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ค าน า 
   

การบริหารความเสี่ยงมีความจ าเป็นและส าคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหาร จัดการองค์กร และเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กร ควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยง
สัมพันธ์กับการก าหนดนโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร   
  องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะด าเนินงานบนพ้ืนฐานของ 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความ
เสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือส าคัญต่อการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้องค์กรมีผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ และเป็นกระบวนการที่ส าคัญและ
จ าเป็นต่อการด าเนินงานขององค์กร โดยจะชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่
องค์กรต้องการด าเนินงาน และลดโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวในการด าเนินงานโดยรวมขององค์กร 
อันจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ พันธกิจและ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ได้ 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ให้สามารถน าไปเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน
บริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ของ
องค์กรต่อไป 
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บทที ่๑  
บทน า 

ข้อมลูทั่วไป 
 เทศบาลต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2528 ตามราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่  103 ตอนที่  39 หน้าที่  1020 ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต าบล ตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 
 การด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในการจัดท า
บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  ได้พึงปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 250 ที่ระบุว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแล และจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน… และก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโดย 
เน้นให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
มาตรา 50 วรรคสอง ที่ก าหนดไว้ว่า การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 
  ปัจจุบันการพัฒนาประเทศได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นกรอบใน
การพัฒนาประเทศระยะยาว ที่ เน้นให้คนเป็นศูนย์กลาง โดยวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ คือ 
“ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง , ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน , ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ , 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม , ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลด้านและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เทศบาลต าบลห้วยไคร้จึง
ได้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยมีมีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ดังนี้ 
 

วิสยัทศัน ์
“ห้วยไคร้น่าอยู่  คนมีสุข  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา 
ยุทธศาสตร์ที ่1  ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แนวทางพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคม 
1.2 แนวทางพัฒนาด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
1.3 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
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ยุทธศาสตร์ที ่2  ดา้นเศรษฐกิจ 
1.1 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที ่3  ดา้นการศึกษา 
3.1 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
3.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่4  ดา้นคุณภาพชวีติ 
4.1 แนวทางพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 
4.2 แนวทางพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.3 แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ และ

ผู้ด้อยโอกาส ทุกช่วงวัย 
4.4 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที ่5  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
5.1 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย 

และมลภาวะ 

ยุทธศาสตร์ที ่6  ดา้นพฒันาระบบการบรหิารจดัการ 
6.1 แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
6.3 แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 

 

 เปา้ประสงค ์
1. เพื่อพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 

1.1 แนวทางพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคม 
1.2 แนวทางพัฒนาด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
1.3 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 

2. เพื่อพฒันาเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว 
2.1 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 

3. เพื่อพฒันาการศึกษาและเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมประเพณที้องถิน่ 
3.1  แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
3.2  แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
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4. เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติและการปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั 

4.1 แนวทางพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

4.2 แนวทางพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.3 แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ 

และผู้ด้อยโอกาส ทุกช่วงวัย 
4.4 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

5. เพื่อพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
5.1 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
5.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ 

น้ าเสีย และมลภาวะ 

6. เพื่อพฒันาระบบการบรหิารจดัการ 
6.1 แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.2 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
6.3 แนวทางพัฒนาด้านการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 

 
 

กลยทุธ ์
ยุทธศาสตร์ที ่1  ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
๑. กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
๒. กลยุทธ์การพัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
๓. กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 

ยุทธศาสตร์ที ่2  ดา้นเศรษฐกิจ 
๑. กลยุทธ์การการส่งเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. กลยุทธ์การการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  ดา้นการศึกษา 
๑. กลยุทธ์การการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
๒. กลยุทธ์การการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่4  ดา้นคุณภาพชวีติ 
๑. กลยุทธ์การการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 
๒. กลยุทธ์การการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     3. กลยุทธ์การการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
ทุกช่วงวัย 
             4. กลยุทธ์การการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ที ่5  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
๑. กลยุทธ์การการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     2. กลยุทธ์การการส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และ
มลภาวะ 

ยุทธศาสตร์ที ่6  ดา้นพฒันาระบบการบรหิารจดัการ 
๑. กลยุทธ์การการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. กลยุทธ์การการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
๓. กลยุทธ์การการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลย ี

จดุยืนทางยทุธศาสตร์ 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เป็น
การด าเนินการภายใต้สถานการณ์และความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดและ
ภายในประเทศ  โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้  ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการจึงมุ่งเน้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ซึ่งเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาต าบล  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  โดยให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลัก         
ธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา บริหารจัดการ
แบบบูรณาการ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
โดยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาความ
สะอาด ชุมชนปราศจากขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วม การพัฒนาด้านสังคม ส่งเสริม
สร้างความเข้มแข็งให้องค์กรชุมชน รวมทั้งส่งเสริมสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาส
และผู้ติดเชื้อให้ครบถ้วนเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและ เยาวชน การพัฒนาด้าน
ประเพณีวัฒนธรรมธรรมส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันส าคัญทางศาสนาและ
วันส าคัญของชาติ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ืออนุรักษ์ปราชญ์ชาวบ้านและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาค 
และระดับประเทศ การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเตรียมความพร้อม
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคมนาคมขนส่งที่ต้องก้าวไปพร้อมกับการยกระดับคุณภาพคน การ
เสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของต าบล นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือ
สร้างความเป็นธรรมในสังคมให้ความส าคัญกับการพัฒนาการบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรอย่างมี
ส่วนร่วม ควบคู่กับการปลูกจิตส านึกค่านิยม ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม  
กรอบแนวคิดการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้  จึงเป็นการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุภารกิจและ            
วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบล  โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทาง  และค านึงถึงบริบท
การเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้งโอกาสและข้อจ ากัดเป็นแนวทางในการพัฒนาในอนาคต ดังนั้น จึงก าหนด 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ คือ 

“หว้ยไครน้า่อยู ่ประชาชนด าเนนิชวีติอยา่งเปน็สุข” 



 

 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร ์

เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่างๆ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 - 2565) และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เชียงราย (พ.ศ. 2561 - 2564) ดังนี้ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

ยุทธศาสตรช์าต ิ
๒๐ ป ี

๑. ด้านความมั่นคง ๒. ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๔. ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคทางสังคม 

๕. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพฒันา
เศรษฐกจิฯ ฉบบั

ที ่๑๒ 

๑. การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

๒. การสร้าง
ความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อม
ล้้าในสังคม 

๓. การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

๔. การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
 
 

๕. การเสริมสร้าง
ความม่ันคง
แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่
ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน 

๖. การบริหาร
จัดการในภาครัฐการ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
 

๗. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 
 

๘. การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 
 

๙. การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 
 

๑๐. ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 
 

๑. พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า 
การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 

๒. การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 

ยุทธศาสตร ์
กลุม่จงัหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน2 

๓. พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม
และสุขภาพ เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่
มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 

๔. ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์การ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการส่วนร่วม
ของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

๑. พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
ต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง 
รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

๒. ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพื่อขยาย
ฐานเศรษฐกิจชองภาค 

๓. ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มสูง 

๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหา
ความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาค
บริการ 

๕. อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้้าให้คงความ
สมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้้าอย่าง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง 
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน
อย่างยั่งยืน 

แผนพฒันา
ภาคเหนือ 
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ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ
องคก์รปกครองสว่น
ท้องถิน่ในเขตจงัหวดั

เชยีงราย 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ 
และ GMS 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

3. การพัฒนาการศึกษาและการ
สาธารณสุข 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

6. การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันา 

เทศบาลตา้บล 
หว้ยไคร ้

๑. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
 

3. ด้านการศึกษา  
 

4. ด้านคณุภาพชีวิต 
 

5. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

6. ด้านพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 

 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา
จงัหวดัเชยีงราย 

๑.การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ด้านการค้า การลงทุน และ
บริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มอาเซียน+๖ และ GMS 

๒.การส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรคุณภาพมาตรฐาน 
สากล และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๓.การด้ารงฐานวัฒนธรรม
ล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิง
นิเวศและเชิงสุขภาพ 

๔.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
คุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

๕.การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
ด้ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

๖.การรักษาความมั่นคงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๑. พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า 
การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 

๒. การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 

๓. พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม
และสุขภาพ เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่
มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 

๔. ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์การ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการส่วนร่วม
ของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

ยุทธศาสตร ์
กลุม่จงัหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน 2 

6 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันา 

เทศบาลตา้บล 
หว้ยไคร ้

๑. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
 

3. ด้านการศึกษา  
 

4. ด้านคณุภาพชีวิต 
 

5. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

6. ด้านพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 

 

๑. พัฒนาด้านเส้นทางคมนาคม 
2. พัฒนาด้านระบบไฟฟ้าและ
แสงสว่าง 
3. พัฒนาด้านแหล่งน้ าและระบบ
บริหารจัดการน้ าเพื่ออุปโภค
บริโภค 

1. พัฒนาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 

1. พัฒนาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา 
2. พัฒนาด้านการส่งเสริม 
อนุรักษ์ และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 

1. พัฒนาด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ินของประชาชน 
2. พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
3. พัฒนาด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ทุกช่วงวัย 
4. พัฒนาด้านการส่งเสริมและสนบัสนุน
การพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 
 

1. พัฒนาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการควบคุม ป้องกัน 
แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และ
มลภาวะ 

1. พัฒนาด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาด้านการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน
ของทุกภาคส่วน 
3. พัฒนาด้านการพัฒนาปรับปรุง
เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี 

เป้าประสงค ์

กลยทุธ ์

๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคม 
2. พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสง
สว่าง 
3. พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
บริหารจัดการน้ าเพื่ออุปโภค
บริโภค 

1. พัฒนาการส่งเสริมและ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 

1. พัฒนาการส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา 
2. พัฒนาการส่งเสริม อนุรักษ์ 
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 

1. พัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
2. พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
3. พัฒนาการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุผูพ้ิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส ทุกช่วงวัย 
4. พัฒนาการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
พัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 
 

1. พัฒนาการส่งเสริมและ
พัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนาการส่งเสริมและ
พัฒนาการควบคุม ป้องกัน 
แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย และ
มลภาวะ 

1. พัฒนาการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินของทุก
ภาคส่วน 
3. พัฒนาการปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้และเทคโนโลยี 

- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- แผนงานเคหะและชมุชน 
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานการพาณชิย์ 
 

- แผนงานสร้างเขม้แขง็ของ
ชุมชน 
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

- แผนงานการศกึษา 
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

- แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
- แผนงานสาธารณสุข      
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- แผนงานการพาณิชย์     
- แผนงานงบกลาง 
 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

 

แผนงาน 
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การวเิคราะหเ์พือ่พฒันาท้องถิน่ 

1.1 การวเิคราะหก์รอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 
  การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้  มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญที่จะท าให้
การพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้เติบโตอย่างมีทิศทางที่มั่นคงเหมาะสม ดังนั้น การวิเคราะห์
สถานการณ์ และปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก ทั้งในส่วนที่คาดว่าจะเป็นโอกาสหรือจุดแข็ง เพ่ือ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และในส่วนที่คาดว่าจะเป็นภัยคุกคาม
หรือจุดอ่อนที่ต้องพึงระวังและแก้ไขต่อไปนั้น  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้  ดั้งนั้น ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ พ.ศ.2561 - 2565 
เป็นการจัดท าอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยมีการ
ทบทวนสภาพปัจจุบัน ความเป็นไปของชุมชน และภาพความส าเร็จที่คาดหวังร่วมกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริงจากหลากหลายแหล่ง และผลการด าเนินงานของเทศบาล ที่สามารถน ามาสังเคราะห์เป็น
ภาพรวมของปัจจัยสิ่งแวดล้อมส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง และส่งผลต่อการก าหนดการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

 

1.2 การประเมนิสถานการณส์ภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่กีย่วข้อง 
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค)  SWOT analysis การวิเคราะห์ SWOT เป็นวิธีการหรือเครื่องมือที่ส าคัญในการวางแผนกล
ยุทธ์หรือการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ที่ช่วยให้โครงการสามารถก าหนด 
เป้าหมาย และทิศทางการด าเนินการในอนาคต และบริหารงานให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
การวิเคราะห์ SWOT ประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักดังนี้  

• จุดแข็งหรือจุดเด่น (Strengths: S) คือ สภาวการณ์ที่องค์ประกอบหรือบริบท แวดล้อม
ปัจจัยภายในสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันหรือเพ่ิมศักยภาพการด าเนินการให้ สูงกว่า พ้ืนที่
หรือโครงการอ่ืนๆ โดยพ้ืนที่โครงการมีแนวโน้มที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ 
ซึ่งจุดแข็งหรือจุดเด่นเป็นปัจจัยเชิงบวกท่ีจะน ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินการโครงการ  

• จุดอ่อนหรือจุดด้อย (Weaknesses: W) คือ สภาวการณ์ที่องค์ประกอบหรือบริบท
แวดล้อมปัจจัยภายในได้สร้างความเสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน ท าให้ศักยภาพในการด าเนินการ  
ด้อยกว่าพ้ืนที่หรือโครงการอ่ืนๆ หรือท าให้พ้ืนที่โครงการมีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุถึงเป้าหมาย หรือ 
วัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ซึ่งจุดอ่อนหรือจุดด้อยเป็นปัจจัยในเชิงลบที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในการลด 
จุดอ่อนของการด าเนินการโครงการ  

• โอกาส (Opportunities: O) เป็นผลที่ เกิดขึ้นเมื่อบริบทภายนอกพ้ืนที่ เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการของพ้ืนที่โครงการ ซึ่งเป็นการได้เปรียบใน
เชิงการแข่งขัน หรือเพ่ิมศักยภาพการด าเนินการให้สูงกว่าพ้ืนที่ หรือโครงการอ่ืนๆ ท าให้การ
ด าเนินการของพ้ืนที่โครงการมีแนวโน้มที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ  
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• อุปสรรค (Threats: T) เป็นผลที่เกิดขึ้นเมื่อบริบทแวดล้อมภาพนอกพ้ืนที่เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการของพ้ืนที่โครงการที่สร้างความเสียเปรียบ 
ในเชิงการแข่งขัน ท าให้ศักยภาพการด าเนินการด้อยกว่าพ้ืนที่หรือโครงการอ่ืนๆ หรือท าให้พ้ืนที่มี 
แนวโน้มที่จะไม่บรรลุถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ซึ่งอุปสรรคเป็นปัจจัยในเชิงลบที่จะ 
น ามาใช้ประโยชน์ในการหลีกเลี่ยง หรือลดอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินการ ซึ่งเป็นผลจาก
การศึกษาสภาพพ้ืนที่โครงการและบริเวณโดยรอบ ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ  

 

ดังนั้น  จึงสามารถสรุปศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ตามแนว
ทางการวิเคราะห์ด้วยวิธี SWOT Analysis ได้ดังต่อไปนี้ 

 
 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส อุปสรรค 

1. มีศักยภาพรองรับการ
ขยายตัวของอ าเภอแม่
สาย  
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่
ส าคัญในอนาคต 
2. เทศบาลมีความพร้อม
ด้านการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานและขดี
ความสามารถในการ
ให้บริการสาธารณะ 
3. มีเส้นทางคมนาคม
เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน 
ระหว่างต าบลใกล้เคียงท่ี
สะดวกสามารถใช้ สัญจร
ไปมาได้ตลอดทั้งป ี
4. การคมนาคมทางบก
สะดวก มรีถประจ าทางวิ่ง
ผ่าน  
5. ถนนท่ีใช้สัญจรไปมา
สะดวก พร้อมมีไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่างใน
เวลากลางคืน 
 

1. มีปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ 
หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 11 
ช่วงฤดูฝนช่วงที่ฝนตก
หนัก เนื่องจากท่อระบาย
น้ าบริเวณข้างทางหลวง
อุดตัน และการวางท่อ
เชื่อมทางของประชาชน
ไม่ได้มาตรฐาน  
2. ปัญหาการรุกล้ าล า
เหมืองสาธารณะ การทิ้ง
สิ่งปฏิกูลมูลฝอยลงล าราง
สาธารณะ เป็นสาเหตุท่อ
ระบายน้ าอดุตัน 
3. งบประมาณในการ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่เช่น
โครงการบริหารจัดการน้ า
เพื่อการเกษตร  
4. ปัญหาภัยแล้ง ท าให้
ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า
ห้วยไครต้ื้นเขิน ไม่
สามารถให้น้ าส าหรับผลิต
ระบบประปาได้ ในช่วง
ฤดูร้อนบางป ี

 

1. มีพื้นท่ีติดกับเส้นทาง
คมนาคม  สายหลัก (สาย
เชียงราย-แม่สาย) 
2. ภาครัฐให้การ
สนับสนุนงบประมาณการ
ด าเนินงานของท้องถิ่น
ด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการผ่านทาง
นโยบายเร่งด่วนและ
โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
3. องค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้การสนับสนุน
โครงการที่เกินศักยภาพ
ของเทศบาล 

 

1. แผนงานโครงสร้าง
พื้นฐานขาดการบูรณาการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส่งผลต่อแนวทางการ
วางแผน และออกแบบ
โครงการให้มคีุณภาพ  มี
อายุการใช้งานท่ียาวนาน 
เช่น ด้านรุกล ้าแนวถนน
มากยิ่งข้ึน ท าให้เกิด
ปัญหาการเปลีย่นทิศทาง
ของทางน ้า เป็นต้น 
2. ด้านระเบียบมีขั้นตอน
การพิจารณาหลายระดับ 
ท าให้โครงการมคีวาม
ล่าช้า เช่น การพิจารณา
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน เป็นต้น 
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2. ด้านเศรษฐกิจ 
จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส อุปสรรค 

1. พื้นดินมีความอุดม
สมบูรณ์เหมาะส าหรับท า
การเกษตรทั้งปลูกพืชและ
เลี้ยงสตัว ์
2. มีผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถ
ส่งเสริมให้เป็นสินค้าโอท็
อปได ้
3. มีการส่งเสริม 
สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้แก่
ประชาชน 
 

1. ครัวเรือนส่วนใหญไ่มม่ี
การจัดท าบญัชีครัวเรือน
และบัญชีต้นทุนการผลิต 
2. ไมม่ีการรวมกลุม่อาชีพ
ท าให้ขาดโอกาสเขา้ถึง
แหล่งเงินทุน 
3. สินค้าของกลุม่อาชีพท่ี
ผลิตออกมาไมม่ีตลาด
รองรับการจ าหนา่ย 
4. เกษตรกรขาดความรู้
ด้านเทคโนโลยเีพื่อการผลิต
ทางการเกษตรท าใหผ้ลผลติ
ไม่ได้คณุภาพตามมาตรฐาน
ที่ตลาดต้องการ 
5. มีอัตราการใช้สารเคมสีูง
ในภาคการเกษตร 
6. ขาดแคลนพันธุ์พืชและ
พันธุ์สัตว์ท่ีด ี
5. ประชาชนมภีาระหนี้สิน
จากการกู้ยืมเพื่อลงทุนทาง
การเกษตร 

1. รัฐบาลมีนโยบาย
ประกันราคาสินค้า
ผลผลติทางการเกษตร 
2. มีแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการด าเนิน
ชีวิต 
3. รัฐบาลมีนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจใน
ระดับรากหญา้ ท าให้มี
งบประมาณลงสู่
ประชาชน 
4. รัฐบาลมีนโยบายใน
การส่งเสริมการผลิต
สินค้าในท้องถิ่น 

1. ภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ ส่งผลต่อการมี
งานท าและความมั่นคงใน
การท างาน 
2. มีการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจท่ีรุนแรง 
3. ภาวะคา่ครองชีพสูง 
4. กระแสโลกาภิวัฒน์
ส่งผลต่อการด าเนินชีวิต
ของประชาชน(วัตถุนิยม) 
5. ไมม่ีตลาดรองรับสินค้า
ชุมชน 

3. ด้านการศึกษา 

จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส อุปสรรค 
1. ชุมชนมีวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิตที่เป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง   
2. ชุมชนมีภูมิปญัญา
ท้องถิ่นที่สามารถสร้าง
รายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นได้ 
เช่น การทอเสื่อกก    
3. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การสนับสนุน
ด้านการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและ ภูมิปญัญา
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
4. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนเทศบาลที่
จัดตั้งเอง  

1. ขาดการจัดเก็บข้อมลู
ด้าน ภูมิปญัญาท้องถิ่น
อย่างเป็นระบบ  
(การจัดการองค์ความรู้)  
2. ประเพณีเกา่แก่บางอย่าง
ก าลังจะ  
สูญสลาย ไม่มีการสืบทอด  
3. ผู้ปกครองขาดความ
เชื่อถือในโรงเรียนในสังกัด
ของเทศบาล 
4. เด็กนักเรียนท่ีเรียนดีบาง
ราย ขาดโอกาสในการศึกษา
ต่อเนื่องจากผู้ปกครองมี
รายได้ไม่เพียงพอ 

1. ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่นสามารถดึงดดู
นักท่องเที่ยวได้เป็น
จ านวนมาก  
2. รัฐบาลมีนโยบาย
กู้ยืมเรยีน  
3. รัฐบาลมีนโยบาย
เรียนฟรี  15 ปี  
4. ผู้บริหารการศึกษา
ให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาท้องถิ่น  

 

1. การสื่อสารที่ไร้
พรมแดนท าให้เยาวชนลืม
ประเพณี วัฒนธรรมทีด่ี
งามของตนเอง  
2. กฎ ระเบียบบางอย่าง
ไม่เอื้อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้าไปส่งเสรมิ 
สนับสนุนด้านการศึกษา
เนื่องจากไม่อยู่ในอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
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4.  ด้านคุณภาพชีวิต 

จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส อุปสรรค 
1. มีกลุม่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) และชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.) ท ากิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ในพื้นที่  
2.ประชาชนมีการรวมกลุ่ม
เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของประชาชน เช่น 
กลุ่มสตรี แม่บา้น กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุม่ อสม.    
3. กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) มีความ
เข้มแข็ง เป็นแกนน าที่
ส าคัญ ในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของประชาชนใน
พื้นที่  
4. ประชาชนให้ความ
สนใจในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและคนในครอบครัว
มากขึ้น มีความรู้ในการ
ดูแลตนเองและผู้อื่นมาก
ขึ้น 
5. ประชาชนมีการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารด้าน
สาธารณสุขและการแพร่
ระบาดของโรคต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง  
6. มีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพประจ าต าบล 
ด าเนินกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพของ 
ประชาชนในต าบล  
7. เทศบาลส่งเสริมใหม้ี
การออกก าลังกายโดยจัด
ให้มีสถานที่และอุปกรณ์
ออกก าลังกาย  

1. งบประมาณสนับสนุน
การท างานของกลุ่ม
อาสาสมัครน้อยท าให้ขาด
ขวัญก าลังใจในการ
ท างาน 
2. ผู้ยากไร้ในต าบลยัง
ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง  
3. บุคลากรด้านการ
รักษาความปลอดภัยขาด
การฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง  
4. วัสดุ อุปกรณ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีรักษาความปลอดภยั
และการป้องกันภัยยังไม่
เพียงพอ  
5. ประชาชนวัยรุ่นให้
ความร่วมมือในการ
พัฒนาท้องถิ่นน้อยกว่าใน
วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
6. มีปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิใน
หมู่บ้าน/ต าบล  
5. ประชาชนยังลุม่หลงใน
อบายมุข อาทิ เช่น การดื่ม
สุราสูบบุหรี่ เล่นการพนัน 
เป็นต้น  
6. ประชาชนเป็นโรคไม่
ติดต่อมากขึ้น เช่น 
โรคเบาหวาน โรคความ
ดัน โรคปวดข้อ         
โรคปวดกระดูกและ
กล้ามเนื้อ เป็นต้น  
7. ประชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีไม่ถูกต้อง  

 

1. รัฐบาลและจังหวัด / 
กลุ่มจังหวัด มีนโยบาย
สนับสนุนด้านความมั่นคง  
2. รัฐบาลให้ความส าคัญ
ในการแก้ไขปัญหาความ
มั่นคง ยาเสพตดิและ 
การรักษาความสงบ 
เรียบร้อยในสังคม  
3. รัฐบาลให้ความส าคัญ
ในการแก้ไขปัญหา 
สาธารณภัย สร้างความ
รัก ความสามัคคี ความ
สมานฉันท์ภายในชาติ  
4. มีสถาบัน
พระมหากษตัริยเ์ป็นศูนย์
รวมทางจิตใจของ
ประชาชนชาวไทย  
5. มีแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการด าเนิน
ชีวิต 
6. มีหน่วยงานภายนอกที่
ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข เช่น 
ส านักงาน สาธารณสุข
อ าเภอแม่สาย  ส านักงาน
ปศุสัตว์อ าเภอแม่สาย 

1. จากปัญหาวิกฤติทาง
เศรษฐกิจท าให้ประชาชน
ขาดความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพและ มี
ปัญหาการว่างงานมากขึ้น   
2. มีปัญหาโรคติดต่อแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ เช่น 
โรคไขเ้ลือดออก, โรค
ไข้หวัด 
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5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส อุปสรรค 
1. พื้นที่เทศบาลต าบลห้วย
ไคร ้มี 4.024 ตร.กม. ท า
ให้ดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อม
ได้ง่าย  
2. เทศบาลมีการจัด
กิจกรรมปลูกต้นไม้ในท่ี
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง  
3. ประชาชนให้
ความส าคญักับการรักษา
สิ่งแวดล้อม 
4. มีการส่งเสริมให้คดั
แยกขยะก่อนท้ิง 
 
 
 
 
 

1. จากจ านวนประชากร
ที่มีเพิ่มขึ้นและประชากร
แฝง   ท าให้มีปริมาณขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลูเพิ่ม
มากขึ้นไมม่ีการลด
ปริมาณขยะในพ้ืนท่ี  
2. ขาดการบริหารจัดการ
ขยะอย่างเป็นระบบ ท า
ให้ต้องใช้งบประมาณของ
ท้องถิ่นในการก าจัดขยะ
สูงขึ้น  สถานท่ีก าจัดขยะ
ใกล้เต็ม 
3. ล าเหมืองตื้นเขิน มี
ตะกอนและวัชพืชปิดทาง
ไหลของน้ า  
4. ปัญหามลภาวะทาง
อากาศที่เกิดจากการ
ก าจัดขยะไม่ถูกวิธ ีการ
พ่นยาฆ่าแมลง ยาก าจัด
ศัตรูพืช กลิ่นไม่พึง
ประสงค์จากขยะและมลู
สัตว ์ 
5. ประชาชนไม่เปลี่ยน
พฤติกรรม/มุมมองในการ
ใช้สารเคมีในภาค
การเกษตร  
6. ไมม่ีอุปกรณ์ในการ
ท าลายเศษกิ่งไม ้วัชพืช  
ท าให้ประชาชนใช้วิธีเผา 
ท าให้มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 

1. รัฐบาลให้ความส าคัญ
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
2. มีการจัดพื้นท่ี Zoning 
ระหว่างองค์กรต่าง ๆ  
3. หน่วยงานภาครัฐ
ส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ย
ธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น
ได้แก ่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 
ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด
ทดแทนการใช้สารเคมี
และปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุน
การผลิตและป้องกันดิน
เสื่อมสภาพ 

1. ภาวะฝุ่นและหมอก
ควันปกคลุมจังหวัด
เชียงราย ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน  
2. มีบุคคลภายนอกน า
ขยะมาทิ้งในพื้นที่ท าให้
เกิดปัญหาส่งกลิ่นเหม็น 
ขาดความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย สวยงามและ
เป็นบ่อเกิดของเชื้อโรค
และพาหะน าโรคต่าง ๆ 
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6. ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส อุปสรรค 
1. มีการแบ่งส่วนราชการ
โดยก าหนดอ านาจหน้าท่ี
อย่างชัดเจน  
2. ผู้บริหารมีความชัดเจน
ในการก าหนดนโยบายใน
การบริหาร  
3. ผู้บริหารใหค้วามส าคัญ
ในการส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมของประชาชนในการ
จัดท า แผนพัฒนาและ
งบประมาณของเทศบาล  
4. ประชาชนเริ่มมสี่วน
ร่วมในการบรหิารจดัการ
ของเทศบาลมากข้ึน  
5. ประชาชนเข้ามามี
บทบาทในการตรวจสอบ
การบริหารจัดการมากข้ึน  
 

1. ลักษณะการท างานมุ่งท่ี
ผลงานของแต่ละส่วนการ
งานมากกว่าการท างานใน
ภาพรวมของเทศบาล 
2. บุคลากรบางส่วนยัง
ขาดความเข้าใจด้าน
หนังสือสั่งการ ระเบียบ 
และกฎหมายที่เกีย่วข้อง  
3. การพัฒนาทางด้าน
คุณธรรม จรยิธรรมเพื่อ
สร้างจิตส านึกท่ีดียัง
ด าเนินการไมต่่อเนื่อง  
4. ประชาชนบางส่วนให้
ความ ส าคญัในการจัดท า
แผนพัฒนาและงบประมาณ 
ของเทศบาลน้อย  
5. ขาดการบูรณาการร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นกับ
ส่วนราชการอื่น  
6. รายจ่ายประจ าเพิม่ขึ้น
ตามสภาพเศรษฐกิจ แต่
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร
เท่าเดิม 
 

1. เทศบาลมคีวามเป็นอสิระ
ในการบริหารหน่วยงาน  
2. มีหน่วยงานตรวจสอบ / 
ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 
อาทิเช่น ท้องถิ่นอ าเภอ 
ส านักงาน ท้องถิ่นจังหวัด 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
เป็นต้น  
3. มีเจ้าหน้าท่ีจาก
หน่วยงานด้านความมั่นคงฯ 
เข้ามาช่วยดูแลความสงบ
เรียบร้อยในพ้ืนท่ี  
4. มีปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต  
5. รัฐบาลและจังหวัดให้
การส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณในการถ่าย
โอนภารกิจต่าง ๆ 

1. งบประมาณที่มจี ากัด 
ท าให้ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่าง
เต็มที่  
2. กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ บางเรื่องไม่
ชัดเจนเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัตหิน้าท่ีและการ
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน  
3. การเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย
ท าให้นโยบายไม่มีความ
ต่อเนื่อง  

 

 



 

 

 แผนทีย่ทุธศาสตร์การพฒันาเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนโครงการท่ีพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

จ านวนโครงการท่ีพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  

จ้านวนโครงการท่ีพัฒนาด้าน
การศึกษา 

จ านวนโครงการท่ีพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

จ านวนโครงการท่ีพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวนโครงการท่ีพัฒนาด้านการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

วสิยัทัศน ์ “หว้ยไครน้า่อยู ่ คนมสีุข  สิง่แวดล้อมยัง่ยนื  บนพืน้ฐานหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง” 

ค่าเปา้หมาย 

๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคม 
2. พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
3. พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหาร
จัดการน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค 

 

1. พัฒนาการส่งเสริมและพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. พัฒนาการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน 
 

1. พัฒนาการส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา 
2. พัฒนาการส่งเสริม อนุรักษ์ และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน 
 

1. พัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
2. พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. พัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ทุกช่วงวัย 
4. พัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ระบบการบริการสาธารณสุข 

 
 

1. พัฒนาการส่งเสริมและพฒันาการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนาการส่งเสริมและพฒันาการ
ควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย 
และมลภาวะ 
 

1. พัฒนาการพฒันาประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาการส่งเสริมการมสี่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถ่ินของทุกภาคส่วน 
3. พัฒนาการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้
และเทคโนโลยี 
 

กลยทุธ ์

ยทุธศาสตรท์ี ่1 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 
ด้านเศรษฐกิจ 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 
ด้านการศึกษา  

ยทุธศาสตรท์ี ่4 
ด้านคุณภาพชีวิต 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยทุธศาสตรท์ี ่6 
ด้านพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์
๑. พัฒนาด้านเส้นทางคมนาคม 
2. พัฒนาด้านระบบไฟฟ้าและแสง
สว่าง 
3. พัฒนาด้านแหล่งน้ าและระบบ
บริหารจัดการน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค 

 

1. พัฒนาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน 
 

1. พัฒนาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา 
2. พัฒนาด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ 
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน 
 

1. พัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
2. พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. พัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
ทุกช่วงวัย 
4. พัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 

 

1. พัฒนาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไข
ปัญหาขยะ น้ าเสีย และมลภาวะ 
 

1. พัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
3. พัฒนาด้านการพัฒนาปรับปรุงเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้และเทคโนโลยี 

 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานการพาณิชย์ 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- แผนงานการพาณิชย์ 
- แผนงานงบกลาง 

 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน 
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การบริหารความเสีย่งเพือ่การพัฒนาทอ้งถิน่ 
  สภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ตลอดจนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ เอกชน ต้อง
เผชิญกับความไม่แน่นอนเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ท าให้องค์กรส่วนใหญ่ต้องมีการปรับตัว
และเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและตลอดเวลาเพ่ือที่จะท าให้องค์กรด าเนินการ
ตามวิสัยทัศน ์นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ท าให้องค์กรมีการวางแผน
ป้องกันและรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  เพ่ือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น นายก 
เทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ ซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของหน่วยงาน จึงมีนโยบายให้
ความส าคัญของการน าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ  
เพ่ือให้เทศบาลต าบลห้วยไคร้สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ และมีภูมิต้านทานต่อ
สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เพราะระบบการ
บริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ท าให้
สามารถจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงาน   การวางแผน ป้องกัน ตลอดจนหาแนวทางในการ
บริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลให้ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานดีขึ้น 
 การพัฒนาตามวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยไคร้  มีจุดมุ่งหมายส าคัญที่จะท าให้
การพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้เติบโตอย่างมีทิศทางที่มั่นคงเหมาะสม  ดังนั้น การวิ เคราะห์
สถานการณ์ ความเสี่ยง ทั้งปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก ทั้งในส่วนที่คาดว่าจะเป็นโอกาสหรือ
จุดแข็ง เพ่ือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และในส่วนที่คาดว่าจะ
เป็นความเสี่ยงหรือภัยคุกคามหรือจุดอ่อนที่ต้องพึงระวังและแก้ไขต่อไปนั้น  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการวางแผนเพ่ือพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้  การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นการ
จัดท าอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยมีการทบทวนสภาพ
ปัจจุบัน ภารกิจงาน และสภาพความเป็นไปของชุมชน และภาพความส าเร็จที่คาดหวังที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตร่วมกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริงจากหลากหลายแหล่ง และผลการด าเนินงานของเทศบาล 
ที่สามารถน ามาสังเคราะห์เป็นภาพรวมของปัจจัยสิ่งแวดล้อมส าคัญที่มีผลต่อความเสี่ยง รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และปัจจัยที่ส่งผลต่อการก าหนดการด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ให้
มีประสิทธิภาพ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสาธารณชนต่อไป 
 

 วตัถปุระสงคข์องการบรหิารความเสีย่ง 
  1. เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารจัดการความ
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
  2. เพ่ือให้ได้ทราบถึงวิธีการ/แนวทางในการระบุปัจจัยเสี่ยงในระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ 
และระดับองค์กร โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิด การจัดท าแผนและการติดตามประเมินผล
การบริหารความเสี่ยงประจ าปี เพ่ือประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในระดับ
หน่วยงานย่อยและระดับองค์กร รวมทั้งสามารถยกระดับการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงกับยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
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  4. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในองค์ประกอบพื้นฐานส าคัญของการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือมุ่งให้เกิดการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป 
 5. เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม  ของหน่วยงานสามารถป้องกัน
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้หรือหมดไป  ลด
ผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน และท าให้ภารกิจของเทศบาลต าบลห้วยไคร้สามารถ
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
 6. เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในการ
ด าเนินงานทุกระดับ 
 

ประโยชน์ของการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
 

 1. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง จะ
ช่วยให้ผู้บริหารตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่ส าคัญ และสามารถก ากับดูแลองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 2. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหาร
จัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหาร
จัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร 
รวมถึงระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 
 3. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารจัดการความเสี่ยงท าให้
รูปแบบการตัดสินใจในระดับปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจ
โดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินงาน เป้าประสงค์ขององค์กร 
และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
 4. ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึง
ระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การ
ใช้ทรัพยากรส าหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ า และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการ
เลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น 
 5. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กร 
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 วัฒนธรรมองคก์รและโครงสรา้งการบริหารจดัการความเสีย่ง 
 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  
  เพ่ือให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.  2561 และเพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณในมาตรา ๓/๑ แหง พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. ๒๕53 และพระราชกฤษฎี
กาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ อันแสดงความมุงมั่นตอการบริ
หารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพ่ือใหการบริหารราชการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไววางใจในการบริหารงานภาครัฐ   เพื่อ
ความต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรการการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงาน
ติดตามผลการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติ 
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ จึงได้ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการด าเนินการตามมาตรการ
ควบคุมภายใน ของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เพ่ือก ากับดูแลในการ
เป็นองคการที่ดี ส าหรับองคกรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ 
หนังสือสั่งการ ตลอดจนถึงขอบังคับอ่ืนๆ อยางทั่วถึง ดังนี้    
  1. ก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้อง
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและเทศบาลต าบลห้วยไคร้ โดยให้
ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม 
  2. มีการก าหนดแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงจากการด าเนินงานของเทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3. นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร มีหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการ
พัฒนาระบบการควบคุมภายในภาพรวม โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม และก ากับให้มีการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
  4. ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดและจัดให้มีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุม ปฏิบัติต้น
ไปตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ การมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างสม่ าเสมอ 
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  5. หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและ
ก าหนดกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ เหมาะสม ตลอดจนน าการควบคุมภายในไปปฏิบัติและปรับปรุง
รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  6. หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทานหรือประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้ความม่ันใจว่าหน่วยรับตรวจในสังกัด
เทศบาลต าบลห้วยไคร้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกระบวนการบริหา ร
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
  7. พนักงานเทศบาลทุกคน ต้องมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงสร้างเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้และมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือค าสั่งรับผิดชอบในการแบ่งงานขององค์กร รวมถึง
ต้องด าเนินการวางแผน บริหารความเสี่ยง ป้องกันความเสี่ยงให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่
ส านัก/กอง และหน่วยงานก าหนดไว้ จนถึงมีหน้าที่รายงานปัญหาจากการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา
ที่เหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นทราบเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่าง
ทันท่วงท ี
  8. ให้มีการรายงานสรุปผลความส าเร็จการด าเนินการในการบริหารความเสี่ยง   และการ
ติดตามระบบการควบคุมภายในเสนอผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณภายใน 90 วัน เพ่ือรายงาน
ให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบ หนังสือสั่งการก าหนดต่อไป 

การสร้างแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
   
   นอกจากนโยบายการบริหารความเสี่ยงข้างต้น เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ิมเติมขึ้นในการสนับสนุน 
และส่งเสริมให้การด าเนินงานในทุกส่วนของเทศบาลต าบลห้วยไคร้น าหลักการบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
   ๑. ให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ และสร้างความเข้าใจยุทธศาสตร์ พันธกิจของหน่วยงาน 
และอ านาจหน้าที่ของตนต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน  
   ๒. ให้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดของหน่วยงาน สู่ระดับส านัก/กอง และระดับบุคคล  
   ๓. ให้มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในเรื่องแผนงาน/โครงการไปยังบุคลากรในทุกระดับที่
รับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  
   ๕. ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ หรือแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ให้
ค านึงถึงการจัดสรรทรัพยากรในด้านต่างๆ รวมทั้งมีการก าหนดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ หรือ
แผนงาน/ โครงการ ตลอดจนมีการคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต  
   ๖. ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและน าเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยง ส าหรับ
แผนปฏิบัติการ หรือแผนงาน/โครงการ เพ่ือป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อการด าเนินงาน
หรือเป้าหมายของหน่วยงาน 
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  นโยบายการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง จะ
ช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ช่วยในการจัดล าดับ ความส าคัญ
ของการด าเนินงาน การวางแผนป้องกัน ตลอดจนหาแนวทางในการบริหารจัดการ  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ โดยแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ให้ด าเนินการด้วยการผนวกหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในเข้าไปในกระบวนการท างานหลัก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสื่อสารให้ความรู้เพ่ือกระตุ้นให้
เกิดความตระหนักและน าไปสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในท่ีสุด 
 

โครงสร้างการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

  เทศบาลต าบลห้วยไคร้ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนถึงบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ไว้ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่1 แสดงโครงสร้างการบริหารจดัการความเสีย่ง 

 
 
หมายเหต ุ                            หมายถงึ เสน้ทางการสั่งการ 

   หมายถึง เสน้ทางการให้ค าแนะน า/ปรึกษา 
 

นายกเทศมนตร/ีคณะผูบ้รหิาร 

ปลดัเทศบาล/รองปลดัเทศบาล 

หวัหนา้ส านกั/ผูอ้ านวยการกอง 

พนักงานเทศบาล 

หนว่ยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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บทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

  เทศบาลต าบลห้วยไคร้ มีนโยบายก าหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
ของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และมีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ดังนี้  
 

ผูท้ี่เกีย่วขอ้ง หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 

1. นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยง 
2. ก ากับนโยบายและให้ค าเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

1. จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้หน่วยงาน  
2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและถ่ายทอดการบริหาร
ความเสี่ยงลงสู่หน่วยงาน 
3. ควบคุม ติดตาม การด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง
เพ่ือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้หรือหมด
ไป  
4. ติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อ
นายกเทศมนตรี  

3. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

1. ให้ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลต าบลห้วยไคร้  
2. สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงานและรายงานให้นายกเทศมนตรี
ทราบ  
3. ติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
กระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4. ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล 1. สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  
2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของนายก 
เทศมนตรี 
3. ควบคุม ติดตามการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง  
4. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึงความส าคัญ
ของการบริหารความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงาน  
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ผูท้ี่เกีย่วขอ้ง หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
5. หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง  

 

1. ประเมินขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของส านัก/กอง
ตามนโยบายและคู่มือของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ลงสู่การปฏิบัติ  
2. ควบคุมและประสานงานการด าเนินงาน การบริหารความ
เสี่ยงของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด   
3. ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยเพ่ือจัดท า 
แผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานและประสานงาน 
ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การบริหารความ
เสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยและระดับหน่วยงานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง รายงานเสนอและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และหน่วยตรวจสอบภายใน มาวิเคราะห์ ปรับแผนและ แนว
ทางการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป 

6. พนักงานเทศบาล 1. น าโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ ที่เป็น
รูปธรรม  
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดท าแผน
ความเสี่ยงระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ 
3. ด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
4. จัดท าแบบประเมินความเสี่ยงเสนอหัวหน้าส านัก/
ผู้อ านวยการกองเพ่ือรวบรวมประเมินในระดับหน่วยงาน
ย่อยต่อไป 
5. น าข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยตรวจสอบ
ภายในมาวิเคราะห์ ปรับแผนและแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงในปีถัดไป  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทที ่3 

แนวทางและหลกัการปฏบิตัิเกีย่วกับการบรหิารความเสีย่ง 
 

ความหมายของความเสีย่งและระบบการบริหารความเสีย่ง 

 ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่
แน่นอน และส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุเป้าหมาย ของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ ของหน่วยงานที่ได้ระบุไว้ 
  การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ การประเมิน การ
จัดการ การติดตาม ประเมินผล และการสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หน่วยงาน หรือ
กระบวนการด าเนินงานขององค์กร ตลอดจนการประกอบกันอย่างลงตัวของวัฒนธรรมองค์กร 
กระบวนการและโครงสร้างขององค์กร ซึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
บริหาร  
  ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk management System) ระบบบริหารปัจจัยและควบคุม
กิจกรรม ทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ โดยลดโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายหรือความ
ล้มเหลว เพ่ือให้ระดับของ ความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถ
ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายตาม
ภารกิจหลักและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการเป็นส าคัญ 
 

แนวคิดและกรอบการบริหารความเสี่ยง 
    ในการประชุมเพ่ือวางแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 
3 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะบริหารความเสี่ยงฯ  ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงจากเดิมเป็นไปตามมาตรฐาน COSO Enterprise Risk Management- Integrated 
Framework 2004 เปลี่ยนเป็นมาตรฐาน COSO Enterprise Risk Management- Integrated 
Framework 2017 เพ่ือให้มี เครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่น  ที่ เป็นปัจจุบัน ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 4 ด้าน โดยมีองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง 5 องค์ประกอบ 20 หลักการ ดังนี้ 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที ่2  แผนภาพแสดงการบรหิารความเสีย่งตามแนวทางของ COSO – ERM 2017 



 

 

 
23 

 
  แนวคิด COSO - ERM 2017 เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของกระบวนการใหม่ให้มี
ความละเอียดชัดเจนขึ้นจากเดิมมีเฉพาะ 8 องค์ประกอบ พัฒนาเป็น 5 องค์ประกอบ 20 หลักการ
และปรับจากลูกเต๋า มาเป็นรูปเกลียว และจัดองค์ประกอบเป็น 5 เส้นเกลียวที่มีความสัมพันธ์กัน โดย
แบ่งเส้นเกลียวเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก เส้นเกลียว 3 เส้นคือ เส้นเกลียวสีฟ้า (การก าหนดกลยุทธ์และ
เป้าหมายทางธุรกิจ) เส้นเกลียวสีเขียว (ผลการด าเนินงาน) และเส้นเกลียวสีม่วง (การทบทวนและการ
ปรับปรุงแก้ไข) เส้นเกลียว 3 เส้นนี้ถือเป็นกระบวนการทั่วไปที่เกิดขึ้นในองค์กร กลุ่มที่ 2 คือเส้น
เกลียวสีเหลือง (การก ากับดูแลและวัฒนธรรมองค์กร) และเส้นเกลียวสีแดง (สารสนเทศ การสื่อสาร 
และการรายงานผล) แสดงถึงองค์ประกอบพ้ืนฐานซึ่งสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงภายในของ
องค์กร 2 กลุ่มนี้จะมีความสัมพันธ์ครอบคลุมตั้งแต่การก ากับดูแลไปจนถึงการติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ยง   
 
หลกัการในการบรหิารความเสีย่ง 5 องคป์ระกอบ 20 หลกัการตามแนวคดิ COSO – ERM  
2017  ประกอบไปด้วย 

หลักการส าคัญที ่1 การก ากบัดูแลกจิการและวฒันธรรมองคก์ร (Governance and 
Culture)  

