
คำนำ 

  แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ซ่ึงเปนหนาท่ีของทุกคนในสวนราชการ  ตั้งแตผูบริหารทองถ่ินจนถึงเจาหนาท่ี

ทุกระดับท่ีจะตองรับรูและรับทราบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในสวนราชการ  เพราะการบริหาร

ความเสี่ยงท่ีดี  จะตองเริ่มตั้งแตการกำหนดกลยุทธดวยการมองภาพรวมท้ังหมดของสวนราชการ  โดยคำนึงถึง

เหตุการณหรือปจจัยเสี่ยงท่ีสามารถสงผลกระทบทำใหสวนราชการเกิดความเสียหาย  แลวกำหนดแผนการ

บริหารจัดการความเสี่ยง  ใหอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือปราศจากความเสี่ยง  เพ่ือเปนการสรางหลักประกันท่ี

สวนราชการจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีวางไว 

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  จึงไดจัดทำแผนบริหารความ

เสี่ยง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ข้ึน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินและผูปฏิบัติงานทุกฝายมีความเขาใจถึง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง   

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  หวังเปนอยางยิ่งวาการบริหาร

ความเสี่ยงนี้  จะเปนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในสวนราชการ  ใหบรรลุวัตถุประสงคตามความ

คาดหวังและไดมีการนำแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมของผูบริหารทองถ่ินและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติทุก

ระดับ  และเปนประโยชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลรอนพิบูลยตอไป 
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บทท่ี ๑ 

บทนำ 
หลักการและเหตุผล 

 ความเสี่ยงในปจจุบันไมเพียงแตเปนการมองวาความเสี่ยงจะเกิดข้ึนเฉพาะในดานความ

ปลอดภัยแบะอาชีวอนามัยเทานั้น  เพราะความเสี่ยงไมไดถูกจำกัดเฉพาะในวงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  

แตยังครอบปฏิบัติดานตางๆภายในองคกรดวย  ท้ังในดานการเงิน  ดานการปฏิบัติงาน  ดานกฎหมาย  และ

ระเบียบขอบังคับ  รวมถึงดานกลยุทธและตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน 

 ภายใตสภาวะการดำเนินงานของทุกๆองคกรลวนแตมีความเสี่ยง  ซ่ึงเปนสิ่งท่ีจะสงผล

กระทบตอการดำเนินงานหรือเปาหมายขององคกร จึงจำเปนตองมีการจัดการความเสี่ยงเหลานั้นอยางเปน

ระบบ  โดยการระบุความเสี่ยงวามีปจจัยเสี่ยงใดบางท่ีกระทบตอการดำเนินงานหรือเปาหมายขององคกร  

วิเคราะหความเสี่ยงจากโอกาสและผลกรทบท่ีเกิดข้ึน  จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและกำหนด

แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง  อีกท้ังตองคำนึงถึงความคุมคาในการบริหารจัดการความเสี่ยงอยาง

เหมาะสม 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางกลยุทธท่ีสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

ท่ีดีท่ีจะชวยใหการบริหารงานและการตัดสินใจดานตางๆ อาทิ การวางแผน  การกำหนดกลยุทธ  การติดตาม

ควบคุม  และประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการใชทรัพยากรตางๆอยางเหมาะสม  มีประสิทธิภาพมาก

ข้ึนและลดการสูญเสียและโอกาสท่ีทำใหเกิดความเสียหายแกองคกร 

 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ บัญญัติไวในมาตรา ๗๙ ให

หนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยง  โดยใหถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังท่ี      

กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซ่ึงไดกำหนดหลักเกณฑ

ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง  เพ่ือใหหนวยงานของรัฐใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความ

เสี่ยง 

 คณะผูบริหารทองถ่ินของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ไดตระหนักถึงความสำคัญของการ

บริหารจัดการความเสี่ยงภายในองคกร  ซ่ึงถือเปนสวนสำคัญท่ีจะทำใหองคกรไดกาวไปสูระบบการกำกับดูแล

กิจการท่ีดี  ลดความเสียหายและอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน  โดยเชื่อม่ันวาการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดีจะชวยลด

อุปสรรคหรือสิ่งท่ีจะทำใหการดำเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีองคกรไดวางไว  และเปนการให

ความเชื่อม่ันกับประชาชนท่ีมีตอองคกร  ชวยปองกันความเสียหายตอทรัพยากร  และการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมภายนอกและภายในอยางมีประสิทธิภาพ  มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม

ท่ีดี  นำไปสูการบริหารจัดการท่ีดีตอไป 

 วัตถุประสงคของแผนบริหารความเส่ียง 

 



๒ 
 

๑) เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  เขาใจหลักการและกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

๒) เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไดรับทราบวิธีการ  ข้ันตอน  และกระบวนการในการวาง

แผนการบริหารความเสี่ยง 

๓) เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

๔) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

๕) เพ่ือเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจ  ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความ

เสี่ยงกับกลยุทธของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

๖) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับองคกร 

 

 เปาหมายของแผนบริหารความเส่ียง 

๑) ผูบริหารทองถ่ินและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  มีความรู  มีความเขาใจในการบริหารความ

เสี่ยงเพ่ือนำไปใชเปนแนวทางในการดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีไดกำหนดไว 

๒) ผูบริหารทองถ่ินและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  สามารถระบุความเสี่ยง  วิเคราะหความเสี่ยง  

ประเมินความเสี่ยง  และจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือปราศจากความเสี่ยง 

๓) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานสามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใชไดจริงในการปฏิบัติงานท่ี

รับผิดชอบ  เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน 

๔) เพ่ือพัฒนาความสามารถของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  และเปนกระบวนการดำเนินงานท่ี

โปรงใสภายในองคกรอยางตอเนื่อง 

๕) ความรับผิดชอบตอความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดข้ึนอยางเหมาะสมและ

ยอมรับไดท่ัวท้ังองคกร 

๖) การบริหารความเสี่ยงไดรับการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร  มีการนำไปปฏิบัติ

อยางตอเนื่องและท่ัวท้ังองคกร 

 ประโยชนของแผนบริหารความเส่ียง 

 การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะชวยใหผูบริหารทองถ่ินมีขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจในการ

บริหารงานไดดียิ่งข้ึน  และทำใหองคกรสามารถจัดการกับปญหาและอุปสรรคท่ีจะสงผลใหเกิดความเสียหาย

และไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว  อีกท้ังยังเปนแนวทางปฏิบัติงานใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  ไดปฏิบัติงาน

อยางถูกตอง  และบรรลุตามเปาหมายของการปฏิบัติงาน 

 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง  มีดังนี้ 

๑) เปนสวนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  แผนบริหารความเสี่ยงจะชวยให

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผูบริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักท่ีสำคัญ  และสามารถทำหนาท่ี

ในการกำกับดูแลองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

๒) สรางฐานขอมูลท่ีมีประโยชนตอการบริหารและการปฏิบัติงานในองคกร  การบริหาร

ความเสี่ยงจะเปนแหลงขอมูลสำหรับผูบริหารในการตัดสินใจดานตางๆ  ซ่ึงรวมถึงการบริหารความเสี่ยงซ่ึง

ตั้งอยูบนสมมุติฐานในการตอบสนองตอเปาหมายและภารกิจหลักขององคกร  รวมถึงระดับความเสี่ยงท่ี

ยอมรับได 



๓ 
 

๓) ชวยสะทอนใหเหนภาพรวมของความเส่ียงตางๆท่ีสำคัญไดท้ังหมด  การบริหารความ

เสี่ยงจะทำใหบุคลากรภายในองคกรมีความเขาใจถึงเปาหมายและภารกิจหลักขององคกร  และตระหนักถึง

ความเสี่ยงสำคัญท่ีสงผลกระทบในเชิงลบตอองคกรไดอยางครบถวน  ซ่ึงครอบคลุมความเสี่ยงตามหลัก       

ธรรมาภิบาลดวย 

๔) เปนเครื่องมือท่ีสำคัญในการบริหารงาน  การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือท่ีชวยให

ผูบริหารสามารถม่ันใจไดวาความเสี่ยงไดรับการจัดการอยางเหมาะสมและทันเวลา  รวมท้ังเปนเครื่องมือท่ี

สำคัญของผูบริหารในการบริหารและการตัดสินใจในดานตางๆ เชน การวางแผนการกำหนดกลยุทธ การ

ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน  ซ่ึงสงผลใหการดำเนินงานของเทศบาลตำรอนพิบูลยเปนไปตาม

เปาหมายท่ีไดกำหนดไว  รวมท้ังสามารถปกปองผลประโยชนและเพ่ิมมูลคาแกองคกร 

๕) ชวยใหการพัฒนาองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน  การบริหารความเสี่ยงทำใหรูปแบบ

การตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององคกรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน  เชน  การตัดสินใจโดยท่ี

ผูบริหารมีความเขาใจในกลยุทธ  วัตถุประสงคขององคกร  และระดับความเสี่ยงอยางชัดเจน 

๖) ชวยใหการพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  การจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางเหมาะสม  โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแตละกิจกรรม

และการเลือกใชมาตรการในการบริหารความเสี่ยง  เชน  การใชทรัพยากรสำหรับกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงต่ำ

และกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูงยอมแตกตางกัน  หรือการเลือกใชมาตรการแตละประเภทยอมใชทรัพยากร

