1. ให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา 
2.  ให้มีโรงฆ่าสัตว์                                                                  

  3.  ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
  4.  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
  5.  บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 
  6.  ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
  7.  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  8.  ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 
  9.  เทศพาณิชย์ 

มาตรา 57 ทวิ เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต เมื่อ 
  1.  การนั้นจำเป็นต้องทำ และเป็นการที่เก่ียวเน่ืองกับกิจการที่ดำเนินตามอำนาจหน้าที่อยู่
ภายในเขตของตน 
  2.  ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือสภาตำบล
แห่งท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง และ 
  3.  ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
มาตรา 57 ตรี เทศบาลอาจทำการร่วมกับบุคคลอ่ืนโดยก่อต้ังบริษัทจำกัด หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดเมื่อ 
  1.  บริษัทจำกัดน้ันมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค  
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  2.  เทศบาลต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนที่บริษัทน้ันจดทะเบียนไว้  
ในกรณีที่มีหลายเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล หรือสุขาภิบาลถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทเดียวกัน ให้นับหุ้นที่ถือน้ันรวมกัน และ 
  3.  ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้ นที่ เทศบาลถืออ ยู่ในบริษัทจำกัด  ต้องได้รับอนุมั ติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  ความใน 1. และ 2. ของวรรคหน่ึง ไม่ใช้บังคับในกรณีที่บริษัทจำกัดที่เทศบาลร่วมก่อต้ัง หรือ
ถือหุ้นน้ัน ไม่มีเอกชนถือหุ้นอยู่ด้วย 
มาตรา 58 ถ้ามีกิจการใดอันอยู่ภายในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้ังแต่สองแห่งขึ้นไปที่จะร่วมกันทำ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์อย่างย่ิง ก็ให้จัดต้ังเป็นองค์การขึ้นเรียกว่า สหการ มีสภาพเป็นทบวง การเมือง และมี
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้แทนของเทศบาลที่เก่ียวข้องอยู่ด้วย 
  การจัดต้ังสหการจะกระทำได้ก็แต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งจะได้กำหนดช่ืออำนาจ
หน้าที่ และระเบียบการดำเนินงานไว้ 
  การยุบเลิกสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยกำหนดวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ด้วย 
มาตรา 59 สหการอาจได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกู้เงินได้ภายใต้บังคับมาตรา 66 (5) หรือ (6) 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
กำหนดให้เทศบาล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
ในท้องถิ่นของตนเอง ตามมาตรา 16 ดังน้ี 

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9. การจัดการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
13. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
14. การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

/ 22. การจัดให้มี.... 
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22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย  โรงมหรสพ  และ 

สาธารณสถานอ่ืนๆ 
24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
25. การผังเมือง 
26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 

ในชีวิต และทรัพย์สิน 
31. กิจอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

 

เทศบาลตำบลลำนารายณ์มีภารกิจต่างๆ มากมาย และมีความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก
เพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก แต่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด โดยเฉพาะประชาชน 
ในเขตชุมชน เทศบาลตำบลลำนารายณ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน
ระดับตำบล ชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 
 

เทศบาลตำบลลำนารายณ์   จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์ เพ่ือหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพ้ืนที่  
การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบ 
และประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่ความเสี่ยงน้ัน
เกิดขึ้นจริง และนำแนวทางจัดการความเสี่ยงน้ีไปใช้ในดำเนินการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ โครงสร้าง.... 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 2017 
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โครงสร้างเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 จากการท่ีเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการ 
ซึ่งเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ได้กำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาลให้ตรงกับภารกิจและในระยะแรก 
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจน้ันอาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน  
หรือกำหนดเป็นฝ่าย เพ่ือการให้การบริหารงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  
เน้นความยืดหยุ่น กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ มีความคล่องตัวและชัดเจน เทศบาลตำบลลำนารายณ์  
จึงได้ทบทวนโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ และมีการปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู่ในกรอบ
อัตรากำลัง และสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ ดังน้ี  
 โครงสร้าง โครงสร้างที่ต้องกำหนดส่วนราชการที่มีอยู่เดิมได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล         
กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา และหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
 

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2564 - 2566  
 

โครงสร้างตามแผนอัตราปจัจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 
1.  สำนักปลดัเทศบาล 1.  สำนักปลดัเทศบาล  
๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ ๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ  

- งานนิติการ - งานนิติการ  
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
- งานประชาสัมพันธ์ - งานประชาสัมพันธ์  
- งานการเจ้าหน้าที่ - งานการเจ้าหน้าที่  
- งานทะเบียนราษฎร - งานทะเบียนราษฎร  
- งานธุรการ - งานธุรการ  

1.2 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 1.2 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- งานเทศกิจ - งานเทศกิจ  
- งานธุรการ - งานธุรการ  

2. กองคลัง 2. กองคลัง  

2.1 ฝ่ายพัฒนารายได้ 2.1 ฝ่ายพัฒนารายได้  

- งานการเงินและบัญชี - งานการเงินและบัญชี  

- งานพัสดุและทรัพย์สิน - งานพัสดุและทรัพย์สิน  

- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  

- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

- งานธุรการ - งานธุรการ  

3. กองช่าง 3. กองช่าง  
3.1 ฝ่ายการโยธา 3.1 ฝ่ายการโยธา  

- งานวิศวกรรมโยธา - งานวิศวกรรมโยธา  

- งานสถาปัตยกรรม - งานสถาปัตยกรรม  

- งานสาธารณูปโภค - งานสาธารณูปโภค  

- งานสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ - งานสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ  

- งานธุรการ - งานธุรการ  
/ 4. กองสาธารณสุข.... 
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โครงสร้างตามแผนอัตราปจัจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่ หมายเหตุ 
4. กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 4. กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  

4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
- งานส่งเสริมสุขภาพและการรักษา 

พยาบาล 
- งานส่งเสริมสุขภาพและการรักษา 

พยาบาล 
 

- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  

- งานควบคุมโรคติดต่อ - งานควบคุมโรคติดต่อ  

- งานธุรการ - งานธุรการ  

5. กองการศึกษา 5. กองการศึกษา  
5.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา 5.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา  

- งานแผนงานและโครงการ - งานแผนงานและโครงการ  

- งานพัฒนาชุมชน - งานพัฒนาชุมชน 
- งานการศึกษาปฐมวัย - งานการศึกษาปฐมวัย  
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
- งานธุรการ - งานธุรการ  

6. หน่วยการตรวจสอบภายใน 6. หน่วยการตรวจสอบภายใน  
- งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

หน่วยงานต่างๆ 
- งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

หน่วยงานต่างๆ 
 

- งานตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร 
การเบิกจ่าย,การรับเงิน 

- งานตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร 
การเบิกจ่าย,การรับเงิน 

 

- งานตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน - งานตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน  
- งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐาน 

การบัญชี 
- งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐาน 

การบัญชี 
 

- งานธุรการ - งานธุรการ  
 
การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง 
  เทศบาลตำบลลำนารายณ์  ได้ดำเนินการวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งจากภารกิจ  
และปริมาณงานท่ีจะดำเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า
ปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพ่ือนำมาวิเคราะห์ว่าจะใช้ตำแหน่งใด จำนวนเท่าใดในส่วนราชการ
น้ัน จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล และเพ่ือให้การ
บริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งมาบันทึก
ข้อมูลลงในกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ดังน้ี 

(1)  บริหารท้องถ่ิน  ประกอบด้วย 
   1.  ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
   2.  รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

(2)  สำนักปลัดเทศบาล  ประกอบด้วย 
   3.  หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 
   4.  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

/ 5. หัวหน้าฝา่ยป้องกัน.... 
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   5.  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
   6.  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
   7.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   8.  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 
   9.  นิติกรปฏิบัติการ 
   10.  นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 
   11.  นักจัดากรงานเทศกิจ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 
   12.  เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 
   13.  เจ้าพนักงานเทศกิจ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 
   14.  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
   15.  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 
   16.  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
   ลูกจ้างประจำ 
   17.  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 
   18.  นักการ 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
 19.  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
 20.  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
 21.  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
 22.  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 23.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 

   24.  พนักงานขับรถยนต์ 
   25.  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 
   26.  พนักงานขับรถดับเพลิง 
   27.  พนักงานดับเพลิง 
   พนักงานจ้างทั่วไป 
   28.  พนักงานดับเพลิง 
   29.  คนงานทั่วไป 

(3)  กองคลัง  ประกอบด้วย 
   1.  ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  
   2.  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
   3.  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 
   4.  นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 
   5.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
   6.  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 
   7.  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
   8.  เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 
   9.  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

/ ลูกจ้างประจำ.... 
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   ลูกจ้างประจำ 
   10.  นักวิชาการพัสดุ 
   11.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
   12.  ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 
   13.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
   14.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
   15.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)  
   16.  พนักงานขับรถยนต์ 
   พนักงานจ้างทั่วไป 
   17.  พนักงานเก็บเงิน 

(4)  กองช่าง  ประกอบด้วย 
   1.  ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
   2.  หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
   3.  วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 
   4.  นายช่างโยธาชำนาญงาน 
   5.  นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 
   6.  นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน 
   7.  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
   8.  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
   9.  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
   10.  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)   
   11.  ผู้ช่วยช่างโยธา 
   12.  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ 
   13.  พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า 
   14.  พนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ 
   15.  พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก 
   16.  พนักงานขับรถยนต์ 
   พนักงานจ้างทั่วไป 
   17.  พนักงานสวนสาธารณะ    

(5)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 
   1.  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม ระดับต้น) 
   2.  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ระดับต้น) 
   3.  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

/ 4. พยาบาล.... 
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   4.  พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 
   5.  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
   6.  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน 
   7.  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
   ลูกจ้างประจำ 
   8.  พนักงานขับรถขนขยะ 
   9.  พนักงานพิมพ์ดีด 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 
   10.  พนักงานขับรถขนขยะ 
   11.  พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน 
   12.  พนักงานขับรถยนต์ 

 พนักงานจ้างทั่วไป 
 13.  พนักงานกวาดถนน 
 14.  พนักงานประจำรถขยะ 
 15.  คนงานทั่วไป 

  (6)  กองการศึกษา  ประกอบด้วย 
   1.  ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
   2.  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
   3.  นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 
   4.  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
   5.  นักสันทนาการ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 
   6.  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 
   7.  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
   8.  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
   9.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
   10.  ครู คศ. 2 
   11.  ครู คศ. 1 
   12.  ครูผู้ช่วย 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 
   13.  บุคลากรสนับสนุนการสอน 
   พนักงานจ้างทั่วไป 
   14.  ภารโรง 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชัน เทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
   15.  ครู คศ. 2 
   16.  ครู คศ. 1 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 
   17.  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

/ พนักงานจ้างทั่วไป.... 
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   พนักงานจ้างทั่วไป 
   18.  ผู้ดูแลเด็ก 
   19.  คนงานทั่วไป 
  (7)  หน่วยตรวจสอบภายใน  ประกอบด้วย 

1.  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  
 
เทศบาลตำบลลำนารายณ์  ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า โดยตำบลลำนารายณ์เป็นชุมชมเมือง 
ที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย เป็นทางผ่านไปยังจังหวัดต่างๆ ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชน 
ที่น่าอยู่  ประชาชนอยู่ดีกินดี  บ้านเมืองมีความสะอาด  มีความปลอดภัย  และประชาชนต้องได้รับบริการ 
ด้านต่างๆ  อย่างทั่วถึง  สะดวก  และรวดเร็ว  และจึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังน้ี 

 
          

"ชาวลำนารายณ์  ต้องได้รับการบริการทีดี่เลศิ  ในเมืองที่น่าอยู่  สะดวก  สะอาด  ปลอดภัย" 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบ สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ในการบริการสาธารณะ โดยได้กำหนดแนวทาง 
การพัฒนาโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ท่อและทางระบายน้ำ โครงการติดต้ัง ปรับปรุง ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ และการปรับปรุงแก้ไขผังเมืองรวมชุมชนลนารายณ์ เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน เพ่ือให้ลำนารายณ์เป็นเมืองน่าอยู่ สะดวก และปลอดภัย ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
ซึ่งเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีด้านพัฒนาศักยภาพ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีด้านพัฒนาลพบุรี
เมืองสะอาดและน่าอยู่ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน  
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายเพ่ือสร้างรายได้ และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชนโดยมุ่งให้ประชาชน
น้อมนำเอาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติในการดำรงชีวิต
ประจำวัน โดยส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ ฝึกอาชีพตามกลุ่มสนใจ จัดหาแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ
ให้กับประชาชน มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของเทศบาลในการให้บริการท่ีดีเลิศ ซึ่งเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีด้านพัฒนาศักยภาพทาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และยุทธศาสตร์
จังหวัดลพบุรีด้านยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย และด้านการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
 
 
 

/ ยุทธศาสตร์.... 
 

1.  วิสัยทัศน์ (Vision) 

2. ยุทธศาสตร์ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน มีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาลตามหลักธรรมา 
ภิบาล ตามภารกิจและแนวทาง โดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ หรือเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาและความต้องการของตน เป็นการเสริมสร้างค่านิยมในการปกครองระบบประชาธิปไตย  
สร้างความสมานฉันท์และปรองดอง เพ่ือให้ลำนารายณ์เป็นเมืองน่าอยู่ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาล โดยเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีด้านพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ และยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีด้านพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ และด้าน
เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ 
การกีฬา มีเป้าหมายสำคัญส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ทั้งภาคบังคับและตามอัธยาศัย
เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีเป้าหมายในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีของชาติและของท้องถิ่น 
รวมท้ังส่งเสริมการกีฬาเพื่อให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพ่ือดูแลสุขภาพของตนเป็นการยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ซึ่งได้กำหนดแนวทางการพัฒนาและโครงการเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีด้านเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีด้านพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข และการจัดการด้าน 
สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงกำหนดแนวทางการพัฒนาและโครงการ 
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของเทศบาลให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ทั้งเชิงรุกและเชิงรับเพ่ือลดอัตราผู้ป่วย 
ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคระบาดต่างๆ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เป็นเมืองสะอาดมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเทศบาล ซึ่งเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีด้านคุณภาพชีวิต และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรด้านพัฒนาลพบุรีเมือง
สะอาดและน่าอยู่ และด้านเสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการพัฒนาองค์กร 
และบุคลากร มีเป้าหมายเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของ
เทศบาลที่กำหนดให้การบริการที่ดีเลิศ โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้เก่ียวกับการจัดหาทรัพยากรในการ
บริหารในทุกด้าน และมุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาลเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการ
ให้บริการ ซึ่งเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรด้ีานพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่ และด้านเสริมสร้างความมั่นคงและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
 1. โครงสร้างพ้ืนฐานทุกประเภทในความรับผิดชอบได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานครอบคลุม
ทั้งพ้ืนที่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน  
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

/ 1. ประชาชน.... 