การก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กรเป็นพ้ืนฐานขององค์ประกอบทั้งหมดในการ
บริหารความเสี่ยงเนื่องจากการก ากับดูแลกิจการจะเป็นสิ่งที่ก าหนดแนวทางขององค์กรในการให้
ความส าคัญ และสร้างความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และวัฒนธรรมองค์กรจะ
เกี่ยวข้องกับค่านิยม ทางจริยธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงค์และความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของ
องค์กร ซึ่งจะสะท้อนผ่านการตัดสินใจต่างๆ องค์กร มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้  
  1. จัดตั้งคณะกรรมการดูแลความเสี่ยง (Exercises Board Risk Oversight) คณะกรรมการ
บริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงก ากับ ดูแลกิจการเช่น คณะกรรมการ
ควรมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการ
ก ากับการบริหารความเสี่ยง มีความเป็นอิสระ หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน  
  2. จัดตั้งโครงสร้างการด าเนินงาน (Establishes Operating Structures)  องค์กรควรจัดตั้ง
โครงสร้างการด าเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทาง  ธุรกิจ เช่น มีการก าหนด
โครงสร้างการด าเนินงานและสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม มีโครงสร้างในการบริหารความเสี่ยง มี
การก าหนดอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกุลยุทธ์ 
  3. ระบุวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ (Defines Desired Culture)  องค์กรควรระบุพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ คณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารเป็นผู้
ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรทั้งส าหรับองค์กรในภาพรวมและ ส าหรับบุคลากรภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่
ให้ความส าคัญกับความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ้นจาก หลายปัจจัย ปัจจัยภายในที่ส าคัญ ได้แก่ 
ระดับการใช้วิจารณญาณ ความเป็นอิสระในการตัดสินใจของ พนักงาน การสื่อสารระหว่างพนักงาน
และผู้จัดการ มาตรฐานและกฎเกณฑ์ต่างๆ แผนผังทางกายภาพ  ของสถานที่ปฏิบัติงานและระบบ
ค่าตอบแทน ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ข้อก าหนดด้านกฎหมาย ความ คาดหวังของลูกค้า นักลงทุน และ
องค์ประกอบอื่นๆ  
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  4. แสดงความมุ่งมั่นในค่านิยมหลัก (Demonstrates Commitment to Care Values) 
องค์กรควรแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามค่านิยมหลักขององค์กร เช่น ยึดถือ  การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติตามภาระรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด การสร้าง
ความรับผิดชอบต่อตนเอง การก าหนดให้มีการสื่อสารที่เหมาะสม 
  5. จูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ (Attracts, Develops, and Retains 
Capable Individuals) องค์กรควรมุ่งมั่นในการสนับสนุนการสร้างทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกับกล
ยุทธ์และ วัตถุประสงค์ขององค์กร เช่น ฝึกอบรมบุคลากรในด้านการบริหารความเสี่ยง ส่งเสริม
ความสามารถของ พนักงาน สร้างแรงจูงใจและผลตอบแทนอ่ืนๆ อย่างเหมาะสมส าหรับต าแหน่งงาน
ในทุกระดับ 

หลักการส าคัญที ่2 กลยทุธแ์ละการก าหนดวตัถปุระสงค ์(Strategy and Objective 
Setting)  

การบริหารความเสี่ยงสามารถบูรณาการเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรได้ผ่าน
กระบวนการ ก าหนด กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยองค์กรควรก าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ให้สอดคล้อง กับการก าหนดกลยุทธ์นอกจากนั้น วัตถุประสงค์ขององค์กร จะเป็นสิ่งที่ก าหนด
แนวทางปฏิบัติตามกล ยุทธ์รวมถึงการด าเนินงานทั่วไปและปัจจัยที่องค์กรให้ความส าคัญและจะเป็น
พ้ืนฐาน ในการระบุประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ยง มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้  
  6. วิเคราะห์ธุรกิจ (Analyzes Business Context)  องค์กรควรพิจารณาถึงผลกระทบจาก
การบริหารขององค์กรที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อ ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เช่น การ
เข้าใจบริบทขององค์กร การค านึงถึงสภาพแวดล้อม ภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  7. ระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Defines Risk Appetite) องค์กรควรระบุความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ เพ่ือสร้าง รักษา และส่งเสริมความตระหนักถึง ค่านิยม เช่น มีกรก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้และสื่อสารความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้ชัดเจน ความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่มีการก าหนดรูปแบบที่ตายตัว
หรือเป็นมาตรฐานที่จะใช้ได้กับทุกองค์กร ผู้บริหารเป็น ผู้เลือกความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้บริบทของ
องค์กรที่ต่างกันในแต่ละองค์กร  
  8. ประเมินกลยุทธ์ (Evaluates Alternative Strategies) องค์กรควรประเมินเพ่ือค้นหากล
ยุทธ์ทางเลือกและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อโปรไฟล์ ความเสี่ยงขององค์กร เช่น การวิเคราะห์ SWOT 
การประเมินมูลค่า การคาดการณ์รายได้ การวิเคราะห์ คู่แข่ง และการวิเคราะห์สถานการณ์กลยุทธ์
ต้องสนับสนุนพันธกิจและวิสัยทัศน์ รวมถึงสอดคล้องกับ ค่านิยมหลักและเสี่ยงที่ยอมรับได้  

   9. ก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร (Formulates Business Objectives) ในการก าหนด
วัตถุประสงค์ขององค์กรควรพิจารณาความเสี่ยงในระดับต่างๆ ซึ่ง  สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์
ควบคู่ไปด้วย เช่น การก าหนดค่าความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงจากผล การด าเนินงานซึ่งยังคงอยู่ในช่วง
ความสี่ยงที่ยอมรับได้ 
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หลักการส าคัญที่ 3 ผลการด าเนินงาน (Performance) 
เริ่มจากการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการบรรลุกลยุทธ์และ 

วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงตามโอกาสและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น และพิจารณาความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ จากนั้นองค์กรจะเลือกตอบสนองต่อความเสี่ยง
ด้วยวิธีต่างๆ รวมถึงพิจารณาปริมาณความเสี่ยงในภาพรวมและตรวจสอบผลการด าเนินงานเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข ซึ่ง จะพัฒนามุมมองในภาพรวมเกี่ยวกับปริมาณความเสี่ยงที่องค์กรอาจเผชิญใน
การบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กรในระดับองค์กร มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้  
  10. ระบุความเสี่ยง ( Identifies Risk) องค์กรควรระบุความเสี่ยงที่ส่งผลต่อกลยุทธ์และ
วัตถุประสงค์ขององค์กร เช่น ความ เสี่ยงด้านลูกค้า ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้าน
การเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ความเสี่ยงทั้งหมดจะเก็บไว้ในโปรไฟล์ความ
เสี่ยง เพื่อน าไปจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ต่อไป 
  11. ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง (Assesses Severity of Risk) องค์กรควรประเมิน
ความรุนแรงของความเสี่ยง โดยประเมินว่าแต่ละปัจจัยนั้นมีโอกาส ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหาก
เกิดข้ึนแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด 
  12. จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง (Prioritizes Risks) องค์กรควรค านวณระดับความ
เสี่ยง (Risk Exposure) จัดล าดับความส าคัญของความ เสี่ยง เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาคัดเลือก
วิธีตอบสนองต่อความเสี่ยงต่างๆ การค านวณระดับความ  เสี่ยงเท่ากับผลคูณของคะแนนระหว่าง
โอกาสที่จะเกิดกับความเสียหายเพ่ือจัดล าดับความส าคัญและใช้ ในการตัดสินใจว่าความเสี่ยงใดควร
เร่งจัดการก่อน  
  13. ด าเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยง ( Implements Risk Responses) องค์กรควร
ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง โดยประเมินว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้นมี  โอกาสที่จะเกิดมากน้อย
เพียงใดและหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด  
  14. พัฒนากรอบความเสี่ยงในภาพรวม (Develops Portfolio View) องค์กรควรพัฒนาและ
ประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของทั้งองค์กร เครื่องมือที่นิยมใช้ แสดงความเสี่ยงมีชื่อเรียกหลากหลาย
ชื่อได้แก่ Risk Map หรือ Risk Matrix  
 

หลักการส าคัญที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงแก้ไข (Review and Revision)  
องค์กรควรพิจารณากระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ เป็นระยะ โดยทบทวนความสามารถ

และ แนวทางการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารควรพิจารณาความสามารถและการบริหารความเสี่ยงทั่ว
ทั้ง องค์กรว่าเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กรมากน้อยเพียงใดและมีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเพ่ิมคุณค่า
ให้กับ องค์กรได้แม้ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญต่างๆ มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้  
  15. ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (Assesses Substantial Change) องค์กรควรระบุ
และประเมินการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกิจการที่ อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และ
วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ส าคัญ เช่น ผู้บริหารระดับสูงลาออกจากต าแหน่ง การควบรวมกิจการ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีหรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ  
  16. ทบทวนความเสี่ยงและผลการด าเนินงาน (Reviews Risk  and Performance) องค์กร
ควรทบทวนผลการด าเนินงานขององค์กร รวมถึงพิจารณาทบทวนความเสี่ยง  ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
องค์กรมีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายแล้วหรือไม่  องค์กรประเมินความเสี่ยงได้  แม่นย าหรือไม่
องค์กรพิจารณาระดับความเสี่ยงได้เหมาะสมกับเป้าหมายหรือไม่  หรือมีความเสี่ยงอ่ืนใด ที่ก าลัง
เกิดข้ึนและอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร  
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  17. มุ่งมั่นปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Pursues Improvement in Enterprise 
Risk Management) องค์กรควรปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงองค์กรอยู่สม่ าเสมอ โดยเฉพาะ
ช่วงเวลาการ เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  เช่น  การปรับโครงสร้างองค์กรหลังการประเมินผลการด าเนินงาน 
หรือการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการบริหารความเสี่ยง  

 

หลักการส าคัญที ่5 สารสนเทศการสื่อสารและการรายงาน (Information, 
Communication, and Reporting) การสื่อสารเป็นกระบวนการต่อเนื่องในการรวบรวมข้อมูล  และ
แบ่งปันข้อมูลที่จ าเป็นจากท่ัวทั้ง องค์กรผู้บริหารใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก  
ซึ่งข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวจะมาจากท้ังผู้บริหารและพนักงานในส่วนต่างๆ ขององค์กร เพ่ือสนับสนุน
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยองค์กรจะใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูล เพ่ือรวบรวม 
ประมวลผลและจัดการข้อมูลต่างๆ ที่สัมพันธ์ กับการบริหารความเสี่ยง  จากนั้นองค์การจึงรายงาน
ข้อมูลความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กร  และผลการด าเนินการได้มี 3 องค์ประกอบดังนี้  
  18. ยกระดับระบบสารสนเทศ (Leverages Information Systems) องค์กรควรจัดให้มี
สารสนเทศอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อเวลา องค์กรอาจใช้ กระบวนการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพ่ือค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของ สิ่งเชื่อมโยงข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน
น าไปสู่การระบุและจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น  

19. สื่อสารข้อมูลความเสี่ยง (Communicates Risk Information) องค์กรควรสื่อสารข้อมูล
การบริหารความเสี่ยงองค์กรผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ข้อมูลการสื่อสารทั้งระดับบนลงล่าง (Top-
down Approach) และระดับล่างขึ้นบน (Bottom-up Approach) การสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงควร
มีให้เพียงพอทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
  20. รายงานผลความเสี่ยง วัฒนธรรม และผลการด าเนินงาน (Reports on Risk, Culture, 
and Performance) องค์กรควรรายงานความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กร และผลการด าเนินงานในทุก
ระดับให้ ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรแม้จะมีการมอบหมายหน้าที่ด้านการรายงานผลให้หน่วยงานหรือ
บุคคลใดแล้วก ็ตาม ผู้บริหารก็ยังต้องมีหน้าที่ก ากับดูแลด้วย 
 

การจ าแนกประเภทความเสี่ยง 
 ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับ หน่วยงานจะถูกจ าแนกประเภทความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์
ของ COSO – ERM 4 ด้านได้แก ่
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic  Risk) :  เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด       
กลยุทธ์นโยบาย แผนการด าเนินงาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อทิศทาง ภารกิจหลัก รวมทั้งการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งอาจมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก  (เช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ผู้ใช้บริการ และอ่ืน ๆ) รวมทั้งปัจจัยภายใน (เช่น การ
ปรับโครงสร้างองค์กร การปรับรูปแบบการท างาน) และรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการตัดสินใจ
ผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจไปใช้อย่างไม่เหมาะสม 
   2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ  หรือกิจกรรม ทั้งที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และบุคลากร และรวมถึงความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพและในการด าเนินงาน 
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  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการ
และการควบคุมทางการเงิน การตัดสินใจทางการเงิน รวมทั้งการบริหารงบประมาณ โดยอาจเป็น
ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน (เช่น การจัดสรรงบประมาณ การจัดการสภาพคล่องของเงินทุน) 
หรือจากปัจจัยภายนอก (เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล หรือการ
เกิดโรคโควิดที่ เราพบเจอในปัจจุบัน ) ซึ่งส่งผลต่อสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพของ
กระบวนการท างานขององค์กร 
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) : เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากการฝ่าฝืน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนดต่าง ๆ และรวม
ไปถึงกฎระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมจนเป็นอุปสรรคต่อการด า เนินงาน ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร 

กระบวนการบริหารความเสีย่ง   
 เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ด าเนินการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใสของหน่วยงาน เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จึงอาศัยความตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ   
  ข้อ 3 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และสื่อสารการบริหารความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
  ข้อ 5 ก าหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง  
  ข้อ 6 ก าหนดให้ต้องมีการติดตามประเมินผลความเสี่ยงทบทวนแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ   
  จึงก าหนดกระบวนการในการท าความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้
ทุกส านัก/กอง ในสังกัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้ใช้เป็นแนวทาง และถือปฏิบัติให้เป็นทิศทางเดียวกัน 
โดยทั้งสิ้น จ านวน 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 

  1. การก าหนดวตัถปุระสงค์ 
  ในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเริ่มต้นจากการจัดท ายุทธศาสตร์ในการ
ปฏิบัติงาน โดยน าเอายุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาทั้งระดับภาค ระดับ
จังหวัด มาเชื่อมโยงเพ่ือกลั่นกรองเป็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาของหน่วยงาน โดยต้องก าหนด
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือวัตถุประสงค์ของ
องค์กรที่น าพาไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาตามแผนพัฒนาที่เราได้วางไว้ 
  ดังนั้นหน่วยงานต้องศึกษาและท าความเข้าใจ ติดตาม และสื่อสารแนวโน้มความเสี่ยงที่ส าคัญ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อแผนการพัฒนาที่ได้จัดท าไว้ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ดังนั้นการก าหนดและท าความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
องค์กรจึงเป็นขั้นตอนแรกที่ต้องกระท า เพ่ือก าหนดแนวทาง หลักการและทิศทางในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง เพ่ือจะเชื่อมโยงว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นควรสร้างคุณค่าหรือหาทางป้องกันเพ่ือ
ก าหนดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
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 (coso 6,7,9) ลักษณะวัตถุประสงค์ ทีด่ีมีดังต่อไปนี้  
    1. Specific       ต้องมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง  สามารถท าให้บุคลากรทุกระดับใน
องค์กรเข้าใจตรงกันได้  
    2. Measurable  ต้องสามารถวัดผลได้ว่าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุผลส าเร็จหรือไม่   
ไม่ว่าจะในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ  
   3. Attainable    ต้องสามารถท าให้บรรลุผลได้ภายใต้ศักยภาพ  ทรัพยากร  และ
สิ่งแวดล้อมท่ีองค์กรมีอยู่  
    4. Relevant      ต้องมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์  และเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
วิสัยทัศน์ขององค์กร  
    5. Timely         ต้องมีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  