แตกตางกัน  เปนตน 

 

นิยามความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 

 ความเสี่ยง (Risk) คือเหตุการณหรือโอกาสท่ีจะกอใหเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย     

การรั่วไหล  ความสูญเปลา  หรือเกิดเหตุการณท่ีไมพึงประสงคภายใตสถานการณท่ีไมแนนอน  และมี

ผลกระทบหรือทำใหเกิดความเสียหาย (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) กอใหเกิดความลมเหลวในการ

ดำเนินงาน  ทำใหไมประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีไดวางไว  ท้ังในดานยุทธศาสตร    

ดานการปฏิบัติงาน  รวมถึงทางดานการเงินและดานการบริหารดวย 

 การบริหารความเสี่ยง (Risk  Management) คือกระบวนการดำเนินงานขององคกรท่ีเปน

ระบบและตอเนื่อง  ในการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม  รวมท้ังกระบวนการดำเนินงานตางๆ ในการ

วิเคราะห  การประเมิน  การจัดการ  และติดตามประเมินผล  และการสื่อสารความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับ

กิจกรรม  หนวยงานหรือกระบวนการดำเนินงานขององคการ  เพ่ือชวยใหองคกรลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ี

จะเกิดความเสียหายใหระดับของความเสียหายและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  อยูในระดับ

ท่ีองคกรยอมรับไดประเมินได  ควบคุมได  และตรวจสอบไดอยางมีระบบ  โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค

หรือเปาหมายขององคกรสำคัญ 

 ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk  Management System) คือ  ระบการบริหารปจจัย  และ

ควบคุมกิจกรรม  รวมท้ังกระบวนการดำเนินงานตางๆ  เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีองคกรจะเกิดความ

เสียหาย  ใหระดับความเสี่ยงและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  อยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได  ประเมินได  

ควบคุมได  และตรวจสอบไดอยางมีระบบ  โดยคำนึงถึงการบรรลุเปาหมาย  ท้ังในดานกลยุทธ  การปฏิบัติ
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ตามกฎระเบียบการเงิน  และชื่อเสียงขององคกรเปนสำคัญ  โดยไดรับการสนับสนุนและการมีสวนรวมในการ

บริหารความเสี่ยงจากหนวยงานทุกระดับท่ัวท้ังองคกร 

 ปจจัยเสี่ยง (Risk Fator) คือ ตนเหตุ  หรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง  ท่ีจะทำใหการ

ดำเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว  โดยตองระบุไดวาเหตุการณนั้นๆจะเกิดข้ึนท่ีไหน  เม่ือใด  หรือ

อยางไร  ท้ังนี้สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง  เพ่ือเปนขอมูลสำหรับการวิเคราะหและ

กำหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงไดอยางถูกตอง 
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บทท่ี ๒ 

ขอมูลพ้ืนฐานเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

 

 
 

ขอมูลท่ัวไป 

 “เทศบาลตำบลรอนพิบูลย” เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งอยูในเขตอำเภอรอนพิบูลย  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดรับการจัดตั้งเปนสุขาภิบาลมีฐานะเปนนิติบุคคลตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน  ๒๔๙๘ โดยกำหนดใหเขตสุขาภิบาลตำบลรอนพิบูลย  ครอบคลุมพ้ืนท่ีตำบล         

รอนพิบูลยบางสวน  ประกอบดวย ๘ หมูบาน  ไดแก  หมูท่ี ๑ บานหูดาน  หมูท่ี ๕ บานหวยรากไม  หมูท่ี ๖    

บานยางพอก  หมูท่ี ๗ บานเขานอย  หมูท่ี ๑๐ บานโคกยาง  หมูท่ี ๑๒ บานตลาดรอนพิบูลย  หมูท่ี ๑๓    

บานศาลาข้ีเหล็ก หมูท่ี ๑๔ บานนาโพธิ์  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๑๑.๕๓ ตารางกิโลเมตร 

 ทิศเหนือ  ติดตอกับ  ตำบลรอนพิบูลย 

 ทิศใต  ติดตอกับ  ตำบลรอนพิบูลย 

 ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  ตำบลควนชุม อำเภอรอนพิบูลย 

 ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  อำเภอทุงสง 

คำขวัญ 

 “รอนพิบูลยเมืองนาอยู  ผูคนมีความสุขอยางย่ังยืน  

 มีอัตลักษณทางวัฒนธรรมประเพณี   ชุมชนเขมแข็ง  ภายใตหลักธรรมาภิบาล” 

 

ภารกิจหลักและอำนาจหนาท่ี 

 ภารกิจและอำนาจหนาท่ีของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม) และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ มีดังนี้ 

๑) ภารกิจและนาจหนาท่ีของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และ

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑) 

  ๑.๑  รักษาความสงบเรยีบรอยของประชาชน 

  ๑.๒  ใหมีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ 

  ๑.๓  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ  รวมท้ังการกำจัด   

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  ๑.๔  ปองกันและระงับโรคติดตอ 
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  ๑.๕  ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 

  ๑.๖  ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 

  ๑.๗  สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ 

  ๑.๘  บำรุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของ

ประชาชน 

  ๑.๙  ใหมีน้ำสะอาดหรือการประปา 

  ๑.๑๐ ใหมีโรงฆาสัตว 

  ๑.๑๑ ใหมีตลาด  ทาเทียบเรือ  และทาขาม 

  ๑.๑๒ การควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

  ๑.๑๓ บำรุงและสงเสริมการทำมาหากินของราษฎร 

  ๑.๑๔ ใหมีและบำรุงสถานท่ีทำการพิทักษรักษาคนไข 

  ๑.๑๕ ใหมีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 

  ๑.๑๖ ใหมีและบำรุงการไฟฟา 

  ๑.๑๗ เทศพาณิชย 

  ๑.๑๘ หนาท่ีอ่ืนตามกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล 

 

 ๒) ภารกิจและอำนาจหนาท่ีของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอน

การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา ๑๖ กำหนดใหเทศบาลมีอำนาจ

หนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 

  ๒.๑  การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

  ๒.๒  การจัดใหมีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ 

  ๒.๓  การจัดใหมีและควบคุมตลาด  ทาเทียบเรือ  ทาขาม  และท่ีจอดรถ 

  ๒.๔  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ 

  ๒.๕  การสาธารณูปการ 

  ๒.๖  การสงเสริม  การฝก  และประกอบอาชีพ 

  ๒.๗  การพาณิชย  และการสงเสริมการลงทุน 

  ๒.๘  การสงเสริมการทองเท่ียว 

  ๒.๙  การจัดการศึกษา 

  ๒.๑๐ การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และ

ผูดอยโอกาส 

  ๒.๑๑ การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดี

ของทองถ่ิน 

  ๒.๑๒ การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 

  ๒.๑๓ การจัดใหมีและบำรุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

  ๒.๑๔  การสงเสริมกีฬา 

  ๒.๑๕ การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
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  ๒.๑๖ สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 

  ๒.๑๗ การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

  ๒.๑๘ การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย 

  ๒.๑๙ การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 

  ๒.๒๐ การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

  ๒.๒๑ การควบคุมการเลี้ยงสัตว 

  ๒.๒๒ การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

  ๒.๒๓ การรักษาความปลอดภัย  ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัย  โรง

มหรสพและสาธารณสถานอ่ืนๆ 

  ๒ .๒๔  การจัดการ  การบำรุงรักษาและการใชป ระโยชน จากป าไม   ท่ี ดิ น  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ๒.๒๕ การผังเมือง 

  ๒.๒๖ การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

  ๒.๒๗ การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

  ๒.๒๘ การควบคุมอาคาร 

  ๒.๒๙ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ๒.๓๐ การรักษาความสงบเรียบรอย  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  ๒.๓๑ กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ

ประกาศกำหนด 

 

โครงสรางของหนวยงาน  และหนาท่ีความรับผิดชอบ 
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อำนาจหนาท่ีของสำนัก/กอง 

สำนัก/กอง หนาท่ีความรับผิดชอบ 
๑. สำนักปลัดเทศบาล       มีหน าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของ

เทศบาล  และราชการท่ีมิไดกไหนดใหเปนหนาท่ีของ
ผูอำนวยการกองใด  หรือสวนราชการใดในเทศบาล
โดยเฉพาะ รวมท้ังกำกับและเรงรัดการปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการในเทศบาลให เปนไปตามนโยบาย  
แนวทางและแผนการปฏิบัติ ราชการของเทศบาล         
มีการแบงสวนราชการ  ดังนี ้

๑. ฝายอำนวยการ  ประกอบดวย 
- งานธุรการ 
- งานเลขานุการและกิจการสภา 
- งานการเจาหนาท่ี 
- งานพัฒนาชุมชน 

๒. ฝายยุทธศาสตรและงบประมาณ ประกอบดวย 
- งานวิเคราะหนโยบายและแผนงาน 
- งานประชาสัมพันธ 

๓. ฝายปกครอง  ประกอบดวย 
- งานนิติการและการพาณิชย 
- งานทะเบียนราษฎร 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานรักษาความสงบ          