3. เปา้ประสงค ์
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 1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตประจำวัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการมีสว่นร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1. ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
1. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา 
 1. เด็กก่อนช้ันปฐมวัยต้องได้รับการศึกษาทกุคน 
 2. ประชาชนได้รับการศึกษาที่มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกันตามความต้องการ 
 3. ประชาชนได้รับพัฒนาการกีฬาและส่งเสริมการออกกำลังกาย 
 4. วัฒนธรรมประเพณีของชาติและท้องถิ่นคงอยู่สืบไป 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการและการพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
 1. การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 3. การพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้เป็นองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
1. ถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ได้รับการปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตหรือถนนแอสฟัลท ์

คอนกรีต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ถนนที่ชำรดุได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. วางท่อระบายน้ำ ปรับปรุง และขุดลอกท่อระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ กรณีฝนตกหนักทำให้มีน้ำท่วม รอระบายในพื้นที่ไม่เกินหน่ึงช่ัวโมง 
4. ปรับปรุง ซอ่มแซม แก้ไขไฟฟ้าสาธารณะภายใน 2 วัน นับแต่วันตรวจพบหรือได้รับแจ้ง 
5. ผังเมืองรวมชุมชนลำนารายณ์ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน  
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  1. ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีวิธีการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. จำนวนกลุม่อาชีพที่มีการจัดต้ังและดำเนินกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการมีสว่นร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 1. ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของชุมชน 
2. ร้อยละของจำนวนชุมชนท่ีพ่ึงพากันเอง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
1. การควบคุมโรคได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
2. อัตราผู้ป่วยต้องไม่เกินมาตรฐาน 
3. ผู้ป่วยต้องได้รับการบริการที่รวดเร็ว 
4. ร้อยละของร้านอาหารผ่านการตรวจรับรองของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

  5. ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือ  
อสม. หรือ Caregiver 

/ 6. ร้อยละ.... 

4. ตัวชี้วัด 
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6. ร้อยละจำนวนครัวเรือนที่มาจากการคัดแยกขยะร้อยละของปริมาณขยะลดลง 
7. สภาพแวดล้อมของเมืองได้รับการจัดระเบียบไม่น้อยกว่าร้อยละของพ้ืนที่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา 
1. ร้อยละของเด็กก่อนช้ันปฐมวัยต้องได้รับการศึกษา 
2. จำนวนคร้ังและความถี่การจัดแหล่งเรียนรู้และกิจกรรม 
3. จำนวนสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกาย 
4. จำนวนกิจกรรมและผู้เข้ารว่มกิจกรรมที่ภาครัฐและเอกชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการและการพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
1. นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้กับกระบวนงานและการบริหารราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. ปรับลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกระบวนงานให้บริการ 
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ต่อปี 

 
    

  ๑.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที ่   
๒.  ประชาชนร่วมอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า  
๓.  ชุมชนน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี    
๔.  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน   
๕.  ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม 
๖.  ชุมชนสะอาด ปลอดภัย ประชาชนมีการคัดแยกขยะ 

 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
-  ก่อสร้าง ปรับปรุง และขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน  
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  -  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-  ส่งเสริมการทำอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและคนว่างงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการมีสว่นร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  -  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
-  ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ 
-  ส่งเสริมการพัฒนาการอนามัยด้านโภชนาการและสิ่งแวดล้อม 
-  ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน และการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ดูแล

ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
  -  สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน 

-  ปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ให้มีความสวยงาม 
 

/ ยุทธศาสตร์.... 

5. ค่าเปา้หมาย 

6. กลยุทธ ์
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา 
-  ส่งเสริมให้สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการศึกษา สนับสนุนและส่งเสริม

อุปกรณ์การเรียนการสอน 
-  ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชน ตามรูปแบบที่เหมาะสมกับความสามารถของตน

และกับสภาพของท้องถิ่น 
-  ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการทุกๆประเภทในท้องถิ่น 
-  ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กในวัยเรียน 
-  ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและของชาติ 

 
 

 
   

1. Assessing เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานภาพด้านบรรษัทบริบาลในปัจจุบัน 
2. Visioning เป็นการระบุวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการโดย

คำนึงถึงทุนทางสังคมที่องค์กรมีอยู่ 
3. Defining (Policies) เป็นการวางนโยบายด้าน CSR ที่ เหมาะสม โดยคำนึงถึงความ

เช่ือมโยงและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม  
4. (Strategic) Positioning เป็นการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคม

ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ สำหรับใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน CSR ของกิจการ 
  ๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้  
  1. ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 
  2. พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเคร่ืองมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน 
  3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  4. พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  5. ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน 
  6. ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร 
  7. ให้ความรู้เก่ียวกับระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

8. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  9. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
 

2. พัฒนา... 
  ๒. พัฒนาระบบสาธารณปูโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการครอบคลุมทุก
พื้นที่ 

1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ 
  2. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตำบล 
  3. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค 
  4. จัดทำผังเมืองและผังตำบล 
  ๓. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ย่ังยืน 

7. จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
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1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ 

 3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน 
 5. ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  6. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
  7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

9. จัดทำระบบกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 
  10. การป้องกันการรุกล้ำลำคลองสาธารณะและสาธารณะอ่ืน ๆ 
  11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
  12. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมและประชาชนโดยทั่วไป 
  13. ป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบำบัดฟ้ืนฟูทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 
  14. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
  15. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาการออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 
  16. ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 

๔. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 2  
ความหมาย 

 

ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk) ตามนิยามของ COSO ERM 2017 หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ 

ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วส่งผลต่อการบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ซึ่ง ถ้าวัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจถูกต้ังขึ้นมาบนพ้ืนฐานที่ต่างจากความเป็นจริงมาก ความเสี่ยงที่องค์กรต้อง เผชิญก็จะสูงขึ้น ความเสี่ยงมี 
3 ความหมายสำคัญที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  

1. เหตุการณ์ (Event) เหตุการณ์ทั่วไปที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งทางบวกและทางลบ       ซึ่งถ้า 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปในทางบวกเรียกว่า โอกาส เช่น นโยบายการลดอัตราภาษีของกรมสรรพากร นโยบาย
การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นต้น หรือเหตุการณ์ที่เป็นไปในทางลบท่ี เรียกว่า ความเสี่ยง เช่น ความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติ การมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาในตลาด ซึ่งการ พิจารณาเหตุการณ์ควรพิจารณาทั้งความ
เสี่ยงและโอกาสเพ่ือรวบรวมข้อมูลให้คลอบคลุมเพราะ เหตุการณ์ที่ไม่ได้ระบุจะไม่ถูกนำไปบริหารจัดการซึ่ง
อาจทำให้องค์กรได้รับความเสียหายได้  

2. ความไม่แน่นอน  (Uncertainty)  สถานการณ์ในอนาคต  ที่ไม่สามารถรู้ได้ว่า  จะเกิดขึ้น 
หรือไม่ หรือเกิดขึ้นอย่างไร การคาดคะเนสถานการณ์ควรคาดคะเนสถานการณ์และผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นกับ
กิจการ  

3. ความรุนแรง (Severity) การประเมินว่าสถานการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อย เพียงใดและ 
ถ้าเหตุการณ์น้ันเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบกับกิจการรุนแรงระดับไหน เพ่ือกำหนดมาตรการ ในการรับมือกับปัจจัย
เสี่ยงเหล่าน้ันได้อย่างเหมาะสม (COSO, 2017) การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk 
Management) ตามแนวคิด ของ COSO ERM 2017 หมายถึง วัฒนธรรม ความสามารถ และการปฏิบัติ 
บูรณาการร่วมกับการ กำหนดกลยุทธ์และผลการดำเนินงาน ที่องค์กรต่างๆต้องใช้ในการบริหารจัดการกับความ
เสี่ยง เพ่ือสร้าง ดำรงอยู่ และตระหนักถึงการเพ่ิมคุณค่า 

ความเสี่ยง  (Risk)  หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่ 
แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน 
การเงิน และการบริการ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และ
โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ 
  ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์น้ันจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม    
ทั้งน้ีสาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยง
ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การ
วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) เมื่อทำการประเมินแล้ว ทำให้ทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง 
สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ระดับ 
คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ 

การบริหาร... 
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  การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ ให้
โอกาส ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น 4 แนวทางหลัก คือ การยอมรับ การลด/ควบคุม การยกเลิก และ
การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยง 
  การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพ่ือลด
ความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ การควบคุมเพ่ือการป้องกัน การ
ควบคุมเพ่ือให้ตรวจสอบ การควบคุมโดยการช้ีแนะ และการควบคุมเพ่ือการแก้ไข 
 

ประเภทของความเสี่ยง    
ทุกองค์กรจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงหลายรูปแบบแตกต่างกันการจำแนกความ เสี่ยงออกเป็น 

หมวดหมู่ขึ้นอยู่กับลักษณะการดำเนินงานองค์กรน้ัน การจำแนกความเสี่ยงสามารถแบ่งได้ ดังน้ี  
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการกำหนดกลยุทธ์  

แผนการดำเนินงานหรือ นโยบายขององค์กร รวมถึงการนำเอาแผนการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม
หรือไม่สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบันส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนว
ทางด้านการดำเนินงานขององค์กรได้  

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ 
หรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนข้อมูลองค์ ความรู้ต่างๆ ซึ่งความเสี่ยงน้ีจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและ
การบรรลุ วัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม  

3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้ง 
จากปัจจัยภายในองค์กร เช่น การบริหารจัดการ ด้านสภาพคล่อง ด้านเครดิต ด้านเงินลงทุน หรือปัจจัย
ภายนอกองค์กร เช่น การเปล่ียนแปลงของ อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยน หรือความเส่ียงที่คู่สัญญาไม่
สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร  

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล (Compliance Risk)  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับ
ดูแล เช่น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น รวมทั้งความเสี่ยงที่เก่ียวกับกฎหมายซึ่ง
เมื่อมีความเสี่ยงด้านน้ีเกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิด... 

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน 
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ความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง      คือการลดโอกาสท่ีจะทำให้เกิดผลกระทบหรือ 

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร ทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่สามารถทำให้ความเสี่ยงหมดไป จาก
องค์กรได้ เน่ืองจากความเสี่ยงมีอยู่โดยท่ัวไปจากการดำเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น เพียง
เครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวและจัดการกับความเส่ียงได้ทันเวลา การจัดการกับ ความเสี่ยงควร
คำนึงถึงโอกาสในการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรด้วย ดังน้ันองค์กรจำเป็นต้องบูรณาการ การบริหารจัดการความ
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้เข้ากับการกำหนดกลยุทธ์และการจัดการผลการดำเนินงาน เพ่ือ ตระหนักถึงผลประโยชน์
เก่ียวข้องกับคุณค่าขององค์กร (COSO, 2017) การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรสามารถสร้างประโยชน์
ให้กับองค์กร ดังน้ี  

1. เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจในกระบวนการระบุเหตุการณ์ สามารถระบุทั้งความเสี่ยงและโอกาส  
เน่ืองจากเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจจะส่งผลท้ังด้านบวก
และด้านลบ เหตุการณ์ที่มีผลทางด้านบวกกิจการก็สามารถนำไปวางแผน และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจได้  

2. ลดการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดซึ่งส่งผลในทางลบต่อองค์กร เมื่อ องค์กรมีการ 
ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมก็จะทำให้องค์กรสามารถลด
เหตุการณ์ดังกล่าวได้  

3. ทำให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น เน่ืองจากความเสี่ยงมีมากมายซึ่งอาจ 
เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงก็ เปรียบเสมือนการวางแผนรับมือ
กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า ส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กร เป็นไปได้อย่างราบรื่น  

4. การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการทำให้มั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงโดยรวมได้รับการ
จัดการ  

มิใช่เฉพาะการจัดการความเสี่ยงหน่ึงแต่ไปเพ่ิมความเสี่ยงอีกอันหน่ึง  
5. ปรับปรุงการใช้ทรัพยากร   เมื่อองค์กรมีข้อมูลความเสี่ยงที่ถูกต้องและทันเวลา  ผู้บริหาร 

สามารถประเมินความต้องการทรัพยากรโดยรวม และจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ สูงสุดได้ ภาพรวม
ของกรอบแนวใหม่เมื่อเทียบกับฉบับเดิมมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งคำนิยาม องค์ประกอบและ หลักการของการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและ หลากหลายมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรอบการ... 

กรอบการบรหิารความเสีย่ง  
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กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามหลักการของ COSO ERM 2017  
การบริหารจัดการความเสี่ยง  ตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร - การบูรณาการ   

ระหว่างกลยุทธ์และผลการดำเนินงาน หรือ COSO ERM 2017 มีประเด็นที่สำคัญคือ การบริหาร ความเสี่ยง
องค์กรต้องทำควบคู่ไปกับการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับองค์กร  องค์ประกอบสำคัญของการบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามแนวคิดของ COSO ERM 2017 แบ่ง ออกเป็น 5 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบ
เหล่าน้ีต้องมีความเก่ียวเน่ืองและมีความสัมพันธ์ต่อกัน เพ่ือให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบ COSO – ERM  :  2017  ที่ปรับปรุงองค์ประกอบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้ง 
องค์กรทั้ง 5 องค์ประกอบ จะ เป็นพ้ืนฐานครอบคลุมกระบวนการจัดการยุทธ์ศาสตร์และการติดตามกำกับให้มี
ความเป็นธรรมาภิบาล และสามารถนำไปใช้ในการจัดการกับองค์กรได้ทุกประเภท ทุกขนาดสินทรัพย์   อันจะ
สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลให้เจ้าของ หรือคณะผู้บริหาร ได้เข้าใจกระบวนการจัดการ และคาดการณ์
ผลลัพธ์ที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้ดีทั้งน้ี องค์ประกอบดังกล่าว ได้มีหัวข้อที่เป็นรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความ... 

ความเป็นธรรมมาภิบาลและพฤติกรรม 

กรอบการบรหิารจัดการความเสี่ยง COSO – ERM : 2017 
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1. ความเป็นธรรมมาภิบาลและพฤติกรรม(governance and culture) โดยองค์กรต้อง 
จัดให้องค์กรมีการจัดการ ธรรมมาภิบาล มีวัฒนธรรมองค์กรโดย บุคคลากรในองค์กรมีจริยธรรมที่ดี กระหายใน
การสร้างคุณค่า มีความ เข้าใจและตระหนักในความเสี่ยง จะส่งผลให้เกิดบรรยากาศ การให้ความสำคัญและมี
ความรับผิดชอบร่วมกันในการทำให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การที่เป็นระบบมีประสิทธิผลขึ้น  

หลักการท่ี 1   จัดต้ังคณะกรรมการดูแลความเสี่ยง (Exercises Board Risk Oversight)  
คณะกรรมการเทศบาลตำบลลำนารายณ์มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ รวมถึงกำกับดูแล 
กิจการ เช่น คณะกรรมการควรมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการควร มี
ความอิสระ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  

หลักการท่ี 2   จัดต้ังโครงสร้างการดำเนินงาน   (Establishes Operating Structures)  
องค์กรควรจัดต้ังโครงสร้างการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ  

หลักการท่ี 3   ระบุวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ (Defines Desired Culture) องค์กรควร 
ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการคณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารเป็นผู้
กำหนดวัฒนธรรมองค์กรในภาพรวมและสำหรับบุคลากรภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ       
ความเสี่ยงวัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ปัจจัยภายในที่สำคัญ ได้แก่ ระดับการใช้วิจารณญาณ 
ความเป็นอิสระในการตัดสินใจของพนักงาน การสื่อสารระหว่างพนักงาน และผู้จัดการ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
ข้อกำหนดด้านกฎหมาย ความคาดหวังของลูกค้า และ องค์ประกอบอ่ืนๆ  

หลักการท่ี 4   แสดงความมุ่งม่ันในค่านิยมหลัก  (Demonstrates  Commitment   to   
Core Values) องค์กรควรแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามค่านิยมหลักขององค์กร เช่น ยึดถือการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติตามหน้าที่และความ รับผิดชอบอย่าง
เคร่งครัด การกำหนดให้มีการสื่อสารที่เหมาะสม  

หลักการท่ี 5   จูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ (Attracts, Develops,  
and Retains Capable Individuals) องค์กรควรมุ่งมั่นในการสนับสนุนการสร้างทรัพยากรบุคคล ควบคู่ไป
กับ กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น ฝึกอบรมบุคลากรในด้านการบริหารความส่ียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงยุทธ์ศาสตร์(strategy and objective - 
setting) เน่ืองจากการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการยุทธ์ศาสตร์จะมีกระบวนการดำเนินงานควบคู่
กันไปการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และการจัดการความเส่ียงให้ประสานกลมกลื่นกับการจัดการยุทธ์
ศาสตร์โดยเฉพาะ หากมีความเข้าใจและมีการระบุประเมินและการตอบสนองความเสี่ยงเป็นพ้ืนฐานการ
กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์แล้ว จะส่งผล ให้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การและการ
จัดการยุทธ์ศาสตร์เกิดประสิทธิภาพ 
 

หลักการ... 

การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงยุทธ์ศาสตร ์
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หลักการท่ี 6 วิเคราะห์ธุรกิจ (Analyzes Business Context)  องค์กรควรพิจารณาถึงผล 
กระทบจากบริบททางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เช่น การเข้าใจ
บริบททางธุรกิจ การคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

หลักการท่ี 7 ระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้(Defines Risk Appetite) องค์กรควรระบุความ 
เสี่ยงที่ยอมรับได้ เพ่ือสร้างดำรงไว้และส่งเสริมความตระหนักถึงค่านิยม ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ไม่มีการกำหนด
รูปแบบตายตัว หรือเป็นมาตรฐานที่จะใช้ได้กับทุกองค์กร ผู้บริหารเป็นผู้เลือกความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้
บริบททางธุรกิจที่ต่างกันในแต่ละองค์กร  

หลักการท่ี 8 ประเมินกลยุทธ์ทางเลือก (Evaluates Alternative Strategies)    องค์กร 
ควรประเมินเพ่ือค้นหากลยุทธ์ทางเลือกและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโปรไฟล์ความเสี่ยงของ องค์กร เช่น การ
วิเคราะห์ SWOT และการวิเคราะห์สถานการณ์กลยุทธ์ต้องสนับสนุนพันธกิจและ วิสัยทัศน์ รวมถึงสอดคล้อง
กับค่านิยมหลักและความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

หลักการท่ี 9   กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Formulates Business Objectives) ใน    
การกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ องค์กรควรพิจารณาถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆ ตลอดจนความ สอดคล้อง
และการสนับสนุนกลยุทธ์ควบคู่ไปด้วย เช่น การกำหนดค่าความเบ่ียงเบนของความเสี่ยง จากผลการดำเนินงาน
ซึ่งยังคงอยู่ในช่วงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การจัดการความเสี่ยง (risk performance) ความเสี่ยงอาจกระทบต่อความสำเร็จของ 
การจัดการยุทธศาสตร์ ให้บรรลุเป้าหมายได้ทุกเมื่อ ดังน้ันระหว่างการนำยุทธ์ศาสตร์สู่การปฏิบัติ จึงต้องมีการ
ระบุ ประเมิน และการ ตอบสนองความเสี่ยงควบคู่กันไป ทั้งน้ีองค์กรควรจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
ควรเลือกวิธีการตอบสนอง และวิเคราะห์ความเสี่ยงให้อยู่ในรูป portfolio view of the amount of risk เพ่ือ
เป็นรูปแบบ รายงานเสนอให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบ จะทำให้เกิดประสิทธิผลต่อการจัดการยุทธ์ศาสตร์  

หลักการท่ี 10  ระบุความเสี่ยง (Identifies Risk) องค์กรควรระบุความเสี่ยงที่ส่งผลต่อกล 
ยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงด้านลูกค้า ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยง ด้านการ
ปฏิบัติงาน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความเสี่ยงทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ใน โปรไฟล์ความเสี่ยง
เพ่ือนำไปจัดการความเสี่ยงเหล่าน้ีต่อไป  

หลักการท่ี 11  ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง (Assess Severity of Risk) องค์กร 
ควรประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง โดยประเมินว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงน้ันมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด 
และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงมากน้อยแค่ไหน  
 

หลักการ... 

การจัดการความเสี่ยง 
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หลักการท่ี 12   จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง  (Prioritizes Risks)     องค์กรควร  
คำนวณระดับความเส่ียง (Risk Exposure) และการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง เพ่ือเป็น พ้ืนฐานใน
การพิจารณาคัดเลือกวิธีตอบสนองต่อความเสี่ยงน้ัน การคำนวณระดับความเส่ียงเท่ากับผล คูณของคะแนน
ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นกับคามเสียหายเพ่ือจัดลำดับความสำคัญและใช้ในการ ตัดสินใจว่าความเสี่ยงใดควร
เร่งจัดการก่อน  

หลักการท่ี 13   ดำเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยง   (Implements Risk Responses)  
องค์กรควรระบุและคัดเลือกวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง เช่น การยอมรับความเสี่ยง การลด การ โอน หรือ
การหลีกเลี่ยง โดยศึกษาผลดีผลเสียความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือก  

หลักการท่ี 14  พัฒนากรอบความเสี่ยงในภาพรวม(Develops Portfolio View) องค์กร 
ควรพัฒนาและประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของทั้งองค์กร เครื่องมือที่นิยมใช้แสดงความเสี่ยง มีช่ือเรียกหลาย
ช่ือ ได้แก่ Risk Map หรือ Risk Matrix องค์ประกอบที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงแก้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การทบทวนและปรับปรุง (review and revision)  การทบทวนและปรับปรุงกระบวน 
การจัดการยุทธ์ศาสตร์เป็น เรื่องปกติ หากเห็นว่าจะผลการดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมาย หรือสถานการณ์มี
การเปลี่ยนแปลง โดยหากนำ ผลจากการบริหารจัดการความเสี่ยงมาพิจารณาในการตัดสินใจประกอบ จะทำให้
การทบทวนการปรับปรุงเป็นการ ตัดสินใจที่ถูกต้อง และถูกสถานการณ์ ถูกจังหวะเวลาที่เหมาะสม  

หลักการท่ี 15  ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ  (Assesses  Substantial  Change)  
องค์กรควรระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอกกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่สำคัญ  

หลักการท่ี 16   ทบทวนความเสี่ยงและผลการดำเนินงาน (Reviews Risk and  
Performance) องค์กรควรทบทวนผลการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงพิจารณาทบทวนความเสี่ยง ที่
เก่ียวข้อง เช่น องค์กรมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายแล้วหรือไม่  

หลักการที่  17   มุ่ งม่ันปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (Pursues 
Improvement  

in Enterprise Risk Management) องค์กรควรปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรอยู่สม่ำเสมอ 
โดยเฉพาะช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญ เช่น การปรับโครงสร้างองค์กรหลังการประเมินผลการดำเนินงาน 
หรือการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการ บริหารความเสี่ยง 
 
 

5. ข้อมูล... 

การทบทวนและปรับปรงุ 
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5. ข้อมูลการสื่อสารและการรายงาน (information, communication, and  
reporting) การบริหารความ เสี่ยงเป็นกระบวนการทีต้องการความต่อเน่ืองการเข้าถึงข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกและการถ่ายทอดรายงานข้อมูลเชิงความเสี่ยงให้ทั่วถึงและเพียงพอในลักษณะจากล่างขึ้นบนและจาก
บนลงล่างที่ดีพอจะส่งผลให้การจัดการเชิงยุทธ์ศาสตร์มีประสิทธิผลและส่งผลต่อการเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรใน
ที่สุด  

หลักการท่ี 18  ยกระดับระบบสารสนเทศ (Leverages Information Systems) องค์กร 
ควรจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อเวลา องค์กรอาจใช้กระบวนการ วิเคราะห์กลุ่มข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพ่ือค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งเช่ือมโยง ข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันนำไปสู่
การระบุและจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น  

หลักการท่ี 19  สื่อสารข้อมูลความเสี่ยง (Communicates Risk Information) องค์กร 
ควรสื่อสารข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ข้อมูลการสื่อสารทั้งระดับบน
ลงล่าง (Top-down Approach) และระดับล่างขึ้นบน (Bottom-up Approach) การ สื่อสารข้อมูลความ
เสี่ยงควรมีให้เพียงพอทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

หลักการท่ี 20  รายงานผลความเสี่ยงวัฒนธรรมและผลการดำเนินงาน   (Reports  on  
Risk, Culture, and Performance) องค์กรควรรายงานความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กรและผลการดำเนินงาน
ในทุกระดับให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร แม้จะมีการมอบหมายหน้าที่ด้านการรายงานผล ให้หน่วยงานหรือบุคคล
ใดแล้วก็ตามผู้บริหารยังต้องมีหน้าที่กำกับดูแลด้วย 

การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรมีความสำคัญเพ่ิมขึ้นในอนาคต     เน่ืองจากจะเป็น 
เป็นไปได้ยากท่ีองค์กรจะไม่เผชิญกับเหตุการณ์ความผันผวน (volatility) ความซับซ้อน (complexity) และ
เหตุการณ์ที่ยากต่อการคาดเดา (ambiguity) โดยเคร่ืองมือจะช่วยจัดการสถานการณ์ที่มีลักษณะดังกล่าวให้
บรรลุภารกิจที่ต้ังไว้ มีส่วนช่วยบริหารการ เปลี่ยนแปลง รวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถเพ่ือปรับตัวจากการริเริ่ม 
ทบทวน หรือยกเลิก กลยุทธ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สร้างความเช่ือมั่นให้แก่เจ้าของและผู้มีสวนได้ส่วนเสีย 
ทั้งน้ีมี4 เหตุผลที่องค์กรในอนาคตจำเป็นและต้องให้ความสำคัญ กับการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
อย่างเป็นระบบ คือ  

1. องค์กรจะต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วมหาศาลทำ 
ให้สามารถนำแนวความคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ให้ความสำคัญต่อกระบวนการระบุ   และประเมิน
ความเสี่ยง โดยจะมีการ นำข้อมูลทั้งที่เป็นภายในและภายนอกจำนวนมากมายเหล่าน้ันจัดการอย่างเป็นระบบ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทัน สมัยใหม่(artificial intelligence and automation) และใช้เครื่องมือการวิเคราะห์และ
ประมวลผลที่ ทรงพลัง จนสามารถแยกแยะความเส่ียงและการคาดการณ์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ
มากขึ้น อัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงยุทธ์ศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

2. คน... 

ข้อมูล การสือ่สาร และการรายงาน    
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2. คนจำนวนมากมีความเช่ือและรู้สึกจำเป็นต้องการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ ในการปฏิบัติงาน 
จึงทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความสำคัญ เพ่ิมขึ้นเพ่ือพิจาณาว่าเครื่องมือที่ทันสมัยเหล่าน้ัน มี
ความสามารถที่จะนำมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมมากน้อยเพียงใด รวมทั้งหากมีช่องว่างระหว่างความ ตระหนัก 
ความไม่สัมพันธ์และไม่ครอบคลุมระหว่างเครื่องมือสมัยใหม่ กับกระบวนการและรูปแบบการ จัดการในองค์กร 
การบริหารจัดการความเสี่ยงก็จะมีส่วนช่วยให้ช่องว่างดังกล่าวลงลง  

3. การจัดการความเสี่ยงมีต้นทุน ฝ่ายบริหารมักจะให้ความสำคัญ และเปรียบเทียบระหว่าง 
ต้นทุนจากการ ควบคุมกิจกรรมให้ดำเนินไปตามเป้าหมายและกฎเกณฑ์กติกา(compliance)ที่กำหนดกับ
ผลตอบแทน คุณค่าองค์กรที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงแนวคิดใหม่ สามารถนำใช้ในการปฏิบัติ
โดยทำให้เกิดความ สมดุลระหว่างผลตอบแทนระดับความเสี่ยงและต้นทุนในการจัดการความเสี่ยง โดย
พิจารณาแบบบูรณาการ เป็นภาพรวมขององค์กร รวมทั้งทำให้เห็นโอกาสและฉกฉวยโอกาสเพ่ือประโยชน์ทาง
ธุรกิจจาการบริหาร ความเสี่ยง  

3. การสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างย่ังยืน  จำเป็นต้องมีการบูรณาการการบริหารจัดการความ 
เสี่ยงกับการจัดการยุทธ์ ศาสตร์และการดำเนินงานโดยทั่วไป และเมื่อมีการใช้เครื่องมือทั้งสองอย่างประสานกัน
และมีประสิทธิภาพแล้วทำให้การบริหารการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวองค์กรทำได้อย่างยืดหยุ่นและเกิด
ประสิทธิผล รวมทั้งเห็น โอกาสทางธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น ทำให้องค์กรมีความพร้อมและมั่นใจในการไขว้คว้า
โอกาสใหม่ๆ ที่เข้ามาใน อนาคตได้มากขึ้น 

COSO ERM 2017   ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในบริบท   ของพันธกิจ  
(Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) และค่านิยมหลัก (Core Value) ผ่านการเช่ือมโยงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 
และผลการดำเนินงาน เข้ากับความเสี่ยงต่อกลยุทธ์และผลการดำเนินงาน โอกาสท่ีกลยุทธ์ไม่สอดคล้อง และนัย
ของกลยุทธ์ที่ถูกเลือก ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนการ บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และทำให้
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรได้ 

1. พันธกิจ  วิสัยทัศน์  และค่านิยมหลัก  (Mission,  Vision,  and Core Values)  พันธกิจ  
วิสัยทัศน์ และค่านิยมหลัก มีความสัมพันธ์กันเป็นสิ่งที่ช่วยในการ กำหนดทิศทางและเป้าหมายในการดำเนิน
ธุรกิจขององค์กร ตลอดจนเป็นการแสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียทราบว่าองค์กรมีจุดมุ่งหมายอะไร อย่างไรก็ตาม
สิ่งเหล่าน้ีสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากความ คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเปลี่ยนแปลงไป  

2. การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรส่งผลต่อกลยุทธ์(Enterprise Risk    Management  
Affects Strategy) การกำหนดกลยุทธ์ต้องมีความสอดคล้องกับ พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก รวมถึงความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ การกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนจะทำให้องค์กรสามารถบริหารจัดการ ทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดจนสามารถตัดสินใจสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสม  

3. ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น   (Enhance Performance)ผลการดำเนินงานเก่ียวข้องกับการ 
ปฏิบัติงาน หน้าที่ และวิธีการที่ทำให้ บรรลุผลตามกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ เน่ืองจากความเสี่ยงที่ส่งผล
ต่อการดำเนินงานขององค์กร มีหลากหลาย ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและ
ผลดำเนินงานที่ต้องการ โดยพิจารณาจากโปรไฟล์ความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งจะแสดงถึงองค์ประกอบต่างๆ ของ
ความเสี่ยงในแต่ ละระดับขององค์กร เช่น ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร ในระดับหน่วยธุรกิจ ใน
ระดับ ปฏิบัติงาน องค์ประกอบต่างๆของความเสี่ยงเหล่าน้ีจะทำให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาประเภทความ 
รุนแรง และความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลกกระทบต่อผลการดำเนินงานได้  
 

วัตถุ... 
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วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง 
1. เพ่ือให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์   บรรลุวัตถุ 

ประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 
2. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 
3. เพ่ือให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกบองค์กรและหา 

วิธีจัดการ ที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  
4. สร้างกรอบและแนวทาง  ในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร  เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ 

ความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
5. เพ่ือให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง  และ

เฝ้าระวัง 
ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  
 

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
                     เทศบาลตำบลลำนารายณ์ได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งน้ีเพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเด่ียวกันทั่วทั้งองค์กร 
และเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยง
ถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างย่ังยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองมีสาระสำคัญ ดังน้ี    
  ๑. ให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO  : ERM    
(The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission  : Enterprise Risk 
Management)  ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร 
  ๒. ให้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนอัตรากำลัง 
  ๓. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ 
  ๔. ให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๕. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้
ตระหนักถึงความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและ
ต่อเน่ือง เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

เทศบาลตำบลลำนารายณ์       ได้กำหนดวัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยงให้ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์  โดยใช้
หลัก SMART (ชัด-วัด-ปฏิบัติ-สม-เวลา) 

 Specific  =  ชัดเจน 
 Measurable  =  วัดได้ 
 Achievable  =  ปฏิบัติได้ 
 Reasonable  =  สมเหตุสมผล 
 Time Constrained =  มีกรอบเวลา 

หลักการ... 
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หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  .   มาตรฐานท่ีจะนำมาใช้ในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกรอบแนวคิด
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management  : ERM) มีแนวทางในการ
แจกแจงปัญหา และความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ รวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรู้
รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน อ้างอิงจากมาตรฐาน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission)   

COSO –ERM: 2017 ให้ความสำคัญกับการนำการบริหารจัดการความเสี่ยงมาสนับสนุนการ 
จัดการเชิงยุทธ์ศาสตร์ จึงมี การทบทวนองค์ประกอบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ ซึ่งเดิมมี 8 
องค์ประกอบได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมการกำหนดวัตถุประสงค์การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
การตอบสนองความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง ข้อมูล และการสื่อสาร และการติดตามและรายงาน เหลือ  5 
องค์ประกอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบ COSO – ERM : 2017   ที่ปรับปรุงองค์ประกอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั่วทั้ง 
องค์กรทั้ง 5 องค์ประกอบ จะเป็นพ้ืนฐานครอบคลุมกระบวนการจัดการยุทธ์ศาสตร์และการติดตามกำกับให้มี
ความเป็นธรรมาภิบาล และสามารถ นำไปใช้ในการจัดการกับองค์กรได้ทุกประเภท ทุกขนาดสินทรัพย์ อันจะ
สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลให้เจ้าของ หรือคณะผู้บริหาร ได้เข้าใจกระบวนการจัดการ และคาดการณ์
ผลลัพธ์ที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้ดีทั้งน้ี องค์ประกอบดังกล่าว ได้มีหัวข้อที่เป็นรายละเอียดตามแผนภูมิ
ดังข้างล่างน้ี 
 
 

 
 

โครงสร้าง... 

กรอบงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามแนวคิดของ 
COSO (Committee of Sponsoring Organization of The 



28 
 

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โครงสร้างของการบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่มีรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานเพียงแบบเดียว แต่

ต้องมีการ 
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร โดยจะพิจารณาได้จากวัฒนธรรม ความซับซ้อนของการดำเนินงาน 
ประเภทและลักษณะขององค์กรเป็นองค์ประกอบ สิ่งสำคัญของโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง คือการ
ที่คณะกรรมการและผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์กรโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลขององค์กรจะช่วยในการประเมิน ควบคุมและ
ติดตามความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน และทำให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงโดยทุกคนในองค์กรอยู่ภายใต้กรอบเดียวกัน 

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลประกอบด้วย 
1. คณะกรรมการท่ีมีความรับผิดชอบโดยตรงในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง       ที่ได้รับแต่งต้ังให้ทำหน้าที่ในการพัฒนาการ 

บริหารความเส่ียงอย่างน้อยควรประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เช่น กรรมการผู้จัดการ และรอง
กรรมการผู้จัดการ 

3. หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่รับผิดชอบ   นำเอาวิสัยทัศน์ 
ขององค์กรในส่วนที่เก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงไปกำหนดเป็นนโยบายและวิธีการปฏิบัติการพัฒนา
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ จะทำให้ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆ มี
ความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีผลให้เกิดการตัดสินใจ
ที่ถูกต้อง ทันเวลา ป้องกันความสูญเสียและเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจให้แก่องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนา... 
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การพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
2. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. ผู้บริหารระดับสูง 
4. หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
5. ผู้ตรวจสอบภายใน 
6. หัวหน้างานและพนักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑. นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ทำหน้าที่ในการกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๒. ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแต่งต้ังคณะทำงานการ
บริหารจัดการความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  ๓. คณะทำงานการบริหารความเสี่ยเทศบาลตำบลลำนารายณ์มีอำนาจหน้าที่ดังน้ี    
  (3.๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
  (3.๒) นำเสนอแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลลำนารายณ์ต่อนายกเทศบาล
ตำบลลำนารายณ์เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(3.3) การ... 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลำนารายณ ์

นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ ์

รองนายกเทศมนตร ี

รองนายกเทศมนตร ี

อนุกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

หัวหน้าสำนักปลัด 

ผู้อำนวยการกองช่าง 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

ผู้อำนวยการกองคลัง 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

หัวหน้าสำนักปลัด 

ผู้อำนวยการกองช่าง 

ผู้อำนวยการกองคลัง 

บุคลากรในสำนักปลัด 

บุคลากรในกองช่าง 

บุคลากรในกองคลงั 

บุคลากรในกองการศึกษาฯ 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

เลขานุการ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสขุฯ บุคลากรในกองสาธารณสขุฯ 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสขุฯ 
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  (3.๓) ประสานและกำกับการดำเนินงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 
การบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
  (3.๔) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔. หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง  ทำหน้าที่ศึกษา ทำความเข้าใจกับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้ง
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ืองและสม่ำเสมอ 
  ๕. บุคลากรในหน่วยงานทำหน้าที่ทำความเข้าใจดำเนินตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
บทบาทและความรับผิดชอบหลักการบรหิารจัดการความเส่ียง 

1. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4. พิจารณาทบทวนแผนการบรหิารจัดการความเสี่ยง 

โดยจะต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
และทำให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมเพ่ือจัดการความเสี่ยงน้ันๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ต้องทำให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในองค์กรที่เหมาะสมเพ่ือจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
 มีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระ 
 ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 รายงานต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุม 

ภายในองค์กร 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีการสื่อสารกับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง   เพ่ือให้เข้า 

ใจความเสี่ยงที่สำคัญและเช่ือมโยงให้สอดคล้องกับการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 มีหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัตินโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ติดตามกระบวนการบ่งช้ีและการประเมินความเสี่ยง 
 ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง 
 รายงานต่อคณะกรรมการเก่ียวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง 
 มีการสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเสี่ยงที่สำคัญ 
 มีหน้าที่ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญทั้งองค์กร   และทำให้มั่นใจได้ว่ามีแผนการจัดการกับความ 

เสี่ยงที่เหมาะสม 
 ส่งเสริมนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง    และทำให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 
 ต้องติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่สำคัญ  และทำให้มั่นใจ 

ได้ว่ามีแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
 ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้มั่นใจ ว่าผู้อำนวยการฝ่ายให้ความสำคัญ 

กับการบริหารจัดการความเสี่ยงในฝ่ายของตนต้องทำ... 
 ต้องทำให้มั่นใจการปฏิบัติงานรายวันมีการประเมินและรายงานความเสี่ยงอย่างเพียงพอ 
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 มีการส่งเสริมพนักงานในฝ่ายให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 มีหน้าที่ระบุและรายงานความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการฝ่าย และเข้า 

ร่วมในการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง และนำแผนไปปฏิบัติ 
 

หน่วยงานหรอืผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ต้องปฏิบัติหน้าที่ประจำวันแทนคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 จัดทำนโยบายความเสี่ยง กรอบและกระบวนการให้กับหน่วยงาน    และเสนอคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยงเพ่ืออนุมัติ 
 มีหน้าที่ให้การสนับสนุนและแนะนำกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง แก่หน่วยงานต่างๆ  

ภายในองค์กรตามที่มีการร้องขอผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เพ่ือสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  และภารกิจของเทศบาลตำบลลำนารายณ์  จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีและเป็นไปอย่างเป็นระบบ 
และมีองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน  สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไป
ใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 

COSO- ERM : 2017 มีการขยายความในแต่ละประโยค    เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในพ้ืนฐาน 
ของความคิดและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ชัดเจนมากขึ้น กล่าวคือ  

1. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการ (Process)  ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเน่ือง 
ทุกกิจกรรมในองค์กร  

2. ไม่ได้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร(Director management)   เพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นหน้าที่ 
ของบุคลากรทุกคน (Other personal)  

3. เน้นการระบุประเมินความเสี่ยงเพ่ือมาใช้การกำหนดกลยุทธ์(entity strategy setting) 
4. ดำเนินการในทุกกิจกรรมทั่วทั้งองค์กร (across the enterprise)  
5. ได้รับการออกแบบมาให้สามารถระบุเหตุการณ์ที่สำคัญ(identify potential events) ที่ 

จะกระทบต่อองค์กรและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่รับได้ (risk appetite)  
6. ต้องสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล  (reasonable assurance regarding)   ว่าฝ่าย 

จัดการจะมีข้อมูล เพ่ือประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุด  
7. หากองค์กรมีการนำไปใช้งานแล้วจะมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ที่ต้ังไว้ได้ (achievement of entity objectives) 
 

ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
1. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ     เน่ืองจากการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งต้ังอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร 
2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ สำคัญซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กร  

เข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร
ได้อย่างครบถ้วน 
 
 
 

3. เป็นเคร่ืองมือ... 
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3. เป็นเคร่ืองมือสำคัญในการบริหารงานเน่ืองจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเคร่ืองมือ 
ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็น
เครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนด
กลยุทธ์  การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงาน้ีเป็นไปตามเป้าหมายและ
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร 

4. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นในทิศทางเดียวกันการบริหารจัดการความเสี่ยงทำให้รูปแบบ  
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดี่ยวกัน เช่น การตัดสินใจโดยท่ีผู้บริหารมี
ความเข้าใจในกลยุทธ์  วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

5. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    การ 
จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

ปัจจัยสำคัญการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๑. การสนับสนนุจากผู้บรหิารระดับสูง 

  การปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร จะประสบความสำเร็จเพียงใด
ขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์  การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูงในองค์กร ผู้บริหาร
ระดับสูงต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจความสำคัญในคุณค่าของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต่อองค์กร มิฉะน้ันแล้วการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

๒. ความเข้าใจความหมายความเสี่ยงตรงกัน 
  การใช้คำนิยามเก่ียวกับความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบเดียวกัน จะทำให้เกิด
ประสิทธิภาพในการกำหนดวัตถุประสงค์  นโยบาย กระบวนการเพ่ือใช้ในการบ่งช้ีและประเมินความเสี่ยง และ
กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีจุดหมายร่วมกันในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

๓. กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  องค์กรทั่วไป จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการวนการวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงได้น้ัน จะต้องนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และ
ต้องกระทำอย่างต่อเน่ือง สม่ำเสมอ 

๔. การบริหารการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการชี้แจง 
  การนำกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปฏิบัติ องค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการ
บริหาร ความเส่ียงขององค์กรให้กับเข้าทุกระดับขององค์กร และต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงของผลท่ีองค์กร และแต่ละบุคคลจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง 

๕. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
  การส่ือสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติมีความสำคัญอย่างมาก 
เพราะการสื่อสารจะเน้นให้เห็นถึงการเช่ือมโยง ระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร การ
ช้ีแจงทำความเข้าใจต่อพนักงานทุกคนถึงความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง จะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
 

6. การวัด... 
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๖. การวัดผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  การวัดความเส่ียงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น จะทำให้ผู้บริหารสามารถ
ประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและดำเนินการให้กระบวนการท้ังหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และเป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

๗. การให้ความรู้เรื่องการบรหิารจัดการความเส่ียง 
  ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร ควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เข้าใจกรอบการ
บริหารจัดการความเสี่ยง และความรู้รับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือบรรลุความสำเร็จ
ขององค์กร การสื่อสารข้อมูลเก่ียวกับความเสี่ยง 

๘. การติดตามกระบวนการวนการวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารจัดการความเสี่ยง        คือการ 

กำหนดวิธีที่เหมาะสมในการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการติดตามกระบวนการวนการวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ควรพิจารณาประเด็นต่อไปน้ี 

 การรายงานและสอบทานขั้นตอนติดตามกระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ความชัดเจนและสม่ำเสมอของการมีส่วนร่วม และความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง 
 บทบาทของผู้นำในการสนับสนุน และติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานที่เก่ียวกับการบริหารความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี ๓ 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
COSO  (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way  Commission)  

ได้มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
ตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุม
ความเสี่ยง ด้าน ESG เป็นพ้ืนฐานสำคัญในการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตาม เป้าหมายอย่างย่ังยืน จึง
จำเป็นอย่างย่ิงที่องค์กรควรให้ความสำคัญและมุ่งปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแล     โครงสร้างการกำกับดูแลควรครอบคลุมต้ังแต่ระดับ 
คณะกรรมการเทศบาลตำบลลำนารายณ์  คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารประธานฝ่ายบริหารความเสี่ยง หน่วยงานบริหารความเสี่ยง เจ้าของความเสี่ยงและ
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความย่ังยืนโดยบุคคลเหล่าน้ี มีบทบาทสำคัญ ในการกำกับดูแล ควบคุม และติดตาม
การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากน้ีเทศบาลตำบลลำนารายณ์ควร
ส่งเสริมให้กรรมการเทศบาลตำบลลำนารายณ์และ ผู้บริหารระดับสูงตระหนักถึงความเสี่ยงด้าน ESG และสร้าง
วัฒนธรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่ดีภายในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ... 