2. ระบปุจัจยัเสีย่ง 
  เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดย
ค านึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและในระดับกิจกรรม
โดยในการระบุปัจจัยเสี่ยงต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่
จ าเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา  โดยปัจจัยเสี่ยงที่พบจะถูกจ าแนกประเภทความเสี่ยงตาม
วัตถุประสงค์ของ COSO – ERM 4 ด้านได้แก ่
     2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการ
ก าหนด กลยุทธ์ นโยบาย แผนการด าเนินงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อทิศทาง ภารกิจหลัก รวมทั้งการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งอาจมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก  (เช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ผู้ใช้บริการ และอ่ืน ๆ) รวมทั้งปัจจัยภายใน (เช่น การ
ปรับโครงสร้างองค์กร การปรับรูปแบบการท างาน) และรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการตัดสินใจ
ผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจไปใช้อย่างไม่เหมาะสม 
    2.2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ  หรือกิจกรรม ทั้งที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และบุคลากร 
และรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูล
ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพและในการด าเนินงาน 
    2.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องการ
บริหารจัดการและการควบคุมทางการเงิน การตัดสินใจทางการเงิน รวมทั้งการบริหารงบประมาณ 
โดยอาจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน (เช่น การจัดสรรงบประมาณ การจัดการสภาพคล่อง
ของเงินทุน) หรือจากปัจจัยภายนอก (เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลง
รัฐบาล หรือการเกิดโรคโควิดที่เราพบเจอในปัจจุบัน) ซ่ึงส่งผลต่อสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพ
ของกระบวนการท างานขององค์กร 
    2.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็นความ
เสี่ยงที่เกิดจากการฝ่าฝืน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนดต่าง ๆ 
และรวมไปถึงกฎระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมจนเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร 
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  3. ประเมนิความเสีย่ง   
  เป้าหมายของการประเมินความเสี่ยง  คือ  การบ่งบอกค่าความรุนแรงของความเสี่ยง (หรือ
ปัจจัยเสี่ยง) เพ่ือก าหนดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง  (หรือปัจจัยเสี่ยง)  แล้วน าไปสู่การจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยง  การประเมินความเสี่ยง  จะพิจารณาใน 2 มิติ  ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood)  และ ผลกระทบ (Impact) เพ่ือประเมินว่าแต่ละความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อย
เพียงใด และหากเกิดข้ึนแล้วจะส่งผลกระทบรุนแรงเพียงใด 
 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ความถี่  ผลลัพธ์  
รวมถึงโอกาสของการเกิดความเสียหาย  ที่ความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ ยังอาจเป็นตัวชี้วัดน าของความเสี่ยงนั้น ทั้งนี้ การประเมิน
โอกาสที่แต่ละความเสี่ยงจะเกิดขึ้น อาจพิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบัน (เช่น 
จ านวนการเกิดขึ้นตามสาเหตุของความเสี่ยง ความถี่ในการเกิดขึ้นของความเสี่ยง) อย่างไรก็ตาม การ
ประเมินความเสี่ยงที่ไม่ได้เกิดข้ึนบ่อยในอดีตอาจท าได้ยาก  
 ดังนั้น จึงอาจต้องใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าในอนาคต  การวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้
สถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด (Scenario Analysis) การศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากหน่วยงานอ่ืน หรือ
จากผู้เชี่ยวชาญ  
  ผลกระทบ (Impact)  หมายถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น หรืออาจเป็น
เป็นตัวชี้วัดตามของความเสี่ยงนั้น  การประเมินผลกระทบเป็นการคาดการณ์มูลค่าของความรุนแรง
และความเสียหาย โดยอาศัยปัจจัยประกอบหลายปัจจัย เช่น มูลค่าความสูญเสียในอดีต ขนาดของ
ความสูญเสียที่หน่วยงานสามารถรองรับได้โดยไม่ท าให้เกิดการหยุดชะงัก การประเมินผลกระทบอาจ
พิจารณาตามประเภทของความเสี่ยง (ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ) 
       ตวัอยา่ง การพจิารณาโอกาสในการเกดิความเสีย่ง หนว่ยงานอาจจัดระดับของการเกิด
ความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดบั โอกาสทีจ่ะเกิด 
ค าอธบิาย 

โอกาสเกดิเชงิคุณภาพ โอกาสเกดิเชงิปรมิาณ 

5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า 

4 สูง มีโอกาสในการเกิดเกือบค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ 1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 1 ปี ต่อครั้ง 

2 ต่ า มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง 2-3 ปี ต่อครั้ง 

1 ต่ ามาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 5 ปี ต่อครั้ง 
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  ตัวอย่าง การพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง หรือมูลค่าความเสี่ยง  
จากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น หน่วยงานอาจจัดระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดบั ผลกระทบ ค าอธบิาย 

5 สูงมาก ส่งผลกระทบในระดับสูงมาก (มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ประชาชน) 

4 สูง ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอก 

3 ปานกลาง ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน 

2 ต่ า ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายในอื่น 

1 ต่ ามาก ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของตนเอง 

 
ค านวณระดับความเสีย่ง หรือการจดัล าดบัความเสีย่ง  
 เป็นการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง หลังจากที่เราได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว

จะต้องน ามาจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน / โครงการ           ที่
หน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือก าหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่ส าคัญให้เหมาะสม 
โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยง ที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงล าดับจากระดับสูง
มาก สูง ปานกลาง ต่ า และเลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากหรือตามที่หน่วยงานเห็นเหมาะสม มาจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยง โดยต้องก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา  
 

ยกตวัอยา่ง ดังนี้ 
 

ระดบัคะแนน
ความเสีย่ง 

ระดบัความเสีย่ง เขตส ี
(zone) 

กลยทุธใ์นการจัดการความเสีย่ง 

1 - 5 ต่ า  อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
 

3 - 9 ปานกลาง  อยู่ ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง 

10 - 16 สูง  อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

17 - 25 สูงมาก  อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งรัด
จัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 

   ระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ จะน ามาจัดเรียงล าดับจาก
ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ในรูปแบบของ แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ดังนี้ 
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**ค่าความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ 
 

  4. การตอบสนองความเสี่ยง หรือ การจัดการความเสี่ยง  เป็นการก าหนดแนวทางตอบสนอง
ความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง (Risk Management)  หลังจากผู้ประเมินได้ผลการ
จัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงแล้ว ผู้ประเมินจะต้องประเมินวิธีการจัดการความเสี่ยงที่สามารถ
น าไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการจะต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดขึ้น
เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิผล ผู้ประเมิน
อาจต้องเลือกวิธีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพ่ือลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้น
และผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ในการตอบสนอง
หรือการจัดการความเสี่ยง มี 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
   4.1 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 
เช่น การเปลี่ยนแผนการสร้างอุโมงค์กลับรถเป็นสะพานกลับรถในเส้นทางที่ไม่คุ้มทุน  การยกเลิก
โครงการที่สร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน เนื่องจากมีข้อเสียคือ อาจส่งผลกระทบให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในแผนงานขององค์กรมากจนเกินไปจนไม่สามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ 
    4.2 การลดหรือควบคุมความเสี่ยง  เป็นการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงจากการ
ด าเนินงานปกติ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือเพ่ือลดผลกระทบของความเสี่ยง เพ่ือท าให้
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เพียงพอ การก าหนดผู้จัดจ้าง
และผู้รับมอบงานให้แยกจากกัน หรือการ back up ข้อมูลเป็นระยะ ๆ การมี server ส ารอง เพ่ือ
ป้องกันข้อมูลสูญหายเป็นต้น 
    4.3 การถ่ายโอนหรือกระจายความเสี่ยง การยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตกุารณ์
ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อ่ืน มิได้เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เป็น
การรับประกันว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้วองค์กรจะได้รับการชดใช้จากผู้อ่ืน เช่น การท าประกัน 
(Insurance) คือการจ่ายเงินเพ่ือป้องกันตนเองและสินทรัพย์จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด  เช่น การท า
ประกันรถยนต์ส่วนกลาง การจัดจ้างหน่วยงานเอกชนให้ด าเนินการแทน   หรือการค้ าประกันสินค้าที่
ต้องการในการจัดหาเป็นต้น 
 
 
 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

ผลกระทบ 

โอกาสที่จะเกดิ 
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    4.4 การยอมรับความเสี่ยง เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น เนื่องจากท าการ
วิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความ
เสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง โดยมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือ
รองรับผลที่จะเกิดข้ึน 
 
 5. การติดตามและรายงานผล องค์กรจะต้องมีการติดตามผล  เพ่ือให้ทราบถึงผลการ
ด าเนินการว่าการจัดการความเสี่ยงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม และเพ่ือให้ทราบว่าความเสี่ยง
ทั้งหมดที่มีผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่
รับผิดชอบ การติดตามการบริหารความเสี่ยงท าได้ 2 ลักษณะ คือ  

5.1 การติดตามอย่างต่อเนื่อง เป็นการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที และถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน 

5.2  การติดตามเป็นรายครั้ง เป็นการด าเนินการภายหลังจากเหตุการณ์ 
 
  6. การทบทวนความเสี่ยง คือ การติดตามตรวจสอบว่ามีการด าเนินการตามแผนจัดการความ
เสี่ยง ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่คงเหลือ  เพ่ือย้อนกลับสู่วงจรบริหาร
ความเสี่ยงในปีถัดไป โดยเครื่องมือที่หน่วยงานได้ก าหนดไว้ 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเส่ียง 
ก่อนจัดการ 

ความเส่ียง 
ที่เหลือ 

ความเส่ียง 
ที่ยอมรับได้ 

ระดับความเสี่ยง 

ที่ยอมรับได ้

ความเสี่ยง 
ที่ถูกจัดการ 

ความเสี่ยง 
ที่ถูกจัดการ 

การจัดการ 
หลังทบทวน 

ขั้นตอบสนอง
ความเสีย่ง 

ขั้นตอบติดตาม
ทบทวน 



 

 

 
บทที ่4   

แผนบริหารจดัการความเสีย่งของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
           ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

    
  ตามท่ี เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้ก าหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้สอดคล้อง
กับตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  และมาตรฐาน COSO – ERM 2017 โดยก าหนดให้
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน มีองค์ประกอบทั้งสิ้น จ านวน 6 ขั้นตอน คือ 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ 
2. การระบุปัจจัยเสี่ยง 
3. การประเมินความเสี่ยง 
4. การตอบสนองความเสี่ยง 
5. การติดตามและรายงานผล 

         6. การทบทวนความเสี่ยงและผลการด าเนินงาน 
  ในการด าเนินการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
ก าหนดให้ม ีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1.  ประชุมเพ่ือคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยพิจารณา
งบประมาณและผลกระทบต่อการบรรลุความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้น 

2. วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามาตรฐาน COSO  
3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และมีตัวชี้วัด

ความส าเร็จตามแผนฯ ที่ประเมินได้ชัดเจน  
4. ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ 
5. แสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร ท าความเข้าใจ เพ่ือให้

ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติได้ 
6. มีการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนบริหารความต่อหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ อย่างน้อย 2 ไตรมาส โดยสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่พบ พร้อมให้
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

7. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้จัดท า ไว้เสนอ
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
ได้ปรับเปลี่ยนเครื่องมือเพ่ือใช้ในด าเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้ง 6 ขั้นตอน
ใหม่ โดยก าหนดให้ใช้เครื่องมือในชื่อที่เรียกว่า HK RM ประกอบด้วย 7 แบบหลัก 8 รูปแบบย่อย  ใน
การจัดท ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  เป็น
ต้นไป โดยมีรูปแบบและตัวอย่างการกรอกรายละเอียด ในแต่ละขั้นตอนตามเครื่องมือ HK RM 01 - 
07 ดังต่อไปนี้ 
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ขั้นตอนที ่1 การก าหนดวัตถปุระสงค์    

ขั้นตอนนี้ เป็นการศึกษาและท าความเข้าใจ ติดตามและสื่อสารแนวโน้มความเสี่ยงที่ส าคัญท่ี
จะเกิดขึ้น ในอนาคตต่อแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มา
พิจารณาลงในแบบฟอร์มที่ชื่อว่า แบบก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (HK 
RM 01) โดยให้ระบุวัตถุประสงค์ , ตัวชี้วัด , เป้าหมาย ตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
รายละเอียดปรากฏดังตัวอย่าง 

 

แบบก าหนดขอบเขตความรบัผดิชอบตามประเดน็ยทุธศาสตร ์                                 (แบบ HK RM - 01)
           

ยุทธศาสตร์ทีร่บัผดิชอบ 
 
 

(1) 

กระบวนงาน/
กิจกรรมทีส่นับสนนุ

ยุทธศาสตร ์
(2) 

วตัถปุระสงค์ 
 
 

(3) 

ตวัชีว้ดั 
 
 

(4) 

เป้าหมาย/
ผลลัพธ ์

 
(5) 

ตวัอยา่ง 
ยทุธศาสตรท์ี ่6 ด้านพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ 
กลยทุธ์ การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
โครงการประชาสมัพันธ์
การจัดเก็บรายได ้

 
  เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้
ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มลีูกหนี้คง
ค้าง และด าเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบ 

 
จ านวนงาน
หรือกิจกรรม 

 
จัดกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 
2 งานหรือ
กิจกรรมย่อย
ต่อป ี



 

 

ขั้นตอนที่ 2  การระบุปัจจัยเสี่ยง 
 
 ขั้นตอนนี้เป็นการน าข้อมูลจากแบบ HK RM 01 มาท าการระบุปัจจัยความเสี่ยง ตามประเภทความเสี่ยงที่หน่วยงานก าหนด และก าหนดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณา
ก าหนดค่าโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบ เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงส าคัญท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ก าหนดใน HK RM 
01  มีระดับความเสี่ยงปรากฏตาม แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) รุนแรงในระดับใด รายละเอียดปรากฏดังตัวอย่าง  แบบ HK RM 02  

แบบการระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง                 (แบบ HK RM - 02) 

 

งานหลกัของ
ฝา่ย 
(1) 

วตัถปุระสงค/์
เปา้หมาย 

(2) 

ผูร้บัผดิชอบ 
 

(3) 

สถานะปจัจบุนั 
 

(4) 

Risk 
RD 
(5) 

ความเสีย่ง 
 

(6) 

ประเภทความเสีย่ง 
 

(7) 

ปจัจยัเสีย่ง 
 

(8) 

ผลกระทบ 
 

(9) 

โอกาสที่
จะเกดิ 
(10) 

ผล 
กระทบ 
(11) 

ระดบั
ความเสีย่ง 

(12) 
ตวัอยา่ง 
โครงการ
ประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บ
รายได ้

 
  เพื่อใหก้ารจัดเก็บ
รายได้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดเก็บ
ไดค้รบถ้วนถูกต้อง ไม่
มีลูกหนี้คงค้าง และ
ด าเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบ 
 

 
กองคลัง 

 
ไม่บรรลุ 

 
O1 

 

 
เจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัย
อยู่ในพื้นที่/เจ้าของที่ดิน
ไม่ทราบว่าตนเองเป็นผู้ที่
ต้องยื่นแบบแสดงรายการ
ที่ดินและช าระภาษี
ประจ าป ีครบทุกจ านวน
แปลง 
 

S 
 

O 
/ 

F 
 

C 
 

ภายใน ภายนอก 
/ 

ภายใน 
/ 

ภายนอก  
4 

 
5 

 
20 

สูงมาก 

 
หมายเหตุ  ช่อง (1) เป็นข้อมูลจากช่อง (2) ของแบบ HK RM 01 
  ช่อง (2) เป็นข้อมูลจากช่อง (3) ของแบบ HK RM 01 
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 ขั้นตอนที่ 3  การประเมินความเสี่ยง 
 
 หลังจากได้ผลการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ตามแบบ HK RM 02 แล้ว  ให้หน่วยงานก าหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง 

(Risk Management)  รายละเอียดปรากฏดังตัวอย่าง แบบ HK RM 03 
 
แบบประเมนิความเสีย่ง/วเิคราะหค์วามเสีย่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ช่อง (1) เป็นข้อมูลจากช่อง (5)(6)(7) ของแบบ HK RM 02 
   ช่อง (2) เป็นข้อมูลจากช่อง (10) ของแบบ HK RM 02 
    ช่อง (3) เป็นข้อมูลจากช่อง (11) ของแบบ HK RM 02 