๒. กองคลัง       มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจาย  การรับ  
การนำสงเงิน  การเก็บรักษาเงิน  เอกสารทางการเงิน  
การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกา  งานเก่ียวกับเงินเดือน  
คาจาง  คาตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ  เงินอ่ืนๆ    
งานเก่ียวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  
การจัดสรรเงินต างๆ  การจัดทำบัญชี ทุกประเภท  
ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ การควบคุมการ
เบิกจายเงิน  ทำงบทดลองประจำเดือนประจำป มีการ
แบงสวนราชการ  ดังนี ้

 ฝายบริหารงานการคลัง  ประกอบดวย 
- งานธุรการ 
- งานพัสดุและทรัพยสิน 
- งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
- งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
- งานการเงินและบัญชี 
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    ๓.  กองชาง      มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสำรวจ  
ออกแบบ  การจัดทำขอมูลทางด านวิศวกรรม       
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบ
และเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การกอสรางงาน  
ก า ร ค ว บ คุ ม อ า ค า ร ต า ม ร ะ เบี ย บ ก ฎ ห ม า ย             
งานแผนการปฏิบัติงานการกอสราง  และซอมบำรุง  
การควบคุมการกอสรางงาน  การควบ คุมการ
บำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเก่ียวกับ
แผนงานควบคุมเก็บรักษา  มีการแบงสวนราชการ 
ดังนี ้

ฝายแบบแผนและกอสราง 
- งานธุรการ 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานวิศวกรรม 
- การจัดสถานท่ีและการไฟฟาสาธารณะ 
- งานสวนสาธารณะ 

    ๔.  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม      มีหน า ท่ี เก่ียวกับสาธารณสุขชุมชนส งเสริม  
สุขภาพอนามัย  ปองกันโรคติดตอ  งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมและงานอ่ืนๆเก่ียวกับการใหบริการดาน
สาธารณสุข  มีการแบงสวนราชการ  ดังนี ้

- งานธุรการ 
- งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 
- งานศูนยบริการสาธารณสุข 

     ๕.  กองการศึกษา      มีหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนา
การศึกษา  ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา  
การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  มีการแบงสวนราชการ  ดังนี้ 
           ฝายสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- งานธุรการ 
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- งานสนับสนุนการศึกษา 

          
 

 

 

 

 



๑๐ 
 

บทท่ี ๓ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 
แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารความเส่ียง 

๑. แนวทางดำเนินงานในการบริหารความเส่ียง  ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  แบงเปน ๒ ระยะ  

ดังนี้ 

ระยะท่ี ๑ การเริ่มตนและพัฒนา 

๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

๒) ระบุปจจัยเสี่ยง  ประเมินโอกาส  และผลกระทบจากปจจัยเสี่ยง 

๓) วิเคราะหและจัดลำดับความสำคัญของปจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน 

๔) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงท่ีอยูในระดับสูง  และสูงมาก  รวมท้ังปจจัย

เสี่ยงท่ีอยูในระดับปานกลาง ท่ีมีนัยสำคัญ 

๕) สื่อสารทำความเขาเก่ียวกับแผนบริหารความเสี่ยงใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  ของเทศบาล

ตำบลรอนพิบูลยรับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได 

๖) รายงานความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 

ระยะท่ี ๒ การพัฒนาสูความย่ังยืน 

๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปท่ีผานมา 

๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแตละประเภท 

๓) ผลักดันใหมีการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร 

๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 

๒.  กลไกการบริหารความเส่ียง  ประกอบดวย 

๒.๑) ประธานกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง  มีหนาท่ีดังนี้ 

 ๒.๑.๑) แตงตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ๒.๑.๒) สงเสริมใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 ๒.๑.๑) พิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือ

นำไปปฏิบัติตอไป 

๒.๒) คณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง  มีหนาท่ีดำเนินการใหมีระบบการบริหาร

ความเสี่ยง  คือ 

 ๒.๒.๑) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

 ๒.๒.๒) รายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

 ๒.๒.๓) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานตอไปใน

อนาคต 



๑๑ 
 

๒.๓) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  รวมท้ังลูกจางเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  มีหนาท่ี  ดังนี้ 

 ๒.๓.๑) สนับสนุนขอมูลท่ีเก่ียวของใหกับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ๒.๓.๒) ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

 หนาท่ีความรับผิดชอบตามโครงสราง 

  โครงสรางการบริหารความเสี่ยง  ประกอบดวย  การกำกับดูแล  การตัดสินใจ  การจัดทำ

แผน  การดำเนินการ  การติดตามประเมินผล  และการสอบทาน  ซ่ึงในแตละองคกรประกอบมีอำนาจหนาท่ี

ดังนี้ 

๑) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

(๑.๑)  จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

(๑.๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

(๑.๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

(๑.๔ พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

๒) ผูอำนวยการสำนัก/กอง 

(๒.๑) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการดำเนินงาน

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

(๒.๒) ดูแลการพัฒนาบริหารจัดการความเสี่ยง  และสงเสริมการปฏิบัติใหเปนไปตาม

กรอบการบริหารความเสี่ยง 

(๒.๓) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยง  และใหขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการ

บริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

 

๓) หนวยตรวจสอบภายใน 

 (๓.๑) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

   (๓.๒) นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบและ

ใหขอเสนอแนะ 

 

๔) คณะทำงานบริหารความเส่ียง 

(๔.๑) จัดใหมีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเปนระบบมาตรฐานเดียวกันท้ัง

องคกร 

(๔.๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง  และการปฏิบัติตามมาตรการลด

และควบคุมความเสี่ยง 

(๔.๓) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีสำคัญ  

เสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือพิจารณา 

 

๕) ผูปฏิบัติ 



๑๒ 
 

(๕.๑) สนับสนุนขอมูลท่ีเก่ียวของใหกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 

(๕.๒) ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 

คณะทำงานบริหารความเส่ียง 

 เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ได มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  โดยมี

องคประกอบและอำนาจหนาท่ีดังนี้ 

๑. ปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   ประธานกรรมการ 

๒. รองปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

รักษาราชการแทนผูอำนวยการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  กรรมการ 

๓. หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล   กรรมการ 

๔. ผูอำนวยการกองคลัง    กรรมการ 

๕. ผูอำนวยการกองชาง    กรรมการ 

๖. หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ 

รักษาราชการแทนผูอำนวยการกองการศึกษา กรรมการ 

๗. นิติกรชำนาญการ    กรรมการและเลขานุการ 

  มีอำนาจหนาท่ี 

๑) จัดใหมีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเปนระบบมาตรฐานเดียวกัน 

๒) ปฏิบัติตามข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง  ไดแก  การระบุความเสี่ยง  การ

ประเมินความเสี่ยง  การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  และการปฏิบัติตามมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง 

๓) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงตอคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

บทท่ี ๔ 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 
  การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ประกอบดวยองคประกอบ ๘ ประการ            

ซ่ึงครอบคลุมแนวทางการกำหนดนโยบายการบริหารงาน  การดำเนินงาน  และการบริหารความเสี่ยง  ดังนี้ 

๑. สภาพแวดลอมภายในองคกร (lnternal Environment) เปนองคประกอบท่ีสำคัญ       

ในการกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยง  ประกอบดวยปจจัยหลายประการ  เชน  วัฒนธรรมองคกร  นโยบาย

ของผูบริหาร  แนวทางการปฏิบัติงานบุคลากร  กระบวนการทำงาน  ระบบสารสนเทศ  ระเบียบ  เปนตน 

 สภาพแวดลอมในองคกรประกอบเปนพ้ืนฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการ

บริหารความเสี่ยงขององคกร 

๒. การกำหนด วัต ถุประสงค  (Objective Setting) องคกรตองพิ จารณ ากำหนด

วัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยง  ใหมีความสอดคลองกับกลยุทธและความเสี่ยงท่ีองคกรยอมรับได เพ่ือ

วางเปาหมายในการบริหารความเสี่ยงขององคกรไดอยางชัดเจน  และเหมาะสม 

๓. การบงช้ีเหตุการณ (Event ldentification) เปนการรวบรวมเหตุการณท่ีอาจเกิด

ข้ึนกับหนวยงานท้ังในสวนของปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากภายในและภายนอกองคกร  เชน นโยบายบริหารงาน  

บุคลากร  การปฏิบัติงาน  การเงิน  ระบบสารสนเทศ  ระเบียบ  กฎหมาย  ระบบบัญชี  ภาษีอากร  ท้ังนี้เพ่ือ

ทำความเขาใจตอเหตุการณและสถานการณนั้น  เพ่ือใหผูบริหารสามารถพิจารณากำหนดแนวทางและ

นโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดเปนอยางดี 

๔. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) การประมินความเสี่ยงเปนการจำแนกและ

พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงท่ีมีอยู  โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และ

ผลกระทบ (lmpact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงไดท้ังจากปจจัยความเสี่ยงภายนอกและปจจัยความเสี่ยง

ภายในองคกร 

๕. การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) เปนการดำเนินการหลังจากท่ีองคกร

สามารถบงชี้ความเสี่ยงองคกร  และประเมินความสำคัญของความเสี่ยงแลว  โดยจะตองนำความเสี่ยงไป

ดำเนินการตอบสนองดวยวิธีการท่ีเหมาะสม  เพ่ือลดความสูญเสียหรือโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบใหอยูในระดับ

ท่ีองคกรยอมรับได 

๖. กิจการการควบคุม (Control Activities) การกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติตางๆท่ี

กระทำเพ่ือลดความเสี่ยง  และทำใหการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร  เชนการ

กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการความเสี่ยงใหกับบุคลากรภายในองคกร  เพ่ือเปนการ

สรางความม่ันใจวาจะสามารถจัดการความเสี่ยงนั้นไดอยางถูกตองและเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด 

๗. สารสนเทศและการส่ือสาร (lnformation and Communication) องคกรจะตองมี

ระบบสารสนเทศและการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเปนพ้ืนฐานสำคัญท่ีจะนำไปพิจารณา

ดำเนินการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามกรอบ  และข้ันตอนการปฏิบัติท่ีองคกรกำหนด 

๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring) องคกรจะตองมีการติดตามผล เพ่ือใหทรายถึงผล

การดำเนินการวามีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 



๑๔ 
 

 กระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนกระบวนการท่ีใชในการระบุ  วิเคราะห  ประเมิน  และ

จัดลำดับความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคในการดำเนินงานขององคกร  รวมท้ังการจัดทำ

แผนบริหารความเสี่ยง  โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับ

ได  ซ่ึงเทศบาลตำบลรอนพิบูลยมีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ข้ันตอนหลัก  ดังนี้ 

๑. ระบุความเส่ียง  เปนการระบุเหตุการณใดๆ  ท้ังท่ีมีผลดีและผลเสียตอการบรรลุ

วัตถุประสงคโดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหน  เม่ือใด  และเกิดข้ึนไดอยางไร 

๒. ประเมินความเส่ียง เปนการวิเคราะหความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง  โดยพิจารณา

จากการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  และความรุนแรงของผลกระทบจากเหคุการณความเสี่ยง          

โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานท่ีไดกำหนดไว  ทำใหการตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม 

๓. จัดการความเส่ียง เปนการกำหนดมาตรฐาน  หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและ

ควบคุมความเสี่ยงสูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลง  อยูในระดับท่ียอมรับได  สามารถปฏิบัติได

จริงและควรตองพิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจายและตนทุนท่ีตองใชในการลงทุนในการกำหนด

มาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชนท่ีจะไดรับดวย 

๔. รายงานและติดตามผล เปนการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงท่ีไดดำเนินการท้ังหมดตามลำดับ  ใหฝายบริหารรับทราบและใหความเห็นชอบดำเนินการตามแผน

บริหารจัดการความเสี่ยง 

๕. ประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง เปนการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำป  เพ่ือใหม่ันใจวาองคกรมีการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม  เพียงพอ  ถูกตอง  และมี

ประสิทธิภาพ  มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Comtrol Activity) ท่ีดำเนินการสามารถลดและ

ควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนไดจริง  และอยูในระดับท่ียอมรับได  หรือตองจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืน

เพ่ิมเติม  เพ่ือใหความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูหลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยูในระดับท่ียอมรับได  และให

องคกรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 

๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเส่ียง  เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบรหิาร

จัดการความเสี่ยงในทุกข้ันตอน  เพ่ือพัฒนาระบบใหดียิ่งข้ึน 

 

กระบวนการบริหารความเส่ียงของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

๑. การระบุความเส่ียง 

๑. 

ระบุความ

เสี่ยง 

๒. 

ประเมิน

ความเสี่ยง 

๓. 

จัดการ

ความเสี่ยง 

๖. 

รายงาน

และติดตาม 

๕. 

ประเมินผล

ความเสี่ยง 

๔. 

ทบทวน

ความเสี่ยง 



๑๕ 
 

  เปนกระบวนการท่ีผูบริหารและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  รวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง

โดยตองคำนึงถึงความเสี่ยงท่ีมีสาเหตุจากปจจัยท้ังภายในและภายนอก  ปจจัยเหลานี้ มีผลกระทบตอ

วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร  หรือผลการปฏิบัติงานท้ังในระดังองคกรและระดับกิจกรรม  ในการ

ระบุปจจัยเสี่ยงจะตองพิจารณาวามีเหตุการณใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดความ

ผิดพลาดความเสียหาย  และไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนด  รวมท้ังมีทรัพยสินใดท่ีจำเปนตองไดรับการดูแล

ปองกันรักษา  ดังนั้น  จึงจำเปนตองเขาใจในความหมายของ  ความเสี่ยง (Risk) ปจจัยเสี่ยง (RISK Factor) 

และประเภทความเสี่ยง กอนท่ีจะดำเนินการระบุความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม 

   ๑.๑  ความเส่ียง (Risk) 

   หมายถึง  เหตุการณหรือโอกาสท่ีจะกอใหเกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย       

การรั่วไหล ความสูญเปลา  หรือเกิดเหตุการณ ท่ีไมพึงประสงคภายใตสถานการณท่ีไมแนนอน  และมี

ผลกระทบหรือทำใหเกิดความเสียหาย (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) กอใหเกิดความลมเหลวในการ

ดำเนินงาน  ทำใหไมประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีไดวางไว  ท้ังในดานยุทธศาสตร  

ดานการปฏิบัติงาน  รวมถึงทางดานการเงินและดานการบริหารดวย 

   ๑.๒ ปจจัยเส่ียง (RISK Factor) 

   หมายถึง ตนเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง  ท่ีจะทำใหการดำเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีวางไว  โดยตองระบุไดวาเหตุการณนั้นๆจะเกิดข้ึนท่ีไหน  เม่ือใด  หรืออยางไร  ท้ังนี้สาเหตุของ

ความเสี่ยงท่ีระบุควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง  เพ่ือเปนขอมูลสำหรับการวิเคราะหและกำหนดมาตรการในการลด

ความเสี่ยงไดอยางถูกตอง  โดยปจจัยเสี่ยงแบงไดเปน ๒ ดาน  ดังนี้ 

๑. ปจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงท่ีไมสามารถควบคุมการเกิดไดโดยองคกร  

อาทิ เศรษฐกิจ  สังคม การเมือง กฎหมาย คูแขง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ เปนตน 

๒. ปจจัยเสี่ยง คือ ความเสี่ยงท่ีสามารถควบคุมไดโดยองคกร  อาทิ  กฎระเบียบ  

ขอบังคับภายในองคกร  วัฒนธรรมองคกร  นโยบายการบริหารและการจัดการ  ความรู/ความสามารถของ

บุคลากร  กระบวนการทำงาน  ขอมูล/ระบบสารสนเทศ  เครื่องมือ/อุปกรณ เปนตน 

 ๑.๓ ประเภทความเส่ียง 

  แบงเปน ๔ ประเภท  ไดแก 

๑. ความเสี่ยงเชิ งยุทธศาสตร  (Strategic Risk) หมายถึง  ความเสี่ยงท่ี

เก่ียวของกับกลยุทธ  เปาหมาย  พันธกิจ  ในภาพรวมขององคกร  ท่ีอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม

บรรลุผลตามเปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตรขององคกร 

๒. ความเสี่ยงดานการปฏิบั ติงาน (Operational Risk) เปนความเสี่ยงท่ี

เก่ียวของกับประเด็นปญหาการปฏิบัติงานประจำวัน  หรือการดำเนินงานปกติท่ีองคกรตองเผชิญเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  ความเสี่ยงดานนี้  อาทิ  การปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไมมีผังการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  หรือไมมีการมอบหมายอำนาจหนาท่ีความรับผิดชอบ  บุคลากรขาดแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน 

๓. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) เปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการ

บริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล  ผลกระทบการเงิน

ท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก  อาทิ  ขอบังคับเก่ียวกับรายงานทางการเงินของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ไดแก  



๑๖ 
 

กรมบัญชีกลาง  สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน  สำนักงบประมาณ  รวมท้ัง  การจัดสรรงบปะมาณไม

เหมาะสม 

๔. ความ เสี่ ย งด าน ก ารป ฏิ บั ติ ต ามกฎ ห มาย   ระ เบี ยบ   ข อบั ง คั บ 

(Compliance Risk) เปนความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับประเด็นขอกฎหมาย ระเบียบ  การปกปองคุมครองผ็รับ

บริการหรือผูมีสวนไดเสียการปองกันขอมูลรวมถึงประเด็นทางดานกฎระเบียบอ่ืนๆ 

  การระบุความเสี่ยงควรเริ่มดวยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานท่ีจะทำให

บรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว  แลวจึงระบุปจจัยเสี่ยงท่ีมรีผลกระทบตอกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ  ทำให

เกิดความผิดพลาดความเสียหาย  และเสียโอกาสปจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเปนตนเหตุท่ีแทจริงเพ่ือท่ีจะสามารถ

นำไปใชประโยชนในการหามาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได  ท้ังนี้  การระบุความเสี่ยง  สามารถ

ดำเนินการไดหลายวิธี  อาทิ  จากการวิเคราะหกระบวนการทำงาน  การวิเคราะหทบทวนผลการปฏิบัติงานท่ี

ผานมา  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การระดมสมอง  การเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืน  การสัมภาษณ   

แบบสอบถาม 

๒. การประเมินความเส่ียง 

   การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการท่ีประกอบดวย  การวิเคราะห  การประเมิน  

และการจัดระดับความเสี่ยง  ท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทำงานของหนวยงาน

หรือขององคกร ซ่ึงประกอบดวย ๔ ข้ันตอน  ดังนี้ 

 ๒.๑) การกำหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน 

 เปนการกำหนดเกณฑท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยง  ไดแก  ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความ

เสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (lmpact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงไดกำหนดหลักเกณฑในการใหคะแนน  ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (lmpact) ไว ๕ ระดับ คือ นอยมาก นอย ปานกลาง สูง

และสูงมาก ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

หลักเกณฑการใหคะแนนโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและความรุนแรงของผลกระทบ 

ประเด็นท่ีพิจารณา ระดับคะแนน 
๑ = นอยมาก ๒ = นอย ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงมาก 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
ความถ่ีในการเกิด
เหตุการณในการ
ปฏิบัติงาน 
(เฉลี่ย ป/ครั้ง) 

๕ ป/ครั้ง ๒-๓ ป/ครั้ง ๑ ป/ครั้ง ๑-๖ เดือน/ครั้ง 
ไมเกิน ๕ ครั้ง/ป 

๑ เดือน/ครั้ง 
หรือมากกวา 

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง สูง สูงมาก 
ความรุนแรงของผลกระทบ 

มูลคาความเสียหาย < ๑ หมื่นบาท ๑ - ๕ หมื่นบาท ๕ หมื่นบาท -๒ 
แสนบาท 

๒ แสนบาท -    
๑ ลานบาท 

> ๑ ลานบาท 

อันตรายตอชีวิต เดือดรอน
รำคาญ 

บาดเจ็บเล็กนอย บาดเจ็บตอง
รักษา 

บาดเจ็บสาหสั อันตรายถึงชีวิต 

ผลกระทบตอภาพลักษณ/ 
การดำเนินงานของ

หนวยงาน 

นอยมาก นอย ปานกลาง สูง สูงมาก 

 

 สวนระดับความเสี่ยง  จะพิจารณาจากความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง  

และผลกระทบของความเสี่ยงตอองคกร  วาจะกอใหเกิดในระดับใด  โดยไดกำหนดเกณฑไว ๔ ระดับ  ไดแก  

สูงมาก  สูง  ปานกลาง  และต่ำ 

 

      ๕ 

      ๔ 

      ๓ 

      ๒ 

      ๑ 

      ๑      ๒            ๓           ๔           ๕ 
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๑๘ 
 

 ๒.๒  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง 

 เปนการนำความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยท่ีระบุไวมาประเมินโอกาส (Likelihood) 

ท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลคาความเสียหาย 

(lmpact) จากความเสี่ยง เพ่ือใหเห็นถึงระดับของความเสี่ยงท่ีแตกตางกัน  ทำใหสามารถกำหนดการควบคุม

ความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม  ซ่ึงจะชวยใหสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใต

งบประมาณ  กำลังคนหรือเวลาท่ีมีจำกัด  โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดไวขางตน  ซ่ึงมีข้ันตอน

ดำเนินการดังนี้ 

๑. พิจารโอกาส/ความถ่ีในการเกิดเหตุการณตางๆ (Likelihood) วามีโอกาส/ความถ่ีท่ี

จะเกิดนั้นมากนอยเพียงใด  ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด 

๒. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (lmpact) ท่ีมีผลตอหนวยงาน

วามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด  ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด 

 ๒.๓  การวิเคราะหความเส่ียง 

 เม่ือพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรง

ของผลกระทบ (lmpact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนำผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะ

เกิดความเสี่ยง  และผลกระทบของความเสี่ยง  วากอใหเกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด  มาวิเคราะหหา

ระดับความเสี่ยงของเหตุการณหรือกิจกรรมนั้นๆ 

 ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 

(Likelihood) x lmpact) ซ่ึงจัดแบงเปน ๔ ระดับ  สามารถแสดงเปนแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบง

พ้ืนท่ีเปน ๔ สวน ซ่ึงใชเกณฑในการจัดแบง ดังนี้ 

๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน โดยท่ัวไปความเสี่ยง

ในระดับนี้ใหถือวาเปนความเสี่ยงท่ีไมมีนัยสำคัญตอการดำเนินงาน  ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนนั้นสามารถยอมรับได

ภายใตการควบคุมท่ีมรีอยูในปจจุบัน  ซ่ีงไมตองดำเนินการใดๆเพ่ิมเติม 

๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง  ๖ - ๑๐ คะแนน เปน

ระดับคะแนนท่ียอมรับความเสี่ยงได  แตยังตองมีแผนการควบคุมความเสี่ยง 

๓. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ - ๑๖ คะแนน จะตองมีแผนลด

ความเสี่ยง  เพ่ือใหความเสี่ยงนั้นลดลงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ - ๒๕ คะแนน ตองมี

แผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ  หรืออาจตองถายโอนความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

 

แผนภูมิความเส่ียง 

 

 

      ๕ 

      ๔ 

      ๓ 

      ๒ 

      ๑๑      ๒            ๓           ๔           ๕ 

 

       

๓. การจัดการความเส่ียง 

   เปนการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง  ซ่ึงมีหลายวิธีและสามารถ

ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถานการณ  ข้ึนอยูกับดุลพินิจของผูรับผิดชอบ  แตท้ังนี้วิธีการจัดการความเสี่ยง

ตองคุมคากับการลดระดับผลกระทบท่ีเกิดจากความเสี่ยงนั้น  โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง  

ประกอบดวย ๔ แนวทางหลัก คือ 

  ๓.๑ การยอมรับ (Take) หมายถึง การท่ีความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับไดภายใตการ

ควบคุมท่ีมีอยู  ซ่ึงไมตองดำเนินการใดๆ อาทิ กรณี ท่ีมีความเสี่ยงในระดับไมรุนแรงและไมคุมคาท่ีจะ

ดำเนินการใดๆใหขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไวและไมดำเนินการใดๆ แตควรมีมาตรการตืดตามอยาง

ใกลชิดเพ่ือรองรับผลท่ีจะเกิดข้ึน 

  ๓.๒ การลดหรือการควบคุมความเส่ียง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน  

หรือลดความเสียหาย  โดยการจัดระบบการควบคุม  หรือเปลี่ยนแปลงข้ันตอนบางสวนของกิจกรรมหรือ

โครงการท่ีนำไปสูเหตุการณท่ีเปนความเสี่ยง  เพ่ือใหมีการควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม  อาทิ  การปรับปรุง

กระบวนการดำเนินงาน  การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการทำงานใหกับพนักงาน  และการจัดทำคูมือการ

ปฏิบัติงาน 

 ๓.๓ การหยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีไมสามารถ

ยอมรับ  จะตองจัดการความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเง่ือนไขการดำเนินงาน  โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุมนี้  

อาทิ  การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงาน  หรือกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงนั้น 

 ๓.๔ การถายโอนความเส่ียง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงท่ีสามารถโอนไปใหผูอ่ืนได  

อาทิ การทำประกันภัย  ประกันทรัพยสิน  กับบริษัทประกัน การจางบุคคลภายนอกหรือการจางบริษัท

ภายนอกมาจัดการในงานบางอยางแทน  เชน งานรักษาความปลอดภัย 

 เม่ือเลือกวิธีการหรือมาตรการท่ีเหมาะสมท่ีจะใชจัดการความเสี่ยงแลว  ตองมีการจัดทำ

แผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงสูง (High) 

และสูงมาก (Extreme) นั้นใหลดลง  อยูในระดับท่ียอมรับได  สามารถปฏิบัติไดจริง  รวมถึงใหสามารถติดตาม

และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได  และตองพิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจายและตนทุนท่ีตอง

ใชลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชนท่ีจะไดรับดวย 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 
๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 
๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 
๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ต่ำ 
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โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 



๒๐ 
 

๔. การรายงานและติดตามผล 

   หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแลว  จะตองมี

การรายงานและติดตามผลเปนระยะ  เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการดำเนินงานไปอยางถูกตองและ

เหมาะสมโดยมีเปาหมายในการติดตามแผน  คือ  เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการ

จัดการความเสี่ยง  รวมท้ังติดตามผลการจัดการความเสี่ยงท่ีไดมีการดำเนินการไปแลววาบรรลุผลตาม

วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงหรือไม  โดยหนวยงานตองสอบทานดูวาวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง

ใดมีประสิทธิภาพดีก็ใหดำเนินการตอไป  หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและนำผลการ

ติดตามไปรายงานใหฝายบริหารทราบตามแบบรายงานท่ีไดกลาวไวขางตน  ท้ังนี้  กระบวนการสอบทานอาจ

กำหนดขอมูลท่ีตองติดตาม  หรืออาจทำ Check List การติดตาม  พรอมท้ังกำหนดความถ่ีในการติดตามผล

โดยสามารถติดตามผลไดใน ๒ ลักษณะ คือ 

๑. การติดตามผลเปนรายครั้ง (Separate Monitoring) เปนการติดตามตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกำหนด เชน ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นป เปนตน 

๒. การติดตาผลในระหวางการปฏิบั ติงาน (Ongoing Monitoring) เปนการ

ติดตามท่ีรวมอยูในการดำเนินงานตางๆตามปกติของหนวยงาน 

๕. การประเมินผลการบริหารความเส่ียง 

    คณะทำงานบริหารความเสี่ยง  จะตองทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการ

บริหารจัดการความเสี่ยงประจำปตอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือใหม่ันใจวาเทศบาลตำบล   

รอนพิบูลยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม  เพียงพอ  ถูกตอง  และมีประสิทธิภาพ  

มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงท่ีดำเนินการ  สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนไดจริง  

และอยูในระดับท่ียอมรับได  หรือตองการจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม  เพ่ือใหความเสี่ยงท่ียัง

เหลืออยูหลังมีการจัดการอยูในระดับท่ียอมรับได  และใหองคกรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางตอเนื่อง

จนเปนวัฒนธรรมในการดำเนินงาน 

๖. การทบทวนการบริหารความเส่ียง 

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการ

บริหารความเสี่ยงในทุกข้ันตอน  เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงใหทันสมัยและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเปนประจำทุกป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

บทท่ี ๕ 

แผนบริหารความเสี่ยง 
 ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลรอนพิบูลย  ไดดำเนินการวิเคราะหและจัดทำ

แผนบริหารความเสี่ยง  เพ่ือเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน  โดยพิจารณาทบทวนจาก

รายงานผลการควบคุมภายใน  บองปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีไดรวบรวมจากกอง/ฝาย ตางๆของเทศบาล

ตำบลรอนพิบูลย  รวมถึงขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  และไดทำการวิเคราะห

ระดับความเสี่ยง  ผลกระทบจากการเกิดความเสี่ยงนั้น  แลวคัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางข้ึนไปจนถึง

ความเสี่ยงในระดับสูงมาก  เพ่ือกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงท่ีสูงมาก 

(Extreme) และสูง (High) ใหลดลงมาอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือปราศจากความเสี่ยง  สำหรับความเสี่ยงใน

ระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม  เพ่ือปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอการดำเนินงานใหบรรลุ

ตามเปาหมายท่ีวางไว  ซ่ึงการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงไดพิจารณาถึงความคุมคาในดานคาใชจาย

และตนทุนท่ีตองใชกับประโยชนท่ีจะไดรับดวย  โดยแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนบริหารความเสี่ยง  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  มีองคประกอบท่ีสำคัญ  ประกอบดวย 

๑. วิธีการดำเนินการ (กิจกรรมการควบคุมจัดการความเสี่ยง) 

๒. ผูรับผิดชอบ (ฝายหรือกลุมงาน) ในแตละกิจกรรมของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

๓. งบประมาณท่ีใชดำเนินการ 

๔. กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนงานนั้น 

โดยมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

ตารางสรุปผลการวิเคราะหความเส่ียง 

หนวยรับตรวจ...สำนักปลัดเทศบาล.... 

 
ท่ี ปจจัยเสี่ยงและ 

เกณฑความเสี่ยง 
 
กิจกรรม 

ดาน 
กลยุทธ 

 
 
 

(S) 

ดาน 
การ

ปฏิบัติงาน 
 
 

(O) 

ดาน 
การเงิน 

 
 
 

(F) 

ดาน 
กฎระเบียบ

และ
ขอบังคับ 

 
(C) 

ดาน 
การ

บริหาร
ความรู 

 
(K) 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

 
 

(เฉลี่ย) 

๑ การอยูเวรยามรับแจงเหตุ งาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๔ 
ช่ัวโมง 

๒ ๓ ๑ ๓ ๒ ๒.๒ 

๒ การจัดซื้อจดัจาง ๑ ๒ ๓ ๓ ๒ ๒.๒ 

 

 

 

ตารางสรุปผลการวิเคราะหความเส่ียง 

หนวยรับตรวจ...กองคลัง.... 

 
ท่ี ปจจัยเสี่ยงและ 

เกณฑความเสี่ยง 
 
กิจกรรม 

ดาน 
กลยุทธ 

 
 
 

(S) 

ดาน 
การ

ปฏิบัติงาน 
 
 

(O) 

ดาน 
การเงิน 

 
 
 

(F) 

ดาน 
กฎระเบียบ

และ
ขอบังคับ 

 
(C) 

ดาน 
การ

บริหาร
ความรู 

 
(K) 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

 
 

(เฉลี่ย) 
๑ การจัดทำรายงานการเงินประจำป ๒ ๒ ๑ ๓ ๒ ๒.๐ 
๒ ความรูของเจาหนาท่ีในการ

ดำเนินการเรื่องพัสด ุ
๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑.๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

 

ตารางสรุปผลการวิเคราะหความเส่ียง 

หนวยรับตรวจ...กองชาง.... 

 
ท่ี ปจจัยเสี่ยงและ 

เกณฑความเสี่ยง 
 
กิจกรรม 

ดาน 
กลยุทธ 

 
 
 

(S) 

ดาน 
การ

ปฏิบัติงาน 
 
 

(O) 

ดาน 
การเงิน 

 
 
 

(F) 

ดาน 
กฎระเบียบ

และ
ขอบังคับ 

 
(C) 

ดาน 
การ

บริหาร
ความรู 

 
(K) 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

 
 

(เฉลี่ย) 

๑ การกอสราง  สำรวจ  ออกแบบงาน
กอสราง 

๒ ๒ ๓ ๒ ๓ ๒.๔ 

๒ การตรวจสอบการกอสราง ๒ ๓ ๓ ๒ ๒ ๒.๔ 

๓ การใชและดูแลรักษารถราชการ ๒ ๓ ๓ ๓ ๒ ๒.๖ 

๔ การคำนวณราคากลาง ๓ ๒ ๒ ๓ ๒ ๒.๔ 

๕ การควบคุมภายในระดับหนวยงาน
ยอย 

๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๒.๔ 

 

 

ตารางสรุปผลการวิเคราะหความเส่ียง 

หนวยรับตรวจ...กองการศึกษา.... 

 
ท่ี ปจจัยเสี่ยงและ 

เกณฑความเสี่ยง 
 
กิจกรรม 

ดาน 
กลยุทธ 

 
 
 

(S) 

ดาน 
การ

ปฏิบัติงาน 
 
 

(O) 

ดาน 
การเงิน 

 
 
 

(F) 

ดาน 
กฎระเบียบ

และ
ขอบังคับ 

 
(C) 

ดาน 
การ

บริหาร
ความรู 

 
(K) 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

 
 

(เฉลี่ย) 

๑ การแขงขันกีฬาสำหรบันักเรียนของ
โรงเรียนหรือสถานศึกษาสังกัด อปท 
ใหเบิกจายคาใชจายของนักกีฬา 

๒ ๒ ๓ ๒ ๓ ๒.๔ 

๒ การจัดซื้อ จัดจางและการเงินบัญชี
ของ ศพด. 

๑ ๒ ๓ ๓ ๓ ๒.๔ 

๓ การสงใชเงินยืมเงินทดรองราชการ ๒ ๓ ๓ ๒ ๒ ๒.๔ 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 
 

 

ตารางสรุปผลการวิเคราะหความเส่ียง 

หนวยรับตรวจ...กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม.... 

 
ท่ี ปจจัยเสี่ยงและ 

เกณฑความเสี่ยง 
 
กิจกรรม 

ดาน 
กลยุทธ 

 
 
 

(S) 

ดาน 
การ

ปฏิบัติงาน 
 
 

(O) 

ดาน 
การเงิน 

 
 
 

(F) 

ดาน 
กฎระเบียบ

และ
ขอบังคับ 

 
(C) 

ดาน 
การ

บริหาร
ความรู 

 
(K) 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

 
 

(เฉลี่ย) 

๑ การใชและดูแลรักษารถราชการ ๒ ๒ ๒ ๓ ๒ ๒.๒ 

๒ การควบคุม และการบริหาร
งบประมาณ 

๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑.๘ 

๓ กิจกรรมงานจดัเก็บและขยะมูลฝอย ๒ ๒ ๒ ๓ ๒ ๒.๒ 

๔ การควบคุมพัสดุและครภุัณฑ ๒ ๓ ๓ ๒ ๒ ๒.๔ 

๕ การควบคุมภายในระดับหนวยงาน
ยอย 

๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑.๘ 

 

ตารางแปลงคาคะแนนความเส่ียงเปนระดับความเส่ียง 

 

คะแนนความเส่ียง ระดับความเส่ียง 
๒.๓๓ - ๓.๐๐ สูง (๓) 
๑.๖๘ - ๒.๓๒ ปานกลาง (๒) 
๑.๐ - ๑.๖๗ ต่ำ (๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

 

การจัดลำดับความเส่ียง 

 

หนวยรับตรวจ กิจกรรม คะแนน
ความเส่ียง 

(เฉล่ีย) 

ระดับ
ความเส่ียง 

ลำดับ
ความเส่ียง 

กองชาง 
กองชาง 
กองชาง 
กองชาง 
กองชาง 

กองการศึกษา 
กองการศึกษา 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

กองสาธารณสุข 
กองสาธารณสุข 

กองคลัง 
กองสาธารณสุข 
กองสาธารณสุข 

กองคลัง 
 

การใชและดูแลรักษารถราชการ 
การกอสราง  สำรวจ  ออกแบบงานกอสราง 
การตรวจสอบการกอสราง 
การคำนวณราคากลาง 
การควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 
การแขงขันกีฬาสำหรับนักเรียนของโรงเรียนฯ 
การจัดซ้ือ จัดจาง และบัญชีของ ศพด. 
การสงใชเงินยืม 
การควบคุมพัสดุและครุภัณฑ 
การอยูเวรยามรับแจงเหตุ ๒๔ ชั่วโมง 
การจัดซ้ือจัดจาง 
การใชและดูแลรักษารถราชการ 
กิจกรรมจัดเก็บขยะมูลฝอย 
การจัดทำรายงานประจำป 
การควบคุมและการบริหารงบประมาณ 
การควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 
ความรูของเจาหนาท่ีในการดำเนินหารเรื่องพัสดุ 
 