7 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG 

นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ ์
ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ รองปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองคลัง 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

นายอำเภอ 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสขุฯ 
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- หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
- หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
- หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
- นักทรัพยากรบุคคล 
- นิติกร 
- เจ้าพนักงานธุรการ 
- เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
- นักการ 
- ผช.นักประชาสัมพันธ์ 
- ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 

- ผู้อำนวยการกองช่าง 
- หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
- นายช่างโยธา 
- นายช่างเขียนแบบ 
- นายช่างไฟฟ้า 
- เจ้าพนักงานธุรการ 
- ผช.นักจัดการงานท่ัวไป 
 

- ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
- นักพัฒนาชุมชน 
- เจ้าพนักงานธุรการ 
- ผช.นักพัฒนาชุมชน 

- ผู้อำนวยการกองคลัง 
- หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
- นักวิชาการคลัง 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
- ผช.นักวิชาการคลัง 
- พนักงานเก็บเงิน 

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
- พยาบาลวิชาชพี 
- นักวิชาการสุขาภิบาล 
- เจ้าพนักงานธุรการ 
- พนักงานขับรถขนขยะ 
- พนักงานขับรถฉุกเฉิน 
- พนักงานธุรการ 
- พนักงานกวาดถนน 

- ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฯ 
- ครู ค.ศ. 2 
- ครู ค.ศ. 1 
- ผู้ดูแลเด็ก 
- บุคลากรสนับสนุนการสอน 
- คนงานทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสขุฯ 

ผู้อำนวยการกองคลัง 

บุคลากรในสำนักปลัด บุคลากรในกองช่าง บุคลากรในกองคลงั บุคลากรในกองการศึกษาฯ 

ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหนว่ยงาน 

นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ ์

ปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

รองปลัดเทศบาลตำบลลำนารายณ ์

ผู้ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

บุคลากรในกองสาธารณสขุฯ โรงเรียนอนบุาลเทศบาลฯ 
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2. เข้าใจบริบทกลยุทธ์ ในการดำเนินงานกิจกรรมรวมถึง     กระบวนการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง ขององค์กร หน่วยงานด้านความย่ังยืนต้องทำ งานร่วมกับหน่วยงานด้านความเสี่ยงและ หน่วยงาน
ด้านกลยุทธ์อย่างใกล้ชิด เพ่ือทำ ความเข้าใจ ติดตาม และสื่อสารแนวโน้ม ที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในอนาคตที่ส่งผล
กระทบต่อการดำ เนินธุรกิจ (Mega Trends) และ ประเด็นความเส่ียงด้าน ESG ที่อาจส่งผลต่อการดำ เนิน
ธุรกิจหรือส่งผลต่อกลยุทธ์ องค์กรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เช่น การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การขาดแคลนทรัพยากรน้ำ ความมั่นคงด้านอาหาร การขยายตัวของสังคมเมือง เป็นต้น โดยอาจใช้
เครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วย เช่น SWOT Analysis หรือการจัดทำ แผนที่ ความเช่ือมโยงระหว่างผลกระทบ การ
พ่ึงพา และการสร้างคุณค่าหรือผลกระทบ (Impact and Dependency Mapping) เป็นต้น รวมถึงกำหนด
ระดับความเสี่ยงที่ องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             วิสยัทัศน ์

"ชาวลำนารายณ์ต้องได้รับการบริการที่ดีเลศิ ในเมืองทีน่่าอยู่ สะดวก สะอาด ปลอดภัย" 

 

แผนพัฒนาตรวจสอบเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส 

 ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 
 การสร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ  
 พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอยจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 

 มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน 
ยุทธศาสตร์... 

โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริบทและกลยุทธ ์
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           ยุทธศาสตร ์

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ 
                    ชุมชนเมืองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
                    ของชุมชน  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพฒันาระบบบรกิารด้านสาธารณสขุและการจัดการ 
                    ด้านสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการกีฬา  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการพัฒนาองค์กร 
                    และบุคลากร 

                           
 

 

3. ระบุประเด็นความเสี่ยง ด้าน ESG การระบุความเสี่ยง ESG โดยใช้เครื่องมือการบริหาร 
ความเสี่ยงขององค์กร เช่น ตอบแบบสอบถาม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมภาษณ์เจ้าของ ความเสี่ยง
และผู้บริหาร เพ่ือทำ ความเข้าใจความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่ (Emerging Risk) รวมถึง
กำหนดความหมายและขอบเขตของความเสี่ยงให้ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ประเมิน... 
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4. ประเมินและจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยงด้าน ESG ที่เก่ียวข้อง เมื่อองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลตาแกะสามารถกำหนดประเด็นความเสี่ยง ESG ได้จากข้ันตอนที่ 3 แล้ว ต่อมาองค์การบริหารส่วน
ตำบลต้องทำความเข้าใจว่าประเด็นความเส่ียงน้ันๆ ส่งผลกระทบต่อความสามารถ ของเทศบาลตำบลลำ
นารายณ์ในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างไร ซึ่งเทศบาลตำบลลำนารายณ์ควรพิจารณา เลือกเกณฑ์
และจากตารางประเมินความเส่ียง Risk Matrix ที่เหมาะสมในการ ประเมินความเสี่ยง รวมถึงกำหนดตัวแปร
และสมมติฐานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรอบเวลา ขอบเขต เป็นต้น ซึ่งช่วยให้เทศบาลตำบลลำนารายณ์สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นน้ัน ว่ามีความรุนแรง มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดและส่งผล
กระทบต่อธุรกิจ อย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ตอบสนองต่อประเด็น ความเสี่ยงด้าน ESG  เลือกวิธีตอบสนองต่อความเสี่ยงด้าน ESG  
โดยพิจารณาจาก  

1) บริบทในการดำเนินธุรกิจ  
2) ต้นทุนและประโยชน์  
3) ความสอดคล้องกับมาตรฐานที่เก่ียวข้อง ในอุตสาหกรรม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  

รวมถึงพันธกิจ วิสัยทัศน์ และ ค่านิยมองค์กร  
4) พิจารณาความจำเป็นและเร่งด่วนในการตอบสนองโดยอ้างอิงจากตำแหน่ง ของความเสี่ยง 

บนตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Metrics) เช่น อยู่ในระดับสูง (High) ปานกลาง (Medium) หรือต่ำ (Low)  
5) พิจารณาจากระดับ ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite)  และความรุนแรงของ 

ผลกระทบ ที่อาจเกิดจากความเสี่ยง (Risk Severity) ขององค์กร ทั้งน้ีเทศบาลตำบลลำนารายณ์สามารถตอบ 
สนองโดยการยอมรับความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การเปลี่ยนความเสี่ยง ให้เป็นโอกาส  
การลดความรุนแรงของความเสี่ยง และการแบ่งปันความเสี่ยง เป็นต้น 

1. ทบทวน... 
 

ระบุประเด็นความเส่ียง 

ประเมินความเสี่ยง 
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1. ทบทวนและปรับปรุงประเด็นความเสี่ยง ด้าน ESG ดำเนินการทบทวนข้ันตอนที่ 1– 5  
อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมประเด็นต่างๆ อย่าง
ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ รวมไปถึงเฝ้าระวัง และติดตาม
ความก้าวหน้าในการตอบสนองต่อความเสี่ยงจากข้ันตอนที่ 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. สื่อสารและเปิดเผย ประเด็นความเสี่ยง ด้าน ESG สื่อสารความเสี่ยงด้าน ESG แนวทาง 
การจัดการ และผลการบริหารจัดการให้ ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายใน (คณะกรรมการเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
ผู้บริหารและพนักงาน) และภายนอก (เช่น นักลงทุน ลูกค้า NGOs และชุมชน) รับทราบ เน่ืองจากความเสี่ยง
ถือเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการทำกลยุทธ์ การปฏิบัติงานและการตัดสินใจลงทุน รวมถึงเป็นการสร้างความ
ตระหนักรู้ให้กับทุกคนในองค์กร ตลอดจนสร้างความเช่ือมั่น ในประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการความ
เสี่ยงขององค์กร นอกจากน้ีเทศบาลตำบลลำนารายณ์อาจนำ เทคโนโลยีหรือซอฟแวร์อ่ืนๆ ที่ใช้อยู่ในการ
ปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน เช่น ระบบบัญชี ระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูลและกระบวนการทำงาน
ภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning หรือ ERP) มาเป็นส่วนหน่ึงของ กระบวนการระบุความเสี่ยง
และการรายงานความเสี่ยงได้ 

ขั้นตอน.. 

ทบทวนปรับปรุงประเด็นความเสี่ยง 

การตอบสนองความเสี่ยง 
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การบริหารจัดการความเสี่ยงสากล 
  ISO 31000 เป็นอีกมาตรฐานหน่ึงที่ได้รับความนิยมและเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และปัจจุบันมี
หลายองค์กรของไทยโดยเฉพาะภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจบางแห่งมีการนำมาใช้ทดแทนแนวของ COSO หรือ 
นำมาแก้ไขจุดอ่อนของ COSO เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธ์ิภาพขึ้นประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
ดังน้ี 

1. การสื่อสารและการให้คำแนะนำ 
2. การกำหนดสภาพแวดล้อม 
3. การประเมินความเสี่ยง 
4. การจัดการความเสี่ยง 
5. การเฝ้าระวังติดตามและการทบทวนความเสี่ยง 
ขั้นตอนท่ี 1 : การสื่อสารและการให้คำแนะนำ (communicate and consult)      การ 

สื่อสารเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการบอกกล่าวการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่ผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการให้คำแนะนำเก่ียวกับขั้นตอนและกระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการตัดสินใจดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ทราบถึงความ
จำเป็นในการ ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนทราบขอบเขตการดำเนินงาน โดยมีการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในแนวคิด หลักการและวิธีปฏิบัติที่ตรงกัน
ตลอดจนสามารถ วิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนท่ี 2 : การกำหนดสภาพแวดล้อม (establish the context)   การกำหนดสภาพ 
แวดล้อมขององค์การ เป็นการระบุสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของ องค์กรที่มีความสัมพันธ์และ
เก่ียวข้องกับองค์กร ทำให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร จึงต้องนำไปสู่กระบวนการ บริหารความเสี่ยง  

1.1 การกำหนดสภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายนอกหมายถึงองค์ประกอบต่างๆ  
ที่อยู่ภายนอกองค์กรที่มี อิทธิพลต่อความสำเร็จในวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการทำความเข้าใจใน 
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรจะช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร รวมถึง วัตถุประสงค์
ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียน้ัน ๆ ได้รับการนำมาพิจารณาเพ่ือกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กร ประกอบด้วยเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ การเงิน สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
 

2.2 การกำหนด... 

ทบทวนปรับปรุงประเด็นความเสี่ยง 
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2.2 การกำหนดสภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายในหมายถึงสิ่งที่อยู่ภายในองค์การ  
ซึ่งมีอิทธิพลต่อความสำเร็จของวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้อง
สอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับวัฒนธรรมกระบวนการ และโครงสร้างขององค์กร โดยสภาพแวดล้อมภายใน
ขององค์กรประกอบด้วย นโยบาย วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์พันธกิจและกลยุทธ์ที่จะต้องประสบ ความสำเร็จ ขีด
ความสามารถขององค์กร ในรูปของทรัพยากร และความรู้ ระบบสารสนเทศ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในองค์กร 
การรับรู้ คุณค่า และวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้าง เช่น ระบบการจัดการ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

ขั้นตอนท่ี 3  :  การประเมินความเสี่ยง  (risk assessment)        การประเมินความเสี่ยง  
ประกอบด้วยกระบวนการหลักๆ 3 กระบวนการ ดังต่อไปน้ี  

1.1 การระบุความเสี่ยง (risk identification)  การระบุความเสี่ยง หมายถึงองค์กรจะต้องทำ  
การระบุถึงแหล่งที่มาของความเส่ียง และระบุปัจจัยเสี่ยง ตลอดจนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เหตุการณ์ และ 
สาเหตุรวมถึงผลที่จะตามมา เป้าหมายของขั้นตอนน้ีจะเป็นการจัดทำรายการของความเสี่ยง จากเหตุการณ์ที่ 
ทำให้ความสำเร็จของวัตถุประสงค์เพ่ิมขึ้น ป้องกันไม่ให้เกิดความสำเร็จขึ้น ลดระดับความสำเร็จลง หรือ ทำให้
ความสำเร็จเกิดการล่าช้า  

1.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง (risk analysis)   การวิเคราะห์ความเสี่ยงจะเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ใน  
การประเมินความเสี่ยง และการตัดสินใจในการจัดการกับความเสี่ยง โดยการพิจารณาถึงผลกระทบ (impact) 
และโอกาสในการเกิด (likelihood) ความเสี่ยง การวิเคราะห์อาจจะเป็นได้ทั้งการวิเคราะห์เชิง คุณภาพ 
(qualitative) ก่ึงปริมาณ (semi-quantitative) หรือเชิงปริมาณ(quantitative) หรือผสมผสานกันไป  

1.3 การประเมินความเสี่ยง (risk evaluation)    เป้าหมายของการประเมินความเสี่ยงจะบ่ง 
บอก ถึงระดับความสำคัญ (degree of risk) ของความเสี่ยง ซึ่งเป็นสถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ 
ผลกระทบและโอกาสของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็นระดับ เช่น สูงมาก สูง ปานกลาง และต่อองค์กรจะ เป็น
ผู้พิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยงเพ่ือนำมาดำเนินการ  

ขั้นตอนท่ี 4 : การจัดการความเสี่ยง (treat the risks)   แนวทางในการจัดการความเสี่ยง  
จะประกอบด้วย 

 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk avoidance)    เป็นการเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นสาเหตุนำมาซึ่ง 
ความเสี่ยงโดยการตัดสินใจที่จะไม่เริ่มต้น หรือดำเนินการต่อในกิจกรรมท่ีเกิดความเสี่ยงขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบ
ต่อองค์กร เช่น การหยุดดำเนินการ การยกเลิกโครงการหรือการมอบให้ผู้บริการภายนอกเป็นผู้ดำเนินการแทน 

 การลดความเสี่ยง (risk reduction) เป็นการลดความถี่หรือโอกาสที่จะเกิด (likelihood)  
ความเสี่ยงหรือการผลกระทบ (impact) หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยการควบคุมภายในหรือปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานเพ่ือช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ลดความเสียหายหรือทั้งสองอย่าง เช่น 
การฝึกอบรมให้กับบุคลากร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนสำรองเพ่ือรับมือไว้ล่วงหน้าก่อนที่ 
ความสูญเสียจะเกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยให้เกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงและช่วยให้ลดระดับความรุนแรงของ 
ความสูญเสียลงได้  

 การแบ่งปันความเสี่ยงให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ (risk sharing)  เป็นการกระจายหรือถ่ายโอน  
ความเสี่ยงให้หน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือช่วยลดโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงหรือระดับ 
ความรุนแรงของความเสียหายจากความเส่ียงหน่ึงๆ เช่น การทำประกันภัยในรูปแบบต่างๆ การจัดหา
ผู้เช่ียวชาญจากภายนอกมาดำเนินการแทนในกรณีที่บุคลากรภายนอกน้ันมีทักษะหรือความชำนาญมากกว่า 
เป็นต้น  

การยอมรับ... 
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 การยอมรับหรือเก็บรักษาความเสี่ยงไว้ (risk acceptance)    เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงาน  
สามารถยอมรับได้เน่ืองจากความเสี่ยงน้ันมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยและผลกระทบความเสี่ยงไม่มากหรือเป็นความ
เสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความสูงสูงไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ  