ช่อง (4) เป็นข้อมูลจากช่อง (12) ของแบบ HK RM 02 

ประเภทความเสีย่ง โอกาสทีจ่ะเกดิ ผลกระทบ ระดบัความเสีย่ง ระดบัคามเสีย่งทีค่าดหวงั การตอบสนองความเสีย่ง 

ตวัอยา่ง 
ความเสีย่งดา้นการด าเนนิงาน 
(Operational Risk) 
O1 เจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัย
อยู่ในพ้ืนท่ี/เจ้าของที่ดินไม่
ทราบว่าตนเองเป็นผู้ที่ต้องยื่น
แบบแสดงรายการที่ดินและ
ช าระภาษีประจ าปี ครบทุก
จ านวนแปลง 
 

 
4 

 
5 

 
20 

 
8 

 
การลดหรือควบคมุความเสี่ยง 

แบบ HK RM 03 
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ขั้นตอนที ่4  การตอบสนองความเสีย่ง 

  ขั้นตอนนี้เป็นการน าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  มาก าหนดกิจกรรมหรือมาตรการที่ใช้ปฏิบัติเพ่ือจัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสม   โดยจะต้องประเมินวิธีการจัดการความ
เสี่ยงที่สามารถน าไปปฏิบัติได้และผลของการจัดการจะต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่เกิดข้ึนเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมี
ประสิทธิผล ทั้งนี้อาจต้องเลือกวิธีการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน เพ่ือลดระดับโอกาสที่อาจเกิดข้ึนและผลกระทบของเหตุการณ์ให้อยู่ในช่วงที่หน่วยงานสามารถยอมรับ
ได ้รายละเอียดปรากฏดังตัวอย่าง แบบ HK RM 04 
 

แบบจดัการความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่ง 

 

ประเภทความเสีย่ง ความเสีย่ง ปจัจยัเสีย่ง แนวทางตอบสนอง แผนงาน/กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ ก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ 

ตวัอยา่ง 
ความเสีย่งดา้นการด าเนนิงาน 
(Operational Risk) 
O1 เจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัย
อยู่ในพ้ืนท่ี/เจ้าของที่ดินไม่
ทราบว่าตนเองเป็นผู้ที่ต้องยื่น
แบบแสดงรายการที่ดินและ
ช าระภาษีประจ าปี ครบทุก
จ านวนแปลง 
 
 

 
เจ้าของที่ดินไมไ่ด้อาศัยอยู่
ในพื้นที่/เจ้าของที่ดินไม่
ทราบว่าตนเองเป็นผู้ที่ต้อง
ยื่นแบบแสดงรายการทีด่ิน
และช าระภาษีประจ าปี 
ครบทุกจ านวนแปลง 

 
ภายนอก 

 

 
การลดหรือควบคมุความเสี่ยง 

 
1. เร่งรดัส ารวจข้อมลูการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพย์สิน เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน
และเพื่อให้ทราบการท าประโยชน์และสามารถ 
จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน 
2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับข้ันตอนการช าระภาษีทุกประเภทอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดท าแผ่นพับและขึ้นป้ายคัทเอาท์ 
3.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
ในช่วงระยะเวลาการรับช าระภาษ ี
4.ออกหน่วยรับช าระภาษดี าเนินการขอความ
ร่วมมือประชาสัมพันธ์เสียงตามสายจากก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านล่วงหน้า 
 

 
กองคลัง 

 

 
30 มิถุนายน 2563 

 

แบบ HK RM 04 
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 ขั้นตอนที ่5  การติดตามและรายงานผล 

  ขั้นตอนนี้เป็นการติดตามผลของการด าเนินงานตามแผนงานกิจกรรมและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามแบบ HK RM 04 เพ่ือรายงานผลให้ฝ่ายบริหารทราบ โดยท าการพิจารณา 
ว่าวิธีการหรือกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการตามระยะเวลา การด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนดหรือไม่ และผลการด าเนินการมีปัญหาอุปสรรค
หรือไม่ แล้วสรุปผลการด าเนินงานเพื่อยอมรับความเสี่ยงหรือหาแนวทางส าหรับมาตรการปีถัดไป รายละเอียดปรากฏดังตัวอย่าง แบบ HK RM 05 
 
  แบบตดิตามผลการจดัการความเสีย่ง 

กจิกรรม ก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ ผูร้บัผดิชอบ ผลลพัธข์องกจิกรรม รอ้ยละ 
ความคบืหนา้ 

ปญัหา อปุสรรค และ
แนวทางแกไ้ขปญัหา 

ตวัอยา่ง 
1. เร่งรดัส ารวจข้อมลูการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพย์สิน เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน
และเพื่อให้ทราบการท าประโยชน์และสามารถ 
จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน 
2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับข้ันตอนการช าระภาษีทุกประเภทอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจัดท าแผ่นพับและขึ้นป้ายคัทเอาท์ 
3.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
ในช่วงระยะเวลาการรับช าระภาษ ี
4.ออกหน่วยรับช าระภาษดี าเนินการขอความ
ร่วมมือประชาสัมพันธ์เสียงตามสายจากก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านล่วงหน้า 

 
30 มิถุนายน 2563 

 
 

 
กองคลัง 

 

 
1. ออกส ารวจข้อมลูตามแผนการส ารวจข้อมลูเพื่อช าระภาษี
ประจ าปี พ.ศ. 2563 และออกใหค้วามรู้เรื่องการช าระภาษีใน
การประชาคมทบทวนแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
2. จัดท าแผ่นพับและขึ้นปา้ยคัทเอาท์  โดยตั้งงบประมาณตาม
เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ .2563 หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่น ๆ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
รายได้ จ านวนเงิน 10,000.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 –  2565 ) หน้า 206 
3.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้านในช่วงระยะเวลา
การรับช าระภาษี และออกหน่วยรบัช าระภาษีเพิม่เตมิจากการ
จัดเก็บในส านักงาน 
 

 
100 

 
ความเสีย่งเดิมสามารถ
ด าเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  
แตพ่บความเสีย่งใหมค่อื 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างมีการปรับเปลี่ยน
แนวทางปฏิบัติตลอดทั้ง 
ปีภาษีท าให้การจดัเก็บ
รายได้มีความล่าช้า 
รายรับไมต่รงตาม
ประมาณการทีต่ั้งไว ้

แบบ HK RM 05 
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  เพ่ือให้การพิจารณาความเสี่ยงมีความชัดเจน ให้หน่วยงานจัดท าแบบสรุปผลความเสี่ยงแต่ละประเภทความเสี่ยงเพ่ือน าเสนอผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏดัง
ตัวอย่าง แบบ HK RM 05-1 
แบบสรปุผลการด าเนนิงานบรหิารความเสีย่งป ีพ.ศ. 2563 แยกตามประเภทความเสีย่ง 
 

ประเภทความเสีย่ง (  ) ดา้นกลยุทธ ์    ( / ) ดา้นการปฏบิตัิงาน  (  ) ดา้นการเงนิ   (  ) ด้านการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ 
ปจัจยัเสีย่ง ความเสยีหาย 

ที่อาจเกดิขึน้ 
ระดบั
ความ
เสีย่ง 

แผน/กจิกรรม รายละเอยีดการจดัการ ผลจากการใช้
มาตรการจดัการ

ความเสีย่ง 

ระดบัความ
เสีย่งภายหลงั
การบรหิาร
ความเสีย่ง 

แนวทาง/
มาตรการส าหรบั

ปถีดัไป 

ตวัอยา่ง 
ภายนอก 

 

 
ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการ
งบประมาณไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 
20 

สูงมาก 

 
1. เร่งรดัส ารวจข้อมลูการใช้ประโยชน์
ที่ดินและทรัพยส์ิน เพื่อสร้างความเข้าใจ
กับประชาชนและเพื่อให้ทราบการท า
ประโยชน์และสามารถ จัดเก็บได้อย่าง
ครบถ้วน 
2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนการช าระภาษีทุก
ประเภทอย่างต่อเนื่อง โดยจดัท าแผ่นพับ
และขึ้นป้ายคัทเอาท ์
3.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายใน
หมู่บ้านในช่วงระยะเวลาการรับช าระภาษ ี
4.ออกหน่วยรับช าระภาษดี าเนินการขอ
ความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
จากก านัน ผู้ใหญ่บ้านล่วงหน้า 

 
1. ออกส ารวจข้อมลูตามแผนการส ารวจข้อมลู
เพื่อช าระภาษีประจ าปี พ.ศ. 2563 และออกให้
ความรู้เรื่องการช าระภาษีในการประชาคม
ทบทวนแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
2. จัดท าแผ่นพับและขึ้นปา้ยคัทเอาท์  โดยตั้ง
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี พ.ศ .2563 หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่น ๆ โครงการ
ประชาสมัพันธ์การจัดเก็บรายได้ จ านวนเงิน 
10,000.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 –  2565 ) หน้า 206 
3.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
ในช่วงระยะเวลาการรับช าระภาษ ีและออกหน่วย
รับช าระภาษีเพิ่มเติมจากการจัดเก็บในส านักงาน 

 
ด าเนินการจัดเก็บผู้
เช้าข่ายช าระภาษีได้
ร้อยละ 100 ของผู้
เข้าข่ายท้ังหมด 
แตพ่บความเสีย่ง
ใหมค่อื 
ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างมีการ
ปรับเปลีย่นแนวทาง
ปฏิบัติตลอดทั้งปี
ภาษีท าให้การ
จัดเก็บรายได้มีความ
ล่าช้า รายรับไมต่รง
ตามประมาณการ
ที่ตั้งไว้ 

 
สูงมาก 
L = 4 
C = 5 

 

 
ใช้แนวทางการ
จัดการความเสีย่ง
ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เป็น
แนวทางการ
ด าเนินงานในปี
ถัดไป 

แบบ HK RM 05-1 
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  ขั้นตอนที ่6 การทบทวนความเสีย่งและผลการด าเนนิงาน     

  เป็นการน าข้อมูลของปีงบประมาณก่อนหน้า ตามแบบ HK RM 01 - HK RM 05 มาท าการสรุปผลการประเมิน และทบทวนประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง 
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมนั้น ๆ ให้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏดังตัวอย่าง แบบ HK RM 06 
 

        แบบสรปุผลการประเมนิความเสีย่งภายหลงัการด าเนนิการตามแผนบรหิารความเสีย่ง 

ประเภทความเสีย่ง ระดบัความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลง
ระดบัความเสี่ยง 

สรปุความเสี่ยง หมายเหต ุ

กอ่นการประเมนิ หลงัการประเมนิ 
ควบคมุ

ได ้
ควบคมุ
ไมไ่ด ้

ตวัอยา่ง 
ความเสีย่งดา้นการด าเนนิงาน (Operational 
Risk) 
O1 เจ้าของที่ดินไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่/
เจ้าของที่ดินไม่ทราบว่าตนเองเป็นผู้ที่ต้องยื่น
แบบแสดงรายการที่ดินและช าระภาษีประจ าปี 
ครบทุกจ านวนแปลง 

โอกาส 

4 

 

ผลกระทบ 

5 

ระดับความเสี่ยง 

20 

โอกาส 

2 

ผลกระทบ 

3 

ระดับความเสี่ยง 

6 

 

ลดลง 

 

 

/ 

  

อยู่ในระดับที่พอ
ยอมรับได้ แต่ยัง
ต้องควบคุมเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิด
ความเสี่ยง 

ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
(Compliance Risk)  
C5 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งมีการ
ปรับเปลีย่นแนวทางปฏิบัตติลอดทั้งปีภาษีท า
ให้การจัดเก็บรายได้มคีวามล่าช้า รายรับไมต่รง
ตามประมาณการทีต่ั้งไว ้

4 5 20 - - - - - - เป็นความเสี่ยงใหม่ที่
ควรก าหนดนโยบายใน
การแก้ไขปัญหา 

 

แบบ HK RM 06 
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  เมื่อท าการทบทวนความเสี่ยงของปีเก่าเสร็จสิ้นแล้ว คณะท างานจะท าการสรุปความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่และความเสี่ยงใหม่ที่ปรากฏจากกระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของปีงบประมาณก่อนหน้า เพ่ือก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยงของปีถัดไป รายละเอียดปรากฏดังตัวอย่าง แบบ HK RM 07 
 
แบบปจัจัยเสี่ยงทีต่อ้งน าไปด าเนินการตอ่ในปถีดัไป 

ประเภทความเสีย่ง ระดบัความเสี่ยงหลงัการประเมนิ แนวทาง/มาตรการด าเนนิงาน 
ในปถีดัไป โอกาส ผลกระทบ ล าดบัความเสี่ยง 

ตวัอยา่ง 
ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบ (Compliance Risk)  
C5 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งมีการ
ปรับเปลีย่นแนวทางปฏิบัตติลอดทั้ง
ปีภาษีท าให้การจดัเก็บรายได้มีความ
ล่าช้า รายรับไมต่รงตามประมาณ
การที่ตั้งไว ้

4 5 20 
 
1. เร่งรดัส ารวจข้อมลูการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และทรัพยส์ิน เพื่อสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนและเพื่อให้ทราบการท าประโยชน์
และสามารถ จดัเก็บได้อย่างครบถ้วน 
2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับข้ันตอนการช าระภาษีทุกประเภท
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าแผ่นพับและขึ้น 
ป้ายคัทเอาท์ 
3. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายใน
หมู่บ้านในช่วงระยะเวลาการรับช าระภาษ ี
4. ออกหน่วยรับช าระภาษีด าเนินการขอ
ความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
จากก านัน ผู้ใหญ่บ้านล่วงหน้า 

 
     หมายเหต ุ  คณะกรรมการฯ จะท าการวางแผนการบริหารความเสี่ยงปีถัดไป โดยน าข้อมูลจาก HK RM 07 + แบบ HK RM 01 – HK RM 04  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือเริ่มต้นใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณถัดไป 

แบบ HK RM 07 
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แผนการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 แบบก าหนดขอบเขตความรบัผดิชอบตามประเดน็ยทุธศาสตร ์                                          (แบบ HK RM - 01) 
          

ยุทธศาสตร์ทีร่บัผดิชอบ 
 

(1) 

กระบวนงาน/กจิกรรมที่
สนบัสนนุยทุธศาสตร์ 

(2) 

วตัถปุระสงค์ 
 

(3) 

ตวัชีว้ดั 
 

(4) 

เป้าหมาย/ผลลพัธ ์
 

(5) 
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการท า
แผนชุมชน 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนแต่ละ
หมู่บ้านมสี่วนร่วม 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1. การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง
มีส่วนร่วมสอดคล้องกับความต้องการชอง
ประชาชน 
2. ผู้น าชุมชนและประชาชนมีความรู้และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 

โครงการฝึกอบรมบคุลากรเพื่อพัฒนา
ความความรู้ในการปฏิบตัิงาน 

1. เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคดิวิธีการท างานของ
บุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักของการท างาน 

บุคลากรทุกคนได้เข้าฝึกอบรม จัดการฝึกอบรมให้กับคณะผู้บรหิาร 
สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง จ านวน 50 คน 

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 

โครงการประชาสมัพันธ์การจดัเกบ็
รายได ้

เพื่อประชาสมัพันธ์การจัดเก็บรายได ้ ร้อยละ 80 ของผูเ้สียภาษีในเขต
เทศบาลต าบลห้วยไคร้มาช าระภาษี
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ประชาชนมาช าระภาษีแตล่ะประเภทตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ด้านคณุภาพชีวิต โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน 

เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงพิษภัยที่เกิดจากไฟป่า
และหมอกควัน และเพื่อประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนไดร้ับทราบถึงประกาศงดเผาของ
จังหวัดเชียงราย 