๒.๖ 
๒.๔ 
๒.๔ 
๒.๔ 
๒.๔ 
๒.๔ 
๒.๔ 
๒.๔ 
๒.๔ 
๒.๒ 
๒.๒ 
๒.๒ 
๒.๒ 
๒.๐ 
๑.๘ 
๑.๘ 
๑.๘ 

 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
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การประเมินความเส่ียง  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

 
 

ความเสี่ยง 
ผลกระทบ/ความ

เสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

ปจจัยเสี่ยงสาเหตุ 
 

ประเภทความเสี่ยง 
โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ 

๑.กิจกรรมการเบิกจายเงินเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอาย ุ

การจายเงินเบ้ียยังชีพ
เกิดความผิดพลาดไม
ตรงกับขอเท็จจริง 

ผูไดรับเบ้ียยังชีพ  ยังขาด
ความรวมมือในการแจง
ขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริง  
กรณีการเสยีชีวิตการ
เปลี่ยนแปลงท่ีอยูอาศัย
และการไดรับเงิน
คาตอบแทนสวัสดิการ  
หรือสิทธิประโยชนอ่ืนๆ 
จากหนวยงานของรัฐโดย
เจาหนาท่ีไมไดรับแจงการ
เปลี่ยนแปลง 

ดานการปฏิบัติงาน ๓ ๓ ๙ ปาน
กลาง 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

๒.กิจกรรมตดิตามและประเมินผลการเบิก
จายเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันของ
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

เทศบาลฯไมปฏิบัติ
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ 

ไมมีการติดตาม
ประเมินผลการเบิก
จายเงินอุดหนุนวาเงินท่ี
อุดหนุนไปมีการ
ดำเนินการเปนไปตาม
วัตถุประสงคหรือไม 

ดานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  
ขอบังคับ 

๓ ๓ ๙ ปาน
กลาง 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
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ความเสี่ยง 

ผลกระทบ/ความ
เสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 

 
ปจจัยเสี่ยงสาเหตุ 

 
ประเภทความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ 

๓.กิจกรรมการจัดซื้อ - จัดจาง ปฏิบัติไมเปนไปตามท่ี
พระราชบัญญตัฯิและ
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง   
วาดวยการจดัซื้อจัด
จางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ กำหนด 

เจาหนาท่ีขาดความรู  
ความชำนาญเก่ียวกับพัสดุ
จึงทำใหเกิดความ
ผิดพลาดบอยครั้ง 

ดานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ระเบียบ 
ขอบังคับ 

๓ ๓ ๙ ปาน
กลาง 

กองคลัง 

๔.เจาหนาท่ีพัสดุและเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ
ขาดความรูความเขาใจในระเบียกฎหมาย 

๑.เกิดปญหาการ
รองเรียน 
๒.ทำใหบุคลากรท่ี
เก่ียวของอ่ืนๆไดรับ
ผลกระทบ 

เจาหนาท่ียังขาดความรู
ความเขาใจท่ีชัดเจน
เน่ืองจากระเบียบ
กฎหมายมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้ง 

ความเสีย่งดานการ
ปฏิบัติงาน 

๓ ๓ ๙ ปาน
กลาง 

กองคลัง 
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ความเสี่ยง 

ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
อาจเกิดขึ้น 

 
ปจจัยเสี่ยงสาเหตุ 

 
ประเภทความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ 

๕.กิจกรรมงานประมาณการและการ
ควบคุมงานกอสราง 

๑.การข้ึน - ลง ของราคา
วัสดุตามทองตลาดไมคงท่ี 
๒.การไมตดิตาม  ตรวจตรา  
อยางละเอียดและตอเน่ือง
ของเจาหนาท่ี 
๓.การไมปฏิบัติงานตาม
รูปแบบสญัญาจางของผู
รับจาง 

๑.การไมตดิตามตรวจตรา
อยางละเอียดและตอเน่ือง
ของเจาหนาท่ี 
๒.ราคาวัสดตุางๆไมคงท่ี
ทำใหการประมาณราคา
ตางๆตองแกไขตลอดเวลา 
๓.ราคากลางท่ีกำหนด 
โดยสำนักงบประมาณไม
สอดคลองกับราคาทองถ่ิน 
๔.ผูรับจางบางรายไม
ปฏิบัติงานตามรูปแบบ
สัญญาจาง 

ดานการปฏิบัติงาน ๓ ๓ ๙ ปาน
กลาง 

กองชาง 

๖.การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

๑.สถานท่ีไมเพียงพอตอ
จำนวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน 
๒.การดูแลเด็กนักเรียนไม
ท่ัวถึงเน่ืองจากบุคลากร
ทางการศึกษาไมเพียงพอ 
๓.ดานการผลิตสื่อการเรียน
การสอน 
๔.การติดตอสื่อสารและการ
ประสานงานคลองตัว 

๑.ขาดความพรอมดาน
อาคารสถานท่ีของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
๒.อัตราสวนของนักเรียน
และครไูมสมดุล 
๓.ขาดความพรอมดานสื่อ
การเรยีนการสอน
เทคโนโลย ี
๔.การติดตอสื่อสารและ
การประสานงานไม
คลองตัว 

ดานการปฏิบัติงาน ๓ ๓ ๙ ปาน
กลาง 

กอง
การศึกษา 
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ความเสี่ยง 

ผลกระทบ/ความเสียหายท่ี
อาจเกิดขึ้น 

 
ปจจัยเสี่ยงสาเหตุ 

 
ประเภทความเสี่ยง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ผูรับผิดชอบ 

๗.กิจกรรมงานจัดเก็บและกำจัดขยะ
มูลฝอย 

ความเสี่ยงภายใน 
๑.บุคลากร  และอุปกรณมี
จำนวนไมเพียงพอตอการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย 
๒.บุคลากรขาดความรูและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน
จัดเก็บขยะ  จึงทำใหเกิด
อาการเจ็บปวยดวยโรคอา    
ชีวอนามัย 
๓.งบประมาณในการจัดซื้อ
ท่ีรองรับขยะมลูฝอย  คา
ซอมบำรุงรถบรรทุกขยะมูล
ฝอย  คาเช้ือเพลิง และคา
กำจัดขยะมลูฝอยไม
เพียงพอ 
๔.คาซอมบำรุงรถบรรทุก
ขยะมูลฝอยอาจมี
งบประมาณท่ีสูงข้ึน
เน่ืองจากรถบรรทุกขยะคัน
เกามีสภาพไมคอยดีนัก
ความเสี่ยงภายนอก 
๑.ชุมชนมีการท้ิงขยะใน
ปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน  กอใหเกิด
ปญหาขยะตกคางในชุมชน 
 

๑.บุคลากร  และอุปกรณ
มีจำนวนไมเพียงพอตอ
การจัดเก็บขยะมลูฝอย 
๒.บุคลากรขาดความรูและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน
จัดเก็บขยะ จึงทำใหเกิด
อาการเจ็บปวยดวยโรค  
อาชีวอนามัย 
๓.งบประมาณในการ
จัดซื้อท่ีรองรับขยะมูลฝอย  
คาซอมบำรุงรถบรรทุก
ขยะมูลฝอย 
 

ดานการปฏิบัติตาม ๓ ๓ ๙ ปาน
กลาง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 
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แผนบริหารความเส่ียง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
 

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสี่ยง 

 
 

วัตถุประสงค 

 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 
 

ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง 

 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับความเส่ียงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการ

ความเส่ียง 
โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
รวม 

๑.การอยูเวรยามรับแจง
เหตุ ๒๔ ช่ัวโมง 

ปานกลาง กำชับ  ติดตาม  
ตรวจสอบการทำงานของ
ผูอยูเวรแตละชุดอยาง
เครงครดั 
 

เพ่ือปองกันและเฝาระวัง
ปญหาท่ีจะเกิดข้ึน 

ต.ค ๒๕๖๓-
ก.ย.๒๕๖๔ 

ลดปญหาการไมอยู
ปฏิบัติหนาท่ี 

- สำนักปลดัฯ ๓ ๓ ๙ 

๒.การจดัซื้อจัดจาง ปานกลาง ๑.กำชับ  เจาหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบใหปฏิบัติงาน
ดวยความละเอียด 
๒.สงเจาหนาท่ีเขารับการ
ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูความชำนาญ 

เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจดัจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ 

ต.ค ๒๕๖๓-
ก.ย.๒๕๖๔ 

การปฏิบัติงาน
เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวา
ดวยการจดัซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

- สำนักปลดัฯ ๓ ๒ ๖ 

๓.เจาหนาท่ีและ
ผูเก่ียวของยังขาดความรู
ความเขาใจในระเบียบ
กฎหมาย 

ปานกลาง ๑.กำกับตดิตามตรวจสอบ
การทำงานของเจาหนาท่ี
ผูเก่ียวของ 
๒.สงเจาหนาท่ีเขารับการ
อบรม 

ปองกันการผิดพลาด
ดานการจดัซื้อจัดจาง 

ต.ค ๒๕๖๓-
ก.ย.๒๕๖๔ 

ลดปญหาการ
อุทธรณและการ
รองเรียนจาก
ผูประกอบการและ
ลดปญหาขอทักทวง
จากหนวยตรวจสอบ 

 กองคลัง ๓ ๒ ๖ 
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ความเสี่ยง 

 
 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
 

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสี่ยง 

 
 