ขั้นตอนท่ี 5  :การเฝ้าติดตามและการทบทวนความเส่ียง(monitor and review) องค์กร 
จะต้องจัดให้มีการเฝ้าติดตามและทบทวนไว้เป็นหน่ึงในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย จะต้องมีการ
กำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน ทั้งน้ีการเฝ้าติดตามและทบทวน จะต้อง
ครอบคลุมในทุกๆส่วนของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบรหิารจัดการความเสี่ยง 
1. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด้านกลยุทธ์ (Strategic : S)  
 ด้านปฏิบัติงาน (Operation : O)  
 ด้านการเงิน (Financial : F)  
 ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance : C)  

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท... 
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 นำหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 10 ประการ มาร่วมพิจารณา  
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประกอบไปด้วย 10 องค์ประกอบ ดังน้ี  
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์  

และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ 
หน้า 7 แผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันนำของประเทศ เพ่ือให้เกิด ประโยชน์สุข
ต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่าง ต่อเน่ือง
และเป็นระบบ  

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  หมายถึง   การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับ 
ดูแล ที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
ให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง   การให้บริการที่สามารถดำเนินการ  
ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเช่ือมั่นความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง  

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  หมายถึง   การแสดงความรับผิดชอบในการ 
ปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความ
คาดหวังของ สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา  
ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชน 
สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้  

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง  การกระบวนการที่ข้าราชการประชาชน  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ 
ปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เก่ียวข้องร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา  
 

7) หลักการ... 
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7) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอำนาจการ 
ตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น) และภาคประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจ และความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการ
ดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ  

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)หมายถึง การใช้อำนาจของกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับ  
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

9) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง  การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่า 
เทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิงถิ่นกำเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกาย 
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม  

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาข้อตกลงทั่วไปภายใน  
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติ
ไม่ได้ใน ประเด็นที่สำคัญโดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 

การประเมินความเสี่ยง ดำเนินการวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการ
บรรลุ วัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงาน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ  

1) กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่  
ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ
ความเสี่ยง (Risk Matrix) โดยกำหนด เกณฑ์ในการประเมินของโครงการ/กิจกรรมขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดได้ทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน 
โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับ หน่วยงานท่ีมีข้อมูลตัวเลข หรือจำนวนมาใช้ในการวิเคราะห์ สำหรับ
หน่วยงานที่มีข้อมูลในเชิงพรรณนาไม่สามารถ ระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้  

(1.1) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1.2) ระดับ… 
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(1.2) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเส่ียง (Impact) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ 
ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3) ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) กรณี โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2561 กำหนด เกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 
แต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับ
ความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความ เสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่าง
กัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและ
จัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนด
ไว้ข้างต้น ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  

1.1 พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถีที่ 
จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

2.2 พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลตาแกะ/ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด  

1.2 การ...  
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2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)  
และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อเทศบาลตำบลลำนารายณ์/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด VH H M L สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ  

3) การจัดลำดับความเสี่ยงเมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว     นำมาจัดลำดับความรุนแรงของ 
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเทศบาลตำบลลำนารายณ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพิจารณากำหนด
กิจกรรมการควบคุมภายในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความ
เสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ เกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง 
(Impact) ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำและเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูง
และปานกลางมาจัดทำแผนบริหารความเส่ียง ในการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนด แผนภูมิความ
เสี่ยง ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ ความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่
เกิดขึ้นและขอบเขตของระดับความเสี่ยง ที่สามารถยอมรับได้ ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ๆ 
x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งใช้ เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) การประเมินการควบคุมที่มีอยู่ การประเมินการควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่ 
กำหนดขึ้น เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ 
สามารถช่วยป้องกันและช้ีให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ได้หลังจากประเมินความเสี่ยงและ 
 

 จัดลำดับ... 
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จัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การควบคุม เดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุม
เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมท้ัง พิจารณาด้วยว่าการควบคุมที่ได้ กำหนดไว้แล้วน้ัน ได้มีการนำมา
ปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร วิธีการประเมินมาตรการควบคุม คือ พิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่ประเมิน
แล้วว่ามีระดับความเสี่ยงอยู่ใน ระดับสูงหรือปานกลาง และเมื่อจัดลำดับความเสี่ยงแล้วเป็นความเสี่ยงที่อยู่ใน
ลำดับต้นๆ ซึ่งเป็นการแสดง ให้เห็นว่าปัจจัยเสี่ยงน้ันสามารถส่งผลให้การดำเนินงานไม่สามารถบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการแต่ละความเสี่ยง  
  1. การหลีกเลี่ยงความเส่ียง : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด 
ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง  
  2. การควบคุมความสูญเสีย : พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอน บางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเส่ียง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่
เหตุการณ์ที่เป็น ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น  
  3. การยอมรับความเสี่ยงไว้เอง : หากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยง
ใดเลยท่ี เหมาะสม เน่ืองจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง 
แต่ควรมี มาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่เกิดขึ้น  
  4. การถ่ายโอนความเสี่ยง : ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการ
จัดการ ความเสี่ยงให้ผู้อ่ืน  
  5) การบริหารจัดการความเสี่ยง  (Risk Management) การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk 
Management) เป็นการนำกลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงาน มาใช้ปฏิบัติ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง 
หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเส่ียง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง 
ดังน้ัน เมื่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้รับผิดชอบมาตรการ/แนวทางการบริหารความเส่ียงทราบ ความเสี่ยงของ
องค์กรที่ยังเหลืออยู่จากการประเมินความเสี่ยง โดยประเมินการควบคุมแล้ว พบว่ามีกิจกรรม ควบคุมที่ยังไม่
ทำให้ความเสี่ยงลดลงไปได้จนเป็นที่น่าพอใจ หรือยังมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่ ให้นำกิจกรรมควบคุม น้ัน มา
กำหนดเป็นวิธีการจัดการความเสี่ยง เพ่ือใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 
ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว ให้มีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ในรอบแผนต่อไป                           
  6) การติดตามผล การติดตามผล เป็นการติดตามผลหลังจากได้ดำเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงแล้ว เพ่ือให้มั่นใจ ว่าแผนการบริหารความเส่ียงน้ันมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสาเหตุของความเสี่ยงที่มี
ผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรง ของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการควบคุม 
มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 เป็นการ... 
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  6.1 เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมท้ังติดตาม
ผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่  
  6.2 เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการควบคุม ที่เป็นการทำเพ่ิมเติมว่าแล้วเสร็จตาม
กำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการ
ความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใด ควรปรับเปลี่ยน และ นำผลการติดตามไป
รายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานท่ีได้จัดทำ โดยกำหนดติดตาม ในการรายงาน นอกจากจะรายงาน
ตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตาม กรอบระยะเวลา
ที่กำหนด  
  7) การรายงานผล การรายงานผล เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการ
ความเสี่ยงว่ายังมีความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังเหลืออยู่มีอยู่ในระดับใด และมีวิธีการจัดการความเสี่ยง
น้ันอย่างไร เพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร รับทราบ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหรือข้อมูลประกอบการบริหารราชการของ
เทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 4 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

กรอบแนวทางการดำเนนิการบริหารความเสี่ยง 
เทศบาลตำบลลำนารายณ์   ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากราย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)    ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและ
ประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมา
กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มา
พิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ 
และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยง
และการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบ
สูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ที่
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ รายละเอียดการวิเคราะห์ 
ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี  

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ    

     ชุมชนเมืองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

    ของชุมชน  
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพฒันาระบบบรกิารด้านสาธารณสขุและการจัดการ 

     ด้านสิ่งแวดล้อม  
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี  

     และการกีฬา 
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการพัฒนาองค์กร 

     และบุคลากร  
 

  
 
 
 
 

การดำเนิน... 
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การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
การกำหนดวัตถุประสงค์(Objective Setting)ทบทวนการดำเนินงานของเทศบาล 

ตำบลลำนารายณ์ (Establishing the Context) เป็นการทบทวนทิศทาง และสภาพแวดล้อมภายในของ
องค์กร (Internal Environment) ภารกิจ และกิจกรรมภายใน ทบทวนนโยบาย (Policy) และเป้าหมาย 
(Objective) ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร 

1. วัตถุประสงค์  
 ๑.1 เพ่ือระบุปัจจัยภายในและภายนอกที่มีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

1.2 เพ่ือระบุนโยบายความเสี่ยงของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
1.3 เพ่ือกำหนดขอบเขตและค่าเป้าหมายในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2. ข้อมูลที่ต้องใช้ 

  2.1 แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีปัจจุบัน (ผลรายงาน ปค.4, 5) ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 2.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น 

3. วิธีการดำเนินงาน 
  3.1  รวบรวมแนวคิด และความคาดหวังของผู้บริหารรวมท้ังประเมินสถานภาพปัจจุบันใน
ส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาตรวจสอบเอกสารแบบรายงานการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน ย้อนหลัง ๓ ปี ได้แก่ ด้านการเงินและงบประมาณ ด้าน
นโยบาย ด้านการปฏิบัติงาน และด้านเหตุการณ์ภายนอก รวมถึงแผนงานอ่ืน ๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
  3.2  พิจารณากรอบการดำเนินงาน กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร ความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในเพ่ือพิจารณากรอบการดำเนินงาน โดยอาจจะแยกวิเคราะห์  เป็นปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก 
  3.3  กำหนดนโยบายวัตถุประสงค์  และขอบเขตในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

4.  ผลที่ได้รับ 
  4.1  แนวทางในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป 
  4.2  เป้าหมาย และนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การระบุ... 
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การระบุเหตุการณ์(Event Identification)ระบุประเด็นความเสี่ยง(Risk Identification) 
  เป็นการกำหนดประเด็นความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์
ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
  1. วัตถุประสงค์  
  1.1  เพ่ือระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย (Objective) ของเทศบาลตำบลลำ
นารายณ์ 
  1.2  เพ่ือระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

2. ข้อมูลที่ต้องใช้ 
  2.1  ข้อมูลความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น ๓ ปีย้อนหลัง 
  2.2  รายงานผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยง 

3. วิธีการดำเนินงาน 
  3.1  วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงอาจจะแยกเป็นประเด็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกซึ่งได้แก่ ปัจจัยทางด้านการเมืองปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัย
ทางด้านเทคโนโลยีและความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานซึ่งใช้หลักเกณฑ์ของ COSO 
Enterprise Risk Management (COSO ERM) โดยมีการจำแนกความเสี่ยงเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategy Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ(Operational Risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) และ
ความเสี่ยง ด้านกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)  
  3.2  กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

4.  ผลที่ได้รับ 
  4.1  ประเด็นความเส่ียงของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ในปีต่อไป ทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอกท่ีส่งผลต่อเป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่จะนำมาทำการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป 
  4.2  ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ตามนโยบายและขอบเขตความเส่ียง 
ตามความคาดหวังของผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน.... 
 

การจัดการความเส่ียง 
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การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Analysis) 
  เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) และค้นหาสาเหตุของความเสี่ยง (Risk Cause/ 
Root Cause) ที่มีความสัมพันธ์กับแต่ละปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินโอกาสในการเกิด
ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) 

1. วัตถุประสงค์  
1.1  เพ่ือระบุปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง (Risk Cause/Root Cause) ขององค์การ 

บริหารส่วนตำบลตาแกะ 
1.2 เพ่ือระบุโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
2. ข้อมูลที่ต้องใช้ 
2.1  ประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากหัวข้อ (การระบุประเด็นความเสี่ยง Risk Identification) 

  2.2  เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงย้อนหลัง ๓ ปี 
3. วิธีการดำเนินงาน 

  3.1 ทบทวนการกำหนดระดับของความเสี่ยง โดยประกอบไปด้วยการพิจารณาสาเหตุความ
เสี่ยง (Risk Cause / Root Cause) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง 
  3.2 กำหนดค่าเป้าหมายของความเสี่ยงให้มีระดับที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร 
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเบ่ียงเบนที่ยอมรับได้ (Risk 
Tolerance) 
  3.3  กำหนดเกณฑ์ในการประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของ 
ผลกระทบที่อาจจะเกิดจากความเสี่ยง สำหรับสาเหตุความเสี่ยงแต่ละปัจจัย 

4.  ผลที่ได้รับ 
  4.1  ปัจจัยความเสี่ยงเทศบาลตำบลลำนารายณ์ในปีต่อไปพร้อมสาเหตุของความเสี่ยง  
  4.2  ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเส่ียงเบ่ียงเบนที่ยอมรับ
ได้ (Risk Tolerance) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง 
  4.3  เกณฑ์ในการประเมินระดับความรุนแรง และโอกาสในการเกิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การตอบ... 

วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง 



53 
 

การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)      
เลือกวิธีตอบสนองต่อความเสี่ยงด้าน ESG โดยพิจารณาจาก  
1) บริบทในการ ดำเนินธุรกิจ  
2) ต้นทุนและประโยชน์  
3) ความสอดคล้องกับมาตรฐานที่เก่ียวข้องในอุตสาหกรรมความคาดหวัง   ของผู้มีส่วนได้เสีย  

รวมถึงพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมองค์กร  
1) พิจารณาความจำเป็นและเร่งด่วนในการตอบสนองโดยอ้างอิงจากตำแหน่งของความเสี่ยง 

บนตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Metrics) เช่น อยู่ในระดับสูง (High) ปานกลาง (Medium) หรือต่ำ (Low)  
2) พิจารณาจากระดับ ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และความรุนแรงของ 

ผลกระทบ ที่อาจเกิดจากความเสี่ยง (Risk Severity) ขององค์กร ทั้งน้ีเทศบาลตำบลลำนารายณ์สามารถตอบ 
สนองโดยการยอมรับความเส่ียง การหลีกเลี่ยงความเส่ียง การเปลี่ยนความเส่ียง ให้เป็นโอกาส การลดความ
รุนแรงของความเสี่ยง และการแบ่งปันความเสี่ยง เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินระดับความรุนแรงของความ 

เสี่ยง (Risk Evaluation) 
ระบุระดับของโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ในแต่ละสาเหตุความ 

เสี่ยง (Risk Cause / Root Cause) ทั้งระดับในปัจจุบัน และระดับที่ต้องการ 
1. วัตถุประสงค์  
1.1  เพ่ือประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงในแต่ละปัจจัย 
1.2  เพ่ือระบุโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 
2. ข้อมูลที่ต้องใช้ 
2.1 เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงที่ได้จากหัวข้อ (การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง Risk Analysis) 

  2.2  ต้นทุน / ค่าใช้จ่าย /งบประมาณ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงเบ้ืองต้น 
 

3. วิธีการ... 