ไม่มสีถิติการเกิดไฟฟ้าในพื้นที่ ไม่มีปญัหามลพิษหมอกควันและไม่มีไฟป่า
ในพื้นที่ ประชาชนเล็งเห็นพิษภัยที่เกิด
จากการเผาป่าและเกดิการท างานแบบ
บูรณาการระหว่างหน่วยงานพ้ืนท่ีในการ
ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 
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แบบก าหนดขอบเขตความรบัผดิชอบตามประเดน็ยทุธศาสตร ์                                                     (แบบ HK RM - 01) 
          

ยุทธศาสตร์ทีร่บัผดิชอบ 
 
 

(1) 

กระบวนงาน/กจิกรรมทีส่นบัสนนุ
ยุทธศาสตร ์

(2) 

วตัถปุระสงค์ 
 
 

(3) 

ตวัชีว้ดั 
 
 

(4) 

เป้าหมาย 
 
 

(5) 
ยุทธศาสตร์ด้านคณุภาพชีวิต โครงการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ

ลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
เพื่อป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนให้เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดอัตรา
ผู้เสยีชีวิตจากอุบัตเิหตุทางถนน และสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้น
ในสังคมไทย 
 

สถิติการเกิดอุบัตเิหตุในเขตเทศบาลลดลง
กว่าปีท่ีผ่านมา 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน
การใช้ถนนและลดอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้นได ้

ยุทธศาสตร์ด้านคณุภาพชีวิต โครงการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์

เพื่อป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนให้เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดอัตรา
ผู้เสยีชีวิตจากอุบัตเิหตุทางถนน และสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้น
ในสังคมไทย 
 

สถิติการเกิดอุบัตเิหตุในเขตเทศบาลลดลง
กว่าปีท่ีผ่านมา 

ประชาชนมีความปลอดภยัใน
การใช้ถนนและลดอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้นได ้

ยุทธศาสตร์ด้านคณุภาพชีวิต โครงการช่วยเหลือผู้ประสบเหต ุ
สาธารณภัย 

เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทีเ่กิดจาก
อุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก ภัยแล้งภยัหนาว 
อัคคีภัย แผ่นดินไหวในเขตเทศบาล 
 

ผู้ประสบภยัได้รับการช่วยเหลือตาม
หลักเกณฑ์ที่กรรมการมีมติให้การ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงท ี

สามารถให้การช่วยเหลือผู้
ประสบเหตสุาธารณภัยได้
ทันท่วงที 
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แบบก าหนดขอบเขตความรบัผดิชอบตามประเดน็ยทุธศาสตร ์                                                     (แบบ HK RM - 01) 
          

ยุทธศาสตร์ทีร่บัผดิชอบ 
 
 

(1) 

กระบวนงาน/กจิกรรมทีส่นบัสนนุ
ยุทธศาสตร ์

(2) 

วตัถปุระสงค์ 
 
 

(3) 

ตวัชีว้ดั 
 
 

(4) 

เป้าหมาย 
 
 

(5) 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

กิจกรรมการตรวจสอบคณุภาพน้ าส าหรับ
การอุปโภค-บริโภค 

เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าให้ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค-บรโิภค ท่ีได้มาตรฐาน 

น้ าส าหรับอุปโภค บริโภคไดม้าตรฐานจาก
หน่วยงานท่ีเชื่อถือได้ 

ประชาชนมีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคทีไ่ด้มาตรฐานจาก
หน่วยงานท่ีเชื่อถือได้ 
 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิาร
จัดการน้ าท้ิงจากบ่อขยะ 

เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิงจากบอ่ขยะ ร้อยละ100 สามารถจัดการน้ าทิ้งจากบ่อ
ขยะได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สามารถจัดการน้ าทิ้งจากบ่อ
ขยะได้อยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ลดขยะจากต้นทาง คัดแยก
ก่อนท้ิง 

เพื่อลดปรมิาณขยะจากต้นทางคัดแยกขยะ
ก่อนท้ิง 

ร้อยละ 70 ของครัวเรือนท่ีร่วมโครงการมี
การคัดแยกขยะจากต้นทางก่อนท้ิงขยะ 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตระหนักและคดัแยกขยะจาก
ต้นทางก่อนท้ิง 
 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ โครงการศูนย์บริการข้อมูลท่องเทีย่ว
เทศบาลต าบลห้วยไคร ้

เพื่อประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร ้

ประชาชน/นักท่องเที่ยวไดร้ับสื่อ
ประชาสมัพันธ์ข่าวสารข้อมลูการ
ท่องเที่ยวครบถ้วน 
 

แหล่งท่องเที่ยวเป็นท่ีรู้จักของ
นักท่องเที่ยวมากขึ้น 
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แบบก าหนดขอบเขตความรบัผดิชอบตามประเดน็ยทุธศาสตร ์                             (แบบ HK RM - 01) 
                                    

ยุทธศาสตร์ทีร่บัผดิชอบ 
 

(1) 

กระบวนงาน/กจิกรรมทีส่นบัสนนุ
ยุทธศาสตร ์

(2) 

วตัถปุระสงค์ 
 

(3) 

ตวัชีว้ดั 
 

(4) 

เป้าหมาย 
 

(5) 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสทิธิภาพการ
ท างานให้ดีขึ้น 

จ านวนครั้งท่ีไดร้ับการอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพ
ให้แก่ตนเอง 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา โครงการสืบสานประเพณีนมสัการและสรง
น้ าพระธาตดุอยตุง 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมด้านศาสนา ของพุทธศาสนิกชน
ชาวเชียงรายให้ด ารงสืบต่อไป 
2. เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้สืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่อดีตให้
ด ารงสืบต่อไป 
3. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีกิจกรรมในการ
พัฒนาด้านจิตใจให้เกดิคุณธรรมจริยธรรม
อย่างยั่งยืน  
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงราย 
 

ประชากร จ านวน 2,000 คน ร่วม
กิจกรรมและอนุรักษ์ประเพณ ี

1. ประเพณสีรงน้ าพระธาตุดอย
ตุง ได้รับการส่งเสรมิ อนุรักษ์
ฟื้นฟู สืบสานประเพณีอันดีงาม
ของชาวจังหวัดเชียงราย และ
เป็นกิจกรรมทางสังคมดา้น
ศาสนาท่ียึดเหนี่ยวจติใจ
ประชาชนให้เข้าหลักธรรม  
2. เป็นการรวมพลคนปีกุนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงราย 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา โครงการสนับสนุนคา่อาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และถูกสุขอนามัย มสีุขภาพดี ไมม่ี
โรคขาดสารอาหาร 
 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีได้รับอาหาร
กลางวัน 

นักเรียนได้รับสารอาหารกลาง
วันท่ีมีประโยชน์และถูก
สุขลักษณะ 

45 



 

 

แบบการระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง                   (แบบ HK RM - 02) 

 

งานหลกัของ
ฝา่ย 
(1) 

วตัถปุระสงค/์
เปา้หมาย 

(2) 

ผูร้บัผดิชอบ 
 

(3) 

สถานะปจั
จบุนั 

 
(4) 

Risk 
RD 
(5) 

ความเสีย่ง 
 

(6) 

ประเภทความเสีย่ง 
 

(7) 

ปจัจยัเสีย่ง 
 

(8) 

ผลกระทบ 
 

(9) 

โอกาสที่
จะเกดิ 
(10) 

ผล 
กระทบ 
(11) 

ระดบั
ความเสีย่ง 

(12) 

 
โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ท าแผนชุมชน 
 

 
เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนแต่ละ
หมู่บ้านมสี่วนร่วม 

 
ส านักปลดั 
(งานวิเคราะห์ฯ) 

 
ยังไม่บรรล ุ

 
S1 

 
ไม่ได้ข้อมูล
ประกอบการจดัท า
แผนที่ถูกต้องและ
สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนา 

S 
/ 

O F C ภายใน ภายนอก 
/ 

ภายใน 
/ 

ภายนอก  
5 
 
 

 
4 

 
20 

 
โครงการ
ฝึกอบรม
บุคลากรเพื่อ
พัฒนาความ
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
1. เพื่อปรับเปลี่ยน
วิธีคิดวิธีการ
ท างานของ
บุคลากรใหม้ี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2. เพื่อให้บุคลากร
มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักของ
การท างาน 
 
 

 
ส านักปลดั 

(งานการเจ้าหน้าที่ฯ) 

 
ยังไม่บรรล ุ

 
O1 

 
การปรับเปลี่ยน
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับต่าง ๆ ท าให้
บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจไม่ทั่วถึง
เป็นปัจจุบัน 

  
/ 

    
/ 

 
/ 

  
4 

 
4 

 
16 
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แบบการระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง                                (แบบ HK RM - 02) 

 

งานหลกัของ
ฝา่ย 
(1) 

วตัถปุระสงค/์
เปา้หมาย 

(2) 

ผูร้บัผดิชอบ 
 

(3) 

สถานะปจัจบุนั 
 

(4) 

Risk 
RD 
(5) 

ความเสีย่ง 
 

(6) 

ประเภทความเสีย่ง 
 

(7) 

ปจัจยัเสีย่ง 
 

(8) 

ผลกระทบ 
 

(9) 

โอกาสที่
จะเกดิ 
(10) 

ผล 
กระทบ 
(11) 

ระดบั
ความเสีย่ง 

(12) 
 
โครงการ
ประชาสมัพันธ์
การจัดเก็บ
รายได ้

 
เพือ่ประชาสมัพันธ์
การจัดเก็บรายได ้

 
กองคลัง 

 
ยังไม่บรรล ุ

 
C1 

 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างมีการปรับเปลี่ยน
แนวทางปฏิบัติตลอด
ทั้งปีภาษีท าให้การ
จัดเก็บรายได้มีความ
ล่าช้า รายรับไมต่รง
ตามประมาณการทีต่ั้ง
ไว ้
 

S 
 

O F C 
/ 

ภายใน ภายนอก 
/ 

ภายใน 
/ 

ภายนอก 5 4 20 

โครงการ
รณรงค์ป้องกัน
ไฟป่าและ
หมอกควัน 

เพื่อให้ประชาชนรู้
ถึงพิษภัยที่เกิดจาก
ไฟป่าและหมอก
ควัน และเพื่อ
ประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนไดร้ับ
ทราบถึงประกาศ
งดเผาของจังหวัด
เชียงราย 
 

ส านักปลดั 
(งานป้องกันฯ) 

ยังไม่บรรล ุ O2 มีการจุดไฟเผาป่าเพื่อ
ปรับพื้นท่ีการเกษตร 
ส่งผลท าใหเ้กิดปัญหา
ไฟไหม้ปา่และหมอก
ควัน รุกลามถึงขึ้นเกิด
ความเสยีหายต่อพื้นที่
การเกษตรและต่อ
สุขภาพพลานามัยและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน  

 /    /  / 3 4 12 

 

47 



 

 

แบบการระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง                    (แบบ HK RM - 02) 
 

งานหลกัของฝา่ย 
 

(1) 

วตัถปุระสงค/์เปา้หมาย 
 

(2) 

ผูร้บัผดิชอบ 
 

(3) 

สถานะปจัจบุนั 
 

(4) 

Risk 
RD 
(5) 

ความเสีย่ง 
 

(6) 

ประเภทความ
เสีย่ง 
(7) 

ปจัจยัเสีย่ง 
 

(8) 

ผลกระทบ 
 

(9) 

โอกาสที่
จะเกดิ 
(10) 

ผล 
กระทบ 
(11) 

ระดบั
ความ
เสีย่ง 
(12) 

 
โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่
 

 
เพือ่ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทาง
ถนนให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลในการลดอตัราผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน และสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 
 

 
ส านักปลดั 
(งานป้องกันฯ) 

 
ยังไม่บรรล ุ

 
C2 

 
ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ
ประมาท ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจร ท าให้มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ 

S 
 

O F C 
/ 

ภายใน ภายนอก 
/ 

ภายใน 
 

ภายนอก 
/ 

 
4 

 
5 

 
20 

โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์
 

เพื่อป้องกันและลดอุบตัิเหตุทาง
ถนนให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลในการลดอตัราผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน และสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 
 

ส านักปลดั 
(งานป้องกันฯ) 

ยังไม่บรรล ุ C3 กฎหมายยังไม่เข้มงวดท า
ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายจราจร ท าให้
มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ 

   /  /  / 4 5 20 

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบเหต ุ
สาธารณภัย 

เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่
เกิดจากอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก 
ภัยแล้งภยัหนาว อัคคีภัย 
แผ่นดินไหวในเขตเทศบาล 
 

ส านักปลดั 
(งานป้องกันฯ) 

ยังไม่บรรล ุ S2 การเกิดเหตุสาธารณภัย 
ถือเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่ได้
คาดการณ์ไว้ ส่งผลท าให้
ต้องตัดสินใจเร่งด่วนใน
การก าหนดนโยบายใน
การช่วยเหลือของผู้บริหาร 

/     /  / 3 5 15 
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แบบการระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง                              (แบบ HK RM - 02) 

งานหลกัของฝา่ย 
(1) 

วตัถปุระสงค/์เปา้หมาย 
(2) 

ผูร้บัผดิชอบ 
 

(3) 

สถานะปจัจบุนั 
 

(4) 

Risk 
RD 
(5) 

ความเสีย่ง 
 

(6) 

ประเภทความเสีย่ง 
 

(7) 

ปจัจยัเสีย่ง 
 

(8) 

ผลกระทบ 
 

(9) 

โอกาสที่
จะเกดิ 
(10) 

ผล 
กระทบ 
(11) 

ระดบั
ความ
เสีย่ง 
(12) 

 
กิจกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพ
น้ าส าหรับการ
อุปโภค-บริโภค 
 

 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ า
ให้ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค-บรโิภค  
ที่ได้มาตรฐาน 

 
กองช่าง 

 
ยังไม่บรรล ุ

 
O3 

 
การจัดซ้ือจัดจา้ง
ล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนด 

S 
 

O 
/ 

F C 
 

ภายใน
/ 

ภายนอก 
 

ภายใน 
 

ภายนอก 
/ 

 
4 

 
4 

 
16 

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการน้ าท้ิง
จากบ่อขยะ 
 

เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ า
ทิ้งจากบ่อขยะ 

กองสาธารณสุขฯ ยังไม่บรรล ุ O4 การจัดซ้ือจัดจา้ง
ล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนด 

 /   /   / 4 4 16 

โครงการรณรงค ์
ลดขยะจากต้นทาง  
คัดแยกก่อนทิ้ง 
 

เพื่อลดปรมิาณขยะจาก 
ต้นทางคัดแยกขยะก่อนท้ิง 

กองสาธารณสุขฯ ยังไม่บรรล ุ O5 มีกลุ่มประชากร
แฝงที่ไม่ให้ความ
ร่วมมือในการคัด
แยกขยะ 

 /    / /  5 4 20 

โครงการศูนย์บริการ
ข้อมูลท่องเที่ยว
เทศบาลต าบล 
ห้วยไคร ้

เพื่อประชาสมัพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมลูแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
ต าบลห้วยไคร ้
 

ส านักปลดั 
(งานประชาสัมพันธ์ฯ) 

ยังไม่บรรล ุ F1 งบประมาณของ
หน่วยงานมีไม่
เพียงพอ จึงไม่ได้รับ
การจัดสรรไว้ในเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

  /  /   / 5 3 15 
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แบบการระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง                   (แบบ HK RM - 02) 
งานหลกัของฝา่ย 

(1) 
วตัถปุระสงค/์เปา้หมาย 

(2) 
ผูร้บัผดิชอบ 

 
(3) 

สถานะปจัจบุนั 
 

(4) 

Risk 
RD 
(5) 

ความเสีย่ง 
 

(6) 

ประเภทความเสีย่ง 
 

(7) 

ปจัจยัเสีย่ง 
 

(8) 

ผลกระทบ 
 

(9) 

โอกาส
ทีจ่ะ
เกดิ 
(10) 

ผล 
กระทบ 
(11) 

ระดบั
ความ
เสีย่ง 
(12) 