วัตถุประสงค 

 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 
 

ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง 

 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับความเส่ียงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการ

ความเส่ียง 
โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
รวม 

๔.กิจกรรมการกอสราง
สำรวจ  ออกแบบ  การ
กอสราง 

ปานกลาง -กำชับเจาหนาท่ีใหสำรวจ
หนางานอยางละเอียด 
-กำชับใหเจาหนาท่ีทำการ
ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย
อยูตลอดเวลา 
-สงบุคลากรไปเพ่ิมพูน
ความรูในงานวิศวกรรม
ตลอดเวลา 

เพ่ือใหการกอสรางและ
การออกแบบการ
กอสรางถูกตองตาม
ระเบียบมากข้ึน 

ต.ค ๒๕๖๓-
ก.ย.๒๕๖๔ 

เจาหนาท่ีมี
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

- กองชาง ๒ ๓ ๖ 

๕.การตรวจสอบการ
กอสราง 

ปานกลาง -ใหเจาหนาท่ีควบคุมงาน
ไปดูหนางานบอยข้ึน 
-กำชับใหผูรับจาง
ดำเนินการตามแบบ
แปลน  ถามีปญหาให
คำปรึกษา  ชางควบคุม
งานกอนอยาทำโดย
พลการ 

ไดงานท่ีตรงตามรูปแบบ
และมีคณุภาพถูกตอง
ตามรูปแบบทุกประการ 

ต.ค ๒๕๖๓-
ก.ย.๒๕๖๔ 

ไดงานกอสรางท่ี
ถูกตองตามรูปแบบ
ทุกประการ 

- กองชาง ๒ ๓ ๖ 
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ความเสี่ยง 

 
 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
 

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสี่ยง 

 
 

วัตถุประสงค 

 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 
 

ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง 

 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับความเส่ียงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการ

ความเส่ียง 
โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
รวม 

๖.การใชและดูแลรักษา
รถราชการ 

ปานกลาง -ใหมีการลงเลขการใชรถทุก
ครั้ง  ท่ีมีการใชรถในงาน
ราชการ 
-ทำการตรวจเช็คการใชรถ
ใหพรอมใชงานสม่ำเสมอ 

ใหรถสามารถพรอมใช
งานไดตลอดเวลาและ
มีการลงเลขไดถูกตอง
สัมพันธกับเลขไมค
การเดินทาง 

ต.ค ๒๕๖๓-
ก.ย.๒๕๖๔ 

มีรถราชการพรอมใช
งานตลอดเวลา 
 

- กองชาง ๒ ๓ ๖ 

๗.การคำนวณราคา

กลาง  

ปานกลาง -ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ
ราคากอสรางท่ีจะนำมา
คำนวณราคาใหเปนปจจุบัน
ตลอดเวลา 
-กำชับใหเจาหนาท่ีพิจารณา
ตรวจสอบการทำราคากลาง
อยางละเอียด 

ไดราคากลางท่ีถูกตอง
ตามความเปนจริง  
และถูกตองตาม
หลักเกณฑทุก
ประการ 

ต.ค ๒๕๖๓-
ก.ย.๒๕๖๔ 

คณะกรรมการ
กำหนดราคา  ได
คำนวณราคาได
ถูกตองตาม
หลักเกณฑทุก
ประการ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองชาง ๖ ๓ ๖ 
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ความเสี่ยง 

 
 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
 

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสี่ยง 

 
 

วัตถุประสงค 

 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 
 

ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง 

 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับความเส่ียงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการ

ความเส่ียง 
โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
รวม 

๘.การควบคุมภายใน
ระดับหนวยงานยอย 

ปานกลาง -ทุกครั้งท่ีมีการเบิกวัสดุไป
ใชตองทำการลงในสมุด
คุมอยางเครงครัด 

-ทำใหเบิกจายวัสดมุี
ประสิทธิภาพคุมคาราคา
ประหยดัเงินใหองคกร 

ต.ค ๒๕๖๓-
ก.ย.๒๕๖๔ 

การเบิกจายวัสดมุี
ประสิทธิภาพเกิด
ความคุมคาและ
ประหยดัเงินให
องคกร 

- กองชาง ๒ ๓ ๖ 
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ความเสี่ยง 

 
 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
 

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสี่ยง 

 
 

วัตถุประสงค 

 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 
 

ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง 

 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับความเส่ียงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการ

ความเส่ียง 
โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
รวม 

๙.การเบิกจายเงินกรณี
การจัดการแขงขันกีฬา 
 
 
 

 

สูง กำชับใหเจาหนาท่ีปฏิบัติ
ตามระเบียบ  กฎหมาย  
และขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน  
การจัดการแขงขันกีฬา 
และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาใน
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ 

ต.ค ๒๕๖๓-
ก.ย.๒๕๖๔ 

การปฏิบัติงาน
เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัด
งานแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๙ 

- กอง
การศึกษา 

๔ ๔ ๑๖ 
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ความเสี่ยง 

 
 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
 

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสี่ยง 

 
 

วัตถุประสงค 

 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 
 

ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง 

 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับความเส่ียงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการ

ความเส่ียง 
โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
รวม 

๑๐.การจัดซื้อจัดจาง
และการเงินบัญชีของ 
ศพด. 
 
 
 

 

สูง ๑.กำชับใหเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานตามระเบียบ  
กฎหมาย  และขอบังคับท่ี
เก่ียวของ 
๒.จัดสงบุคลากรเขารับ
การฝกอบรมเพ่ิมพูน
ความรู  ทักษะความ
ชำนาญเก่ียวกับระเบียบ
การเงิน  และพัสดุให
สามารถปรับใชไดทันกับ
ปจจุบัน 

เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจดัจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ และ
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไข
เพ่ิมเตมิจนถึงปจจุบัน 

ต.ค ๒๕๖๓-
ก.ย.๒๕๖๔ 

การปฏิบัติงาน
เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  
วาดวยการจดัซื้อจัด
จางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิก
จายเงิน  การฝาก
เงิน  การเก็บรักษา
เงิน  และการตรวจ
เงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปจจุบัน 

- กอง
การศึกษา 

๔ ๔ ๑๖ 
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ความเสี่ยง 

 
 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
 

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสี่ยง 

 
 

วัตถุประสงค 

 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 
 

ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง 

 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับความเส่ียงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการ

ความเส่ียง 
โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
รวม 

๑๑.กิจกรรมการสงใช
เงินยืมเงินทดรอง
ราชการยังมผีูยืมเงินบาง
รายไมสงใชเงินยืม 
 
 
 

 

สูง ๑.จัดทำแผนพับใหความรู
เรื่องระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการรับเงิน  การเบิก
จายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ และท่ีแกไข
เพ่ิมเตมิถึงปจจุบัน 
๒. สรางจิตสำนึกใหแก
เจาหนาท่ีในกอง
การศึกษา 
 

เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการรับเงิน  การ
ฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงิน  และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ
จนถึงปจจุบัน 

ต.ค ๒๕๖๓-
ก.ย.๒๕๖๔ 

การปฏิบัติงาน
เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน  
การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ
จนถึงปจจุบัน 
๒. เจาหนาท่ีในกอง
การศึกษามีจติสำนึก
สงใชเงินยืมตาม
กำหนดเวลา 

- กอง
การศึกษา 

๓ ๕ ๑๕ 
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ความเสี่ยง 

 
 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
 

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสี่ยง 

 
 

วัตถุประสงค 

 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 
 

ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง 

 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับความเส่ียงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการ

ความเส่ียง 
โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
รวม 

๑๒.กิจกรรมงานจัดเก็บ
และกำจดัขยะมลูฝอย 

ปานกลาง ๑.ดำเนินการจดัหาสถานี
คัดแยกขยะมูลฝอยท่ีมี
ประสิทธิภาพ  และไม
สรางมลภาวะแก
ประชาชนท่ีอาศัยบริเวณ
พ้ืนท่ีละแวกใกลเคียง 
๒.สงเสรมิกิจกรรมรไีชเคลิ
ขยะ  เพ่ือใหประชาชน
รูจักนำวัสดุหรือภาชนะ
เหลือใชนำกลับมาใชใหม  
และเพ่ือลดปรมิาณการท้ิง
ขยะในแหลงชุมชน 
๓.จัดตั้งงบประมาณจดัซื้อ
ท่ีรองรับขยะมลูฝอย  
และคาใชจายในการกำจัด
ขยะมูลฝอยใหเพียงพอ 

๑.เพ่ือใหมีระบบการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยได
อยางถูกตองและ
ปลอดภัย 
๒.เพ่ือใหการดำเนินการ
ฝงกลบขยะมูลฝอย
ถูกตองตามสุขลักษณะ 
๓.เพ่ือใหมีการ
ดำเนินการตั้ว
งบประมาณจัดซื้อท่ี
รองรับขยะมลูฝอย 
๔.เพ่ือลดความเสี่ยงจาก
การเจ็บปวยจากโรคอาชี
วอนามัยของบุคลากร 

ต.ค ๒๕๖๒-
ก.ย.๒๕๖๓ 

เทศบาลฯสามารถ
บริหารจดัการขยะ
ภายในเขตเทศบาลฯ