การตอบสนองความเสี่ยง 
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3. วิธีการดำเนินงาน 
  3.1 ประเมินค่าโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเส่ียง 
ของแต่ละสาเหตุความเสี่ยง ทั้งระดับในปัจจุบัน และระดับที่ต้องการ 
  3.2  วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเน่ืองจากความเส่ียงแต่ละ
ประเภท โดยค่าระดับความรุนแรงของความเส่ียง จะพิจารณาจาก โอกาสในการเกิดความเส่ียง x ระดับของ
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง  
  3.3  จัดลำดับสาเหตุของความเส่ียงโดยพิจารณาจากค่าระดับความรุนแรงที่ได้จากหัวข้อที่ 
(การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง Risk Analysis)  

3.4  ประเมินต้นทุนค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้น    ที่จะต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งต้นทุน  
ดังกล่าวอาจจะเป็นต้นทุนที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์  ได้แก่ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หรือต้นทุนที่
เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน เช่น การจัดฝึกอบรมบุคลากรเทศบาลตำบลลำนารายณ์ เป็นต้น  

4. ผลที่ได้รับ 
  4.1  ผลการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
  4.2  ลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์เพ่ือวัดระดับโอกาส หรือ
ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงและวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงน้ัน ๆ โดยนำเหตุการณ์ความเสี่ยง และปัจจัย
เสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้มาทำการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรง กับความถ่ีหรือโอกาสที่จะเป็นไปได้ 
เพ่ือระบุระดับความสำคัญของความเสี่ยง  
 

 

ประเมินความเสี่ยง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 

 
 

 



ERM 1

1 ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลลํานารายณ์ ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

2 โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎร

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎรเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด ปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎรได้ถูกต้อง ร้อยละ 8๐

5 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลลํานารายณ์

กระบวนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง

โครงการ/ขั้นตอนหลัก (Risk Factor) (Root Cause) (S,OF,C,G1-10) โอกาสเกิด ผลกระทบ ระดับ ลําดับ

(L) (I) ความรุนแรง ความเสี่ยง

การปฏิบัติงานด้าน - การปฏิบัติงานด้าน - ไม่มีบุคลากรปฏิบัติงาน - ขาดบุคลากรปฏิบัติงาน  - ด้านการปฏิบัติงาน

งานทะเบียนราษฎร ทะเบียนราษฎรเป็นไปด้วย ด้านทะเบียนราษฎร ด้านทะเบียนราษฎร (O)

ความถูกต้อง ตามระเบียบ โดยตรง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ 80 - ขาดอุปกรณ์การพิมพ์งาน - อุปกรณ์เสื่อมสภาพ และบริษัท  - ด้านการปฏิบัติงาน

ด้านทะเบียนราษฎร เลิกผลิตหมึกพิมพ์ (O)

- บุคลากรที่มีอยู่ขาด - บุคลากรไม่ได้เข้าอบรมงาน  - ด้านการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถในการ ทะเบียนราษฎร (O)

ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

                                                                                                                                                                                                   ( นางสาวนิศาชล   กิ้วลาดแยง )

          รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน

         ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

         นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์

การประเมินความเสี่ยง

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4

๕ ๕ ๒๕ สูงมาก

ปานกลาง๒๐๔๕

๔ ๕ ๒๐ สูง



ERM ๒

1 ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลลํานารายณ์ ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

2 โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎร

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎรเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด ปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎรได้ถูกต้อง ร้อยละ 8๐

5 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลลํานารายณ์

กระบวนการปฏิบัติงาน ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง วิธีการ แผนจัดการ กําหนดเสร็จ/ งบประมาณ

โครงการ/ขั้นตอนหลัก (Risk Factor) (Root Cause) โอกาสเกิด ผลกระทบ ระดับ ระดับความเสี่ยง บริหาร ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ  

(L) (I) ความรุนแรง ที่คาดหวัง ความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)

การปฏิบัติงานด้าน - ไม่มีบุคลากรปฏิบัติงาน - ไม่มีบุคลากรปฏิบัติงาน - จัดหาบุคลากร ๑.นักจัดการงาน

งานทะเบียนราษฎร ด้านทะเบียนราษฎร ด้านทะเบียนราษฎร ด้านงานทะเบียน ทะเบียนและบัตร

ราษฎรโดยตรง 2.หัวหน้าสํานักปลัด

- จัดซื้ออุปกรณ์ เทศบาล

- ขาดอุปกรณ์การพิมพ์งาน - ขาดอุปกรณ์การพิมพ์งาน ให้เพียงพอ 3.ปลัดเทศบาล

ด้านทะเบียนราษฎร ด้านทะเบียนราษฎร - จัดส่งบุคลากร ตําบลลํานารายณ์

เข้าร่วมอบรม

- บุคลากรที่มีอยู่ขาด - บุคลากรที่มีอยู่ขาด

ความรู้ความสามารถในการ ความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน

 

ลงชื่อ

           ( นางสาวนิศาชล   กิ้วลาดแยง )

          รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน

         ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

         นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4

การประเมินความเสี่ยง

๕ ๕ ๒๕ ๕
การควบคุม

๔ ๒๐ ๕

๔ ๕ ๒๐ ๕

๕



ERM 3

1 ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลลํานารายณ์ ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

2 โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎร

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎรเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด ปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎรได้ถูกต้อง ร้อยละ 8๐

5 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลลํานารายณ์

 

ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง มาตรการ มาตรการตาม ผู้รับผิดชอบ หมดไป ความเสี่ยง

(Risk Factor) (Root Cause) ควบคุมภายใน แผนบริหาร Q1 Q2 Q3 Q4 ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ ที่เกิดขึ้นใหม่

ความเสี่ยง 

การปฏิบัติงานด้าน - ไม่มีบุคลากรปฏิบัติงาน - จัดหาบุคลากร ๑.นักจัดการงาน สถานะ

งานทะเบียนราษฎร ด้านทะเบียนราษฎร ด้านงานทะเบียน ทะเบียนและบัตร ปัญหาอุปสรรค  -

ราษฎรโดยตรง 2.หัวหน้าสํานักปลัด แนวทางแก้ไข

- จัดซื้ออุปกรณ์ เทศบาล หมายเหตุ

- ขาดอุปกรณ์การพิมพ์งาน ให้เพียงพอ 3.ปลัดเทศบาล

ด้านทะเบียนราษฎร - จัดส่งบุคลากร ตําบลลํานารายณ์

เข้าร่วมอบรม

- บุคลากรที่มีอยู่ขาด

ความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

                           ( นางสาวนิศาชล   กิ้วลาดแยง )

                           รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน

                          ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

                         นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์

คงอยู่

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส 1/๒๕๖4

ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4

การดําเนินการตามมาตรการป้องกัน ระยะเวลา สถานะความเสี่ยง



ERM 1

1 ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลลํานารายณ์ ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

2 โครงการ/กิจกรรม การประชาสัมพันธ์และขอบคุณผู้ชําระภาษี

3 วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนา

และจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๗๐

5 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง  เทศบาลตําบลลํานารายณ์

กระบวนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง

โครงการ/ขั้นตอนหลัก (Risk Factor) (Root Cause) (S,OF,C,G1-10) โอกาสเกิด ผลกระทบ ระดับ ลําดับ

(L) (I) ความรุนแรง ความเสี่ยง

กิจกรรมงานพัฒนาและ  -  การพัฒนาจัดเก็บภาษี  - แผนที่ภาษีและทะเบียน  - เทศบาลยังไม่มีระบบการ  - เชิงกลยุทธ์ (S)

จัดเก็บภาษี มีประสิทธิภาพ และเป็นไป ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน  และ จัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ

ตามแผนพัฒนา การจัดเก็บ ไม่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนตามหลักการปฏิบัติ

เพิ่มมากขึ้น จากปีที่ผ่านมา  - ระเบียบ กฎหมายที่มี  - เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และ  - ด้านนโยบาย ( C )

ร้อยละ 70 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ความเข้าใจรวมเนื่องจากมีการ

เปลี่ยนกฎหมายใหม่

 - การลงสํารวจพื้นที่เป้า  - สถานการณ์และสภาพพื้นที่  - ด้านการปฏิบัติงาน

หมายในเขตเทศบาล ในตําบลมีความเสี่ยงจากเหตุ (O)

การณ์ความไม่สงบในพื้นที่

ลงชื่อ

                                                                                                                                                                                                   ( นางสาวนิศาชล   กิ้วลาดแยง )

          รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน

         ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

         นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์

ปานกลาง๙๓๓

๔ ๓ ๑๔ สูง

การประเมินความเสี่ยง

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4

สูง๑๒๔๓



ERM ๒

1 ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลลํานารายณ์ ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

2 โครงการ/กิจกรรม การประชาสัมพันธ์และขอบคุณผู้ชําระภาษี

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนา

และจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๗๐

5 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง  เทศบาลตําบลลํานารายณ์

กระบวนการปฏิบัติงาน ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง วิธีการ แผนจัดการ กําหนดเสร็จ/ งบประมาณ

โครงการ/ขั้นตอนหลัก (Risk Factor) (Root Cause) โอกาสเกิด ผลกระทบ ระดับ ระดับความเสี่ยง บริหาร ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ  

(L) (I) ความรุนแรง ที่คาดหวัง ความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)

กิจกรรมงานพัฒนาและ  - แผนที่ภาษีและทะเบียน  - เทศบาลยังไม่มีระบบการ  - จัดทําแผนการ ๑.พนักงานเก็บเงิน

จัดเก็บภาษี ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน  และ จัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานจัดเก็บ ๒.เจ้าพนักงาน

ไม่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนตามหลักการปฏิบัติ ภาษี และมีการ จัดเก็บรายได้

รายงานผลปฏิบัติ ๓.ผู้อํานวยการ

งานเป็นประจําสม่ํา กองคลัง

เสมอ

 - ลงพื้นที่สอบถาม

ข้อมูลจากประชาชน

และขอสําเนา

เอกสารสิทธ์ต่างๆ

 

ลงชื่อ

           ( นางสาวนิศาชล   กิ้วลาดแยง )

          รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน

         ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

         นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4

การประเมินความเสี่ยง

๓ ๔ ๑๕ ๓ การควบคุม



กระบวนการปฏิบัติงาน ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง วิธีการ แผนจัดการ กําหนดเสร็จ/ งบประมาณ

โครงการ/ขั้นตอนหลัก (Risk Factor) (Root Cause) โอกาสเกิด ผลกระทบ ระดับ ระดับความเสี่ยง บริหาร ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ  

(L) (I) ความรุนแรง ที่คาดหวัง ความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)

กิจกรรมงานพัฒนาและ  - การลงสํารวจพื้นที่เป้า  - เจ้าหน้าที่ดําเนินการมีน้อย  - กําชับมอบหมาย ๑.พนักงานเก็บเงิน

จัดเก็บภาษี หมายในเขตเทศบาล ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา ๒.เจ้าพนักงาน

ระเบียบและตรวจ จัดเก็บรายได้

สอบข้อมูลต่างๆ ให้ ๓.ผู้อํานวยการ

ครบถ้วน กองคลัง

 - จ้างเอกชนเข้ามา

ดําเนินการร่วมกับ

บุคลากรในองค์กร

 - ประชาสัมพันธ์

ชี้แจงทําความเข้าใจ

กับประชาชนใน

พื้นที่อย่างชัดเจน

ลงชื่อ

           ( นางสาวนิศาชล   กิ้วลาดแยง )

          รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน

         ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

         นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์

การควบคุม

การประเมินความเสี่ยง

๔ ๓ ๑๔ ๓



ERM 3

1 ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลลํานารายณ์ ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

2 โครงการ/กิจกรรม การประชาสัมพันธ์และขอบคุณผู้ชําระภาษี

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนา

และจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๗๐

5 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง  เทศบาลตําบลลํานารายณ์

 

ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง มาตรการ มาตรการตาม ผู้รับผิดชอบ หมดไป ความเสี่ยง

(Risk Factor) (Root Cause) ควบคุมภายใน แผนบริหาร Q1 Q2 Q3 Q4 ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ ที่เกิดขึ้นใหม่

ความเสี่ยง 

๑.กิจกรรมงานพัฒนา  - เทศบาลยังไม่มีระบบการ  - จัดทําแผนการ ๑.พนักงานเก็บเงิน สถานะ

และจัดเก็บภาษี จัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี ๒.เจ้าพนักงาน ปัญหาอุปสรรค  -

ครบถ้วนตามหลักการปฏิบัติ และมีการรายงานผล จัดเก็บรายได้ แนวทางแก้ไข

ปฏิบัติงานเป็นประจํา ๓.ผู้อํานวยการ หมายเหตุ

สม่ําเสมอ กองคลัง

 - ลงพื้นที่สอบถามข้อมูล

จากประชาชนและขอ

สําเนาเอกสารสิทธิ์ต่างๆ

ลงชื่อ

                           ( นางสาวนิศาชล   กิ้วลาดแยง )

                           รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน

                          ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

                         นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส 1/๒๕๖4

ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4

การดําเนินการตามมาตรการป้องกัน ระยะเวลา สถานะความเสี่ยง

คงอยู่



 

ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง มาตรการ มาตรการตาม ผู้รับผิดชอบ หมดไป ความเสี่ยง

(Risk Factor) (Root Cause) ควบคุมภายใน แผนบริหาร Q1 Q2 Q3 Q4 ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ ที่เกิดขึ้นใหม่ 

๑.กิจกรรมงานพัฒนา  - เทศบาลยังไม่มีระบบการ  - จัดทําแผนการ ๑.พนักงานเก็บเงิน สถานะ

และจัดเก็บภาษี จัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานจัดเก็บ ๒.เจ้าพนักงาน ปัญหาอุปสรรค  -

ครบถ้วนตามหลักการปฏิบัติ ภาษี และมีการ จัดเก็บรายได้ แนวทางแก้ไข

รายงานผลปฏิบัติ ๓.ผู้อํานวยการ หมายเหตุ

งานเป็นประจํา กองคลัง

สม่ําเสมอ

 - ลงพื้นที่สอบถาม

ข้อมูลจากชาวบ้าน

และขอสําเนา

เอกสารสิทธ์ต่างๆ

ลงชื่อ

                           ( นางสาวนิศาชล   กิ้วลาดแยง )

                           รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน

                          ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

                         นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์

คงอยู่

การดําเนินการตามมาตรการป้องกัน ระยะเวลา สถานะความเสี่ยง



ERM 1

1 ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลลํานารายณ์ ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2 โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล

3 วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้แสงสว่างตามจุดต่างๆ ภายในเขตพื้นที่ชุมชน

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด ซ่อมแซมไฟฟ้าได้ร้อยละ 90

5 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง  เทศบาลตําบลลํานารายณ์

กระบวนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง

โครงการ/ขั้นตอนหลัก (Risk Factor) (Root Cause) (S,OF,C,G1-10) โอกาสเกิด ผลกระทบ ระดับ ลําดับ

(L) (I) ความรุนแรง ความเสี่ยง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  -  สามารถซ่อมแซม  - บุคลากรสําหรับปฏิบัติ - ไม่มีการรับบุคลากรสําหรับ  - ด้านการปฏิบัติงาน

ไฟฟ้าสาธารณะในเขต ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ หน้าที่ไม่เพียงพอ ปฏิบัติงานในด้านนี้ (O)

เทศบาล ได้ร้อยละ 90

 - ระบบการรับคําร้อง  - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  - ด้านการปฏิบัติงาน

จากประชาชน จนถึง ที่มากเกินความจําเป็น (O)

ผู้รับผิดชอบมีความล่าช้า

ลงชื่อ

                                                                                                                                                                                                   ( นางสาวนิศาชล   กิ้วลาดแยง )

          รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน

         ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

         นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์

ปานกลาง๑๒๔๓

การประเมินความเสี่ยง

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4

ปานกลาง๖๓๒



ERM ๒

1 ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลลํานารายณ์ ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2 โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล

3 วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้แสงสว่างตามจุดต่างๆ ภายในเขตพื้นที่ชุมชน

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด ซ่อมแซมไฟฟ้าได้ร้อยละ 90

5 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง  เทศบาลตําบลลํานารายณ์

กระบวนการปฏิบัติงาน ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง วิธีการ แผนจัดการ กําหนดเสร็จ/ งบประมาณ

โครงการ/ขั้นตอนหลัก (Risk Factor) (Root Cause) โอกาสเกิด ผลกระทบ ระดับ ระดับความเสี่ยง บริหาร ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ  

(L) (I) ความรุนแรง ที่คาดหวัง ความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซ - บุคลากรสําหรับปฏิบัติ - ไม่มีการรับบุคลากรสําหรับ - รับบุคลากรมา ๑.พนักงานขับรถ

ไฟฟ้าสาธารณะในเขต หน้าที่ไม่เพียงพอ ปฏิบัติงานในด้านนี้ ปฏิบัติงานให้ กระเช้าไฟฟ้า

เทศบาล เพียงพอ 2. นายช่างไฟฟ้า

 - ระบบการรับคําร้อง  - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - รายงานความ ๓.ผู้อํานวยการ

จากประชาชน จนถึง ที่มากเกินความจําเป็น ต้องการจาก กองช่าง

ผู้รับผิดชอบมีความล่าช้า ประชาชนและผู้

บังคับบัญชาอนุมัติ

ผ่านระบบแอพพริ

เคชั่นต่างๆ

 

ลงชื่อ

           ( นางสาวนิศาชล   กิ้วลาดแยง )

          รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน

         ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

         นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4

๓ ๔ ๑๒ ๕

การประเมินความเสี่ยง

๒ ๓ ๖ ๒ การควบคุม



ERM 3

1 ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลลํานารายณ์ ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2 โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล

3 วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้แสงสว่างตามจุดต่างๆ ภายในเขตพื้นที่ชุมชน

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด ซ่อมแซมไฟฟ้าได้ร้อยละ 90

5 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง  เทศบาลตําบลลํานารายณ์

 

ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง มาตรการ มาตรการตาม ผู้รับผิดชอบ หมดไป ความเสี่ยง

(Risk Factor) (Root Cause) ควบคุมภายใน แผนบริหาร Q1 Q2 Q3 Q4 ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ ที่เกิดขึ้นใหม่

ความเสี่ยง 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซ- ไม่มีการรับบุคลากรสําหรับ #NAME? ๑.พนักงานขับรถ สถานะ

ไฟฟ้าสาธารณะในเขต ปฏิบัติงานในด้านนี้ ปฏิบัติงานให้ กระเช้าไฟฟ้า ปัญหาอุปสรรค  -

เทศบาล เพียงพอ 2. นายช่างไฟฟ้า แนวทางแก้ไข

 - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - รายงานความ ๓.ผู้อํานวยการ หมายเหตุ

ที่มากเกินความจําเป็น ต้องการจาก กองช่าง

ประชาชนและผู้

บังคับบัญชาอนุมัติ

ผ่านระบบแอพพริ

เคชั่นต่างๆ

ลงชื่อ

                           ( นางสาวนิศาชล   กิ้วลาดแยง )

                           รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน

                          ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

                         นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์

คงอยู่

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส 1/๒๕๖4

ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4

การดําเนินการตามมาตรการป้องกัน ระยะเวลา สถานะความเสี่ยง



ERM 1

1 ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลลํานารายณ์ ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2 โครงการ/กิจกรรม สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3 วัตถุประสงค์หลัก เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด ผู้สูงอายุได้รับเงินเบี้ยยังชีพตามเกณฑ์ที่กําหนด

5 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  เทศบาลตําบลลํานารายณ์

กระบวนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง

โครงการ/ขั้นตอนหลัก (Risk Factor) (Root Cause) (S,OF,C,G1-10) โอกาสเกิด ผลกระทบ ระดับ ลําดับ

(L) (I) ความรุนแรง ความเสี่ยง

โครงการสงเคราะห์ -ผู้สูงอายุได้รับเงินสวัสดิการ  - ผู้สูงอายุไม่มารับเงิน  - การประชาสัมพันธ์การจ่าย  - ด้านการปฏิบัติงาน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์ เบี้ยยังชีพภายในเวลา เบี้ยยังชีพไม่ทั่วถึง (O)

ที่กําหนด ที่กําหนด

 - ขั้นตอนการทํางานตั้งแต่ - มีการลงข้อมูลผิดในระบบ  - ด้านการปฏิบัติงาน

การเช็คจํานวนผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคลาดเคลื่อนจาก (O)

จนถึงการเบิกจ่ายมีความ ความเป็นจริง

ล่าช้า

- การจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ย - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้อง  - ด้านการปฏิบัติงาน

ยังชีพเป็นเงินสด ทําให้ ไปเบิกเงินที่ธนาคาร เป็นจํานวน (O)

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเสี่ยง เงินที่สูงมาก ทําให้เกิดความเสี่ยง

ต่อการเบิกเงินจากธนาคาร ต่อการเกิดอาชญากรรมได้

ลงชื่อ

                                                                                                                                                                                                   ( นางสาวนิศาชล   กิ้วลาดแยง )

          รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน

         ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

         นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์

การประเมินความเสี่ยง

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4

ปานกลาง๙๓๓

๒ ๓ ๖ ปานกลาง

๔ ๔ ๑๖ สูงมาก



ERM ๒

1 ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลลํานารายณ์ ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2 โครงการ/กิจกรรม สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3 วัตถุประสงค์หลัก เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด ผู้สูงอายุได้รับเงินเบี้ยยังชีพตามเกณฑ์ที่กําหนด

5 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  เทศบาลตําบลลํานารายณ์

กระบวนการปฏิบัติงาน ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง วิธีการ แผนจัดการ กําหนดเสร็จ/ งบประมาณ

โครงการ/ขั้นตอนหลัก (Risk Factor) (Root Cause) โอกาสเกิด ผลกระทบ ระดับ ระดับความเสี่ยง บริหาร ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ  

(L) (I) ความรุนแรง ที่คาดหวัง ความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)

โครงการสงเคราะห์  - ผู้สูงอายุไม่มารับเงิน  - การประชาสัมพันธ์การจ่าย - ประชาสัมพันธ์ ๑.ผช.นักพัฒนาชุมชน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพภายในเวลา เบี้ยยังชีพไม่ทั่วถึง ให้ทั่วถึง ๒.เจ้าพนักงานธุรการ

ที่กําหนด - มีการปรับปรุง ๓.ผู้อํานวยการ

 - ขั้นตอนการทํางานตั้งแต่ - มีการลงข้อมูลผิดในระบบ ข้อมูลในระบบให้ กองการศึกษา

การเช็คจํานวนผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคลาดเคลื่อนจาก เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

จนถึงการเบิกจ่ายมีความ ความเป็นจริง - ประชาสัมพันธ์

ล่าช้า ให้ผู้สูงอายุเปลี่ยน

- การจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ย - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้อง จากการรับเงินสด

ยังชีพเป็นเงินสด ทําให้ ไปเบิกเงินที่ธนาคาร เป็น เป็นรับเงินโดยโอน

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเสี่ยง จํานวนเงินที่สูงมาก ทําให้เกิด เข้าบัญชี

ต่อการเบิกเงินจากธนาคาร ความเสี่ยงต่อการเกิด

อาชญากรรมได้

ลงชื่อ

           ( นางสาวนิศาชล   กิ้วลาดแยง )

          รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน

         ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

         นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4

การประเมินความเสี่ยง

๓ ๓ ๑๕ ๓ การควบคุม

๓ ๖ ๔

๔ ๔ ๑๖ ๗

๒



ERM 3

1 ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลลํานารายณ์ ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2 โครงการ/กิจกรรม สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3 วัตถุประสงค์หลัก เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด ผู้สูงอายุได้รับเงินเบี้ยยังชีพตามเกณฑ์ที่กําหนด

5 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา  เทศบาลตําบลลํานารายณ์

 

ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง มาตรการ มาตรการตาม ผู้รับผิดชอบ หมดไป ความเสี่ยง

(Risk Factor) (Root Cause) ควบคุมภายใน แผนบริหาร Q1 Q2 Q3 Q4 ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ ที่เกิดขึ้นใหม่

ความเสี่ยง 

โครงการสงเคราะห์  - การประชาสัมพันธ์การจ่าย - ประชาสัมพันธ์ให้ ๑.ผช.นักพัฒนาชุมชน สถานะ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพไม่ทั่วถึง ประชาชนทราบอย่าง ๒.เจ้าพนักงานธุรการ ปัญหาอุปสรรค  -

ทั่วถึง และบ่อยครั้ง ๓.ผู้อํานวยการ แนวทางแก้ไข

- มีการลงข้อมูลผิดในระบบ ก่อนการแจกเบี้ยยังชีพ กองการศึกษา หมายเหตุ

เบี้ยยังชีพคลาดเคลื่อนจาก - ตรวจสอบหลักฐาน

ความเป็นจริง จากเอกสารที่ผู้สูงอายะ

ใช้ประกอบการยื่นรับฯ

- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้อง และลงระบบให้เป็น

ไปเบิกเงินที่ธนาคาร เป็น ปัจจุบัน พร้อมให้คํา

จํานวนเงินที่สูงมาก ทําให้เกิด แนะนําในการรับเงิน

ความเสี่ยงต่อการเกิด ผ่านบัญชีธนาคาร

อาชญากรรมได้

ลงชื่อ

                           ( นางสาวนิศาชล   กิ้วลาดแยง )

                           รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน

                          ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

                         นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์

คงอยู่

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส 1/๒๕๖4

ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4

การดําเนินการตามมาตรการป้องกัน ระยะเวลา สถานะความเสี่ยง



ERM 1

1 ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลลํานารายณ์ ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขและการจัดการสิ่งแวดล้อม

2 โครงการ/กิจกรรม การจัดเก็บขยะภายในเขตเทศบาลตําบลลํานารายณ์

3 วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในชุมชน  และเก็บ ขนขยะ ให้เกิดความรวดเร็ว

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด สามารถเก็บขยะให้เรียบร้อย และไม่มีขยะตกค้างภายในชุมชน

5 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบลลํานารายณ์

กระบวนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง

โครงการ/ขั้นตอนหลัก (Risk Factor) (Root Cause) (S,OF,C,G1-10) โอกาสเกิด ผลกระทบ ระดับ ลําดับ

(L) (I) ความรุนแรง ความเสี่ยง

กิจกรรมการเก็บขนขยะ  -  สามารถเก็บขยะให้ - มีขยะค้างจํานวนมาก - รถบรรทุกขยะเสื่อมสภาพ  - ด้านการปฏิบัติงาน

ภายในชุมชน เรียบร้อย และไม่มีขยะ ภายในชุมชน ไม่สามารถเก็บขนขยะได้ทั่วถึง (O)

ตกค้างภายในชุมชน

- บุคลากรสําหรับเก็บขน - ขาดบุคลากรในการปฏิบัติ  - ด้านการปฏิบัติงาน

ขยะมีจํานวนไม่เพียงพอ หน้าที่ (O)

ลงชื่อ

                                                                                                                                                                                                   ( นางสาวนิศาชล   กิ้วลาดแยง )

          รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน

         ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

         นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์

สูงมาก๒๔๖๔

การประเมินความเสี่ยง

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลําดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4

สูงมาก๑๖๔๔



ERM ๒

1 ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลลํานารายณ์ ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขและการจัดการสิ่งแวดล้อม

2 โครงการ/กิจกรรม การจัดเก็บขยะภายในเขตเทศบาลตําบลลํานารายณ์

3 วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในชุมชน  และเก็บ ขนขยะ ให้เกิดความรวดเร็ว

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด สามารถเก็บขยะให้เรียบร้อย และไม่มีขยะตกค้างภายในชุมชน

5 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบลลํานารายณ์

กระบวนการปฏิบัติงาน ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง วิธีการ แผนจัดการ กําหนดเสร็จ/ งบประมาณ

โครงการ/ขั้นตอนหลัก (Risk Factor) (Root Cause) โอกาสเกิด ผลกระทบ ระดับ ระดับความเสี่ยง บริหาร ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ  

(L) (I) ความรุนแรง ที่คาดหวัง ความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)

กิจกรรมการเก็บขนขยะ - มีขยะค้างจํานวนมาก - รถบรรทุกขยะเสื่อมสภาพ - จัดซื้อรถขยะ ๑.พนักงานขับรถ

ภายในชุมชน ภายในชุมชน ไม่สามารถเก็บขนขยะได้ทั่วถึง ทดแทนคันเดิม ขนขยะ

ที่เสื่อมสภาพ 2.พนักงานกวาดถนน

- บุคลากรสําหรับเก็บขน - ขาดบุคลากรในการปฏิบัติ - จัดหาบุคลากร 3.นักวิชาการสุขา

ขยะมีจํานวนไม่เพียงพอ หน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้ ภิบาล

เพียงพอกับความ 4.ผู้อํานวยการกอง

ต้องการ สาธารณสุขฯ

 

ลงชื่อ

           ( นางสาวนิศาชล   กิ้วลาดแยง )

          รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน

         ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

         นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4

๔ ๖ ๒๔ ๗

การประเมินความเสี่ยง

๔ ๔ ๑๖ ๕ การควบคุม



ERM 3

1 ยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลลํานารายณ์ ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขและการจัดการสิ่งแวดล้อม

2 โครงการ/กิจกรรม การจัดเก็บขยะภายในเขตเทศบาลตําบลลํานารายณ์

3 วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในชุมชน  และเก็บ ขนขยะ ให้เกิดความรวดเร็ว

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด สามารถเก็บขยะให้เรียบร้อย และไม่มีขยะตกค้างภายในชุมชน

5 หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบลลํานารายณ์

 

ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง มาตรการ มาตรการตาม ผู้รับผิดชอบ หมดไป ความเสี่ยง

(Risk Factor) (Root Cause) ควบคุมภายใน แผนบริหาร Q1 Q2 Q3 Q4 ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ ที่เกิดขึ้นใหม่

ความเสี่ยง 

กิจกรรมการเก็บขนขยะ - รถบรรทุกขยะเสื่อมสภาพ - จัดซื้อรถขยะ ๑.พนักงานขับรถ สถานะ

ภายในชุมชน ไม่สามารถเก็บขนขยะได้ทั่วถึง ทดแทนคันเดิม ขนขยะ ปัญหาอุปสรรค  -

ที่เสื่อมสภาพ 2.พนักงานกวาดถนน แนวทางแก้ไข

- ขาดบุคลากรในการปฏิบัติ - จัดหาบุคลากร 3.นักวิชาการสุขา หมายเหตุ

หน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ให้ ภิบาล

เพียงพอกับความ 4.ผู้อํานวยการกอง

ต้องการ สาธารณสุขฯ

ลงชื่อ

                           ( นางสาวนิศาชล   กิ้วลาดแยง )

                           รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน

                          ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

                         นายกเทศมนตรีตําบลลํานารายณ์

คงอยู่

เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส 1/๒๕๖4

ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4

การดําเนินการตามมาตรการป้องกัน ระยะเวลา สถานะความเสี่ยง