 
โครงการพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

 
เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานให้ดีขึ้น 

 
กองการศึกษา 

 
ยังไม่บรรล ุ

 
C4 

 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ยัง
ไม่เข้าใจเกี่ยวกบั
ระเบียบการ
เบิกจ่ายและ
กฎหมายใหม่ๆ 

S 
 

O 
 

F C 
/ 

ภายใน 
/ 

ภายนอก 
 

ภายใน 
/ 

ภายนอก 
/ 

 
5 

 
5 

 
25 

โครงการสืบสาน
ประเพณีนมสัการ
และสรงน้ าพระธาตุ
ดอยตุง 

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมด้านศาสนา ของ
พุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายให้ด ารง
สืบต่อไป 
2. เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่
มีมาแต่อดีตให้ด ารงสืบต่อไป 
3. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีกจิกรรม
ในการพัฒนาด้านจิตใจให้เกิด
คุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน 
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
จังหวัดเชียงราย 
 

กองการศึกษา ยังไม่บรรล ุ O6 การรายงานผล
การด าเนินงานมี
ความล่าช้าไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบก าหนด 

 /    / /  4 3 12 

โครงการสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวัน 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับ
ประทานอาหารที่มีประโยชน์
และถูกสุขอนามัย มีสุขภาพดี 
ไม่มโีรคขาดสารอาหาร 
 

กองการศึกษา ยังไม่บรรล ุ O7 ไม่มีบุคลากร
รับผิดชอบการ
จัดหาพัสดุของ
หน่วยงาน
โดยตรง 

 /   /  /  5 3 15 

50 



 

 

51 

การจดัทา้แผนภมูคิวามเสีย่ง 
 

 การจัดท าแผนภูมิความเสี่ยงเพ่ือช่วยให้สามารถเห็นภาพว่าเมื่อรวมทุกปัจจัยเสี่ยงแล้ว 
ปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลัง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ก าหนดให้คะแนน
ประเมินความเสี่ยงที่จะต้องน ามาด าเนินการจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ คือความ
เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ตั้งแต่ 15 ขึ้นไป น ามาวางแผนด าเนินการจัดการความเสี่ยงในแผน
บริหารความเสี่ยงในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ โดยสามารถน าข้อมูลจาก HK RM 02 มาจับคู่ใน
แผนภูมิความเสี่ยงได้ ดังรูป 

 

ความรนุแรง 

ของผลกระทบ 

5 
5 10 15 20 25 

   S1,C1,O5 C4 

4 
4 8 12 16 20 

  O2,O6 O1,O3,O4 C2,C3 

3 
3 6 9 12 15 

    S2,F1,O7 

2 
1 4 6 8 10 

     

1 
1 2 3 4 5 

     

 1 2 3 4 5 

  โอกาสทีจ่ะเกิดความเสยีหาย 

 

หมายเหตุ ในตารางแผนภูมิความเสี่ยง สัญลักษณ์ S,O,F,C ตามด้วยตัวเลข คือ ปัจจัยเสี่ยงใน
ด้านการด้าเนินการน้ามาจากแบบการระบุความเสี่ยง/เหตุการณ์ความเสี่ยง  (แบบ 
HK RM 02)

แบบ HK RM 03 



 

 

 แบบประเมนิความเสีย่ง/วเิคราะหค์วามเสีย่ง  
 

ประเภทความเสีย่ง โอกาสทีจ่ะเกดิ ผลกระทบ ระดบัความเสีย่ง ระดบัคามเสีย่งทีค่าดหวงั การตอบสนองความเสีย่ง 

ความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์ 
(Strategic Risk) 

     

S1 ไมไ่ด้ข้อมลูประกอบการจดัท าแผนที่
ถูกต้องและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา 
 

5 4 20 16 การควบคุมความเสี่ยง 
 

 
S2 การเกิดเหตสุาธารณภยั ถือเปน็
เหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณไ์ว้ ส่งผลท าให ้
ต้องตัดสินใจเร่งด่วนในการก าหนดนโยบาย
ในการช่วยเหลือของผู้บรหิาร 
 

 
3 

 
5 

 
15 

 
12 

 
การควบคุมความเสี่ยง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

52 



 

 

 
    แบบประเมนิความเสีย่ง/วเิคราะหค์วามเสีย่ง 
 

ประเภทความเสีย่ง โอกาสทีจ่ะเกดิ ผลกระทบ ระดบัความเสีย่ง ระดบัคามเสีย่งทีค่าดหวงั การตอบสนองความเสีย่ง 

ความเสีย่งดา้นการด าเนนิงาน  
(Operational Risk) 

     

O1 การปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับต่าง ๆ ท าให้บุคลากรมคีวามรู้ความ
เข้าใจไม่ทั่วถึงเป็นปัจจุบัน 

4 
 

4 16 10 การควบคุมความเสี่ยง 
 

O3 การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด 4 
 

4 16 10 การควบคุมความเสี่ยง 
 

 

O4 การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด 4 
 

4 16 10 การควบคุมความเสี่ยง 
 

 

O5 มีกลุ่มประชากรแฝงทีไ่ม่ให้ความร่วมมือใน
การคัดแยกขยะ 

5 
 

4 20 16 การควบคุมความเสี่ยง, 
การถ่ายโอนความเสีย่ง 

 

O7 ไม่มีบุคลากรรับผดิชอบการจดัหาพัสดุของ
หน่วยงานโดยตรง 

5 3 15 12 การควบคุมความเสี่ยง, 
การถ่ายโอนความเสีย่ง 

 

แบบ HK RM 03 
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   แบบประเมนิความเสีย่ง/วเิคราะหค์วามเสีย่ง 
 

ประเภทความเสีย่ง โอกาสทีจ่ะเกดิ ผลกระทบ ระดบัความเสีย่ง ระดบัคามเสีย่งทีค่าดหวงั การตอบสนองความเสีย่ง 

ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
(Compliance Risk) 

     

C1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้งมีการ
ปรับเปลีย่นแนวทางปฏิบัตติลอดทั้งปีภาษีท า
ให้การจัดเก็บรายได้มคีวามล่าช้า รายรับไม่
ตรงตามประมาณการที่ตั้งไว ้

 
5 

 
4 

 
20 

 
12 

 
การควบคุมความเสี่ยง 

C2 ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความประมาท ไม่ปฏิบตัิ
ตามกฎหมายจราจร ท าใหม้ีพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบตัิเหต ุ

5 4 20 12 การควบคุมความเสี่ยง 

C3 ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความประมาท ไม่ปฏิบตัิ
ตามกฎหมายจราจร ท าใหม้ีพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบตัิเหต ุ

5 4 20 12 การควบคุมความเสี่ยง 

C4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายและกฎหมาย
ใหม่ๆ 

5 5 25 20 การควบคุมความเสี่ยง 

 
 
 
 

แบบ HK RM 03 
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     แบบประเมนิความเสีย่ง/วเิคราะหค์วามเสีย่ง 
 

ประเภทความเสีย่ง โอกาสทีจ่ะเกดิ ผลกระทบ ระดบัความเสีย่ง ระดบัคามเสีย่งทีค่าดหวงั การตอบสนองความเสีย่ง 

ความเสีย่งดา้นการเงนิ  
(Financial Risk) 

     

F1 งบประมาณของหน่วยงานมไีม่เพียงพอ 
จึงไม่ได้รับการจัดสรรไว้ในเทศบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
5 

 
3 

 
15 

 
12 

 
การควบคุมความเสี่ยง, 
การถ่ายโอนความเสีย่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ HK RM 03 
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แบบจดัการความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่ง 
 

ประเภทความเสีย่ง ความเสีย่ง ปจัจยัเสีย่ง แนวทางตอบสนอง แผนงาน/กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ 
ก าหนดเวลาแลว้

เสรจ็ 

ความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์ 
(Strategic Risk) 

 
 

     

 
 

S1 ไม่ได้ข้อมลูประกอบการ
จัดท าแผนที่ถูกต้องและ
สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนา 
 

ภายนอก การควบคุมความเสี่ยง จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมให้ความรูเ้รื่องการ
จัดท าแผนชุมชน เพื่อจัดท าและทบทวนแผนชุมชน 
     ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2564 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน จ านวนเงิน 20,000.- บาท ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 
204 ล าดับที่ 3 

ส านักปลดัฯ 
(งานวิเคราะห์ฯ) 

เมษายน 2564 

 
 

 

S2 การเกิดเหตสุาธารณภัย 
ถือเป็นเหตุการณ์ทีไ่ม่ได้
คาดการณ์ไว้ ส่งผลท าให ้
ต้องตัดสินใจเร่งด่วนในการ
ก าหนดนโยบายในการ
ช่วยเหลือของผู้บริหาร 
 

ภายนอก การควบคุมความเสี่ยง จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยในการจัดหาวัสดุ 
สิ่งของ อุปกรณ์ในการยังชีพและบรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเขตเทศบาล  
     ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2564 แผนงานงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย 
จ านวนเงิน 600,000.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 164 ล าดับที่ 5 

ส านักปลดัฯ 
(งานป้องกันสารณภัยฯ) 

กันยายน 2564 
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  แบบจดัการความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่ง 

ประเภทความเสีย่ง ความเสีย่ง ปจัจยัเสีย่ง แนวทางตอบสนอง แผนงาน/กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ 
ก าหนดเวลาแลว้

เสรจ็ 

ความเสีย่งดา้นการด าเนนิงาน 
(Operation Risk : O) 

      

 O1 การปรับเปลี่ยนระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ  
ท าให้บุคลากรมีความรูค้วาม
เข้าใจไม่ทั่วถึงเป็นปัจจุบัน 

ภายนอก การควบคุมความเสี่ยง จัดการฝึกอบรมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จ านวน 50 คน 
      ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2564 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้
ในการปฏิบัติงาน จ านวนเงิน 20,000.- บาท ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 
188 ล าดับท่ี 15 

ส านักปลดั 
(งานการเจ้าหน้าที่ฯ) 

มิถุนายน 2564 

 O3 การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
กว่าแผนที่ก าหนด 

ภายใน การควบคุมความเสี่ยง จ้างหน่วยงานท่ีเชื่อถือตรวจสอบคุณภาพน้ า 
      ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2564 แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา 
งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซ่ึงบริการ โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าส าหรับ
การอุปโภค – บริโภค จ านวนเงิน 7,200.- บาท ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 
91 ล าดับท่ี 3 

กองช่าง มิถุนายน 2564 
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         แบบจดัการความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่ง 

ประเภทความเสีย่ง ความเสีย่ง ปจัจยัเสีย่ง แนวทางตอบสนอง แผนงาน/กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ ก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ 

ความเสีย่งดา้นการด าเนนิงาน 
(Operation Risk : O) 

O4 การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
กว่าแผนที่ก าหนด 

ภายใน การควบคุมความเสี่ยง จ้างหน่วยงานท่ีเชื่อถือตรวจสอบคุณภาพน้ าท้ิงจาก
บ่อขยะ 
      ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบด าเนินการ หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าท้ิง
จากบ่อขยะ  จ านวนเงิน 25,000.- บาท ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้า 172 ล าดับท่ี 8 

กองสาธารณสุขฯ มิถุนายน 2564 

 

O5 มีกลุ่มประชากรแฝงที่
ไม่ให้ความร่วมมือในการ 
คัดแยกขยะ 

ภายนอก 
 

การควบคุมความเสี่ยง จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการรณรงค์ลดขยะจากต้นทางคัดแยกก่อนท้ิง 
      ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบด าเนินการ  หมวด 
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
โครงการรณรงค์ลดขยะจากต้นทางคัดแยกก่อนท้ิง
จ านวนเงิน 600,000.- บาท ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
หน้า 164 ล าดับท่ี 5 
 

กองสาธารณสุขฯ มิถุนายน 2564 
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แบบจดัการความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่ง 
 

ประเภทความเสีย่ง ความเสีย่ง ปจัจยัเสีย่ง แนวทางตอบสนอง แผนงาน/กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ 
ก าหนดเวลาแลว้

เสรจ็ 

ความเสีย่ง 
ดา้นการด าเนนิงาน 

(Operation Risk : O) 

O7 ไม่มีบุคลากร
รับผิดชอบการจัดหาพสัดุ
ของหน่วยงานโดยตรง 

ภายใน การควบคุมความเสี่ยง, 
การถ่ายโอนความเสีย่ง 

 

จัดสรรงบประมาณเพื่อเบิกหักผลักส่ง ให้สถานศึกษา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการค่าอาหาร
กลางวัน 
      ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2564 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา งบด าเนินการ  หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวนเงิน 
312,000.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 102 ล าดับท่ี 19 

กองการศึกษา  มิถุนายน 2564 

ความเสีย่งดา้นการเงนิและ
รายงาน (Financial Risk : F) 

   
 

  

 F1 งบประมาณของ
หน่วยงานมีไมเ่พียงพอ จึง
ไม่ได้รับการจัดสรรไว้ใน
เทศบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

ภายใน การควบคุมความเสี่ยง, 
การถ่ายโอนความเสีย่ง 

เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรูต้ามมาตรฐานการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และน าโครง
มูลการท่องเที่ยวประชาสมัพันธ์ในกิจกรรมส าคญั
ระดับอ าเภอและจังหวัด 

ส านักปลัด 
(งานประชาสัมพันธ์) 

 มิถุนายน 2564 
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แบบจดัการความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่ง 
 

ประเภทความเสีย่ง ความเสีย่ง ปจัจยัเสีย่ง แนวทางตอบสนอง แผนงาน/กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ ก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ 

ความเสีย่ง 
ดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ  

(Compliance Risk) 
      

 C1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างมีการปรับเปลี่ยน
แนวทางปฏิบัติตลอดทั้งปี
ภาษีท าให้การจัดเก็บ
รายได้มีความล่าช้า 
รายรับไมต่รงตาม
ประมาณการทีต่ั้งไว ้

ภายนอก การควบคุมความเสี่ยง จัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ 
     ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2564 แผนงานการบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  
งบด าเนินการ  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ือง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ จ านวนเงิน 
10,000.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) หน้า 206 ล าดับท่ี 3 

กองคลัง 30 มิถุนายน 2564 

 C2 ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ
ประมาท ไม่ปฏิบตัิตาม
กฎหมายจราจร ท าให้มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหต ุ

ภายนอก การควบคุมความเสี่ยง จัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมฯ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2564 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระวังอัคคีภัย  งบด าเนินการ  
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการ
จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศบาลปีใหม่  จ านวนเงิน 10,000.- บาท ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 131 
ล าดับท่ี 3 

ส านักปลดัฯ 
(งานป้องกัน
สารณภัยฯ) 

มกราคม  2564 

แบบ HK RM 04 

60 



 

 

แบบจดัการความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่ง 
 

ประเภทความเสีย่ง ความเสีย่ง ปจัจยัเสีย่ง แนวทางตอบสนอง แผนงาน/กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ ก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ 

ความเสีย่ง 
ดา้นการปฏบิตัติาม

กฎระเบยีบ 
(Compliance Risk) 

 

C3 ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ
ประมาท ไม่ปฏิบตัิตาม
กฎหมายจราจร ท าให้มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกดิ
อุบัติเหต ุ

ภายนอก การควบคุมความเสี่ยง จัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมฯ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2564 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระวังอัคคีภัย  งบด าเนินการ  
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศบาลสงกรานต์  จ านวนเงิน 10,000.- 
บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) หน้า 133 ล าดับท่ี 7 

ส านักปลดัฯ 
(งานป้องกันสารณภัยฯ) 

เมษายน 2564 

 
 
 
 
 

C4 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ยังไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบการ
เบิกจ่ายและกฎหมาย
ใหม่ๆ 

ภายใน การควบคุมความเสี่ยง จัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ จ านวน 200 วัน 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2564 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  งบด าเนินการ  หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวนเงิน 
312,000.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 102 ล าดับท่ี 19 

กองการศึกษา กันยายน 2564 
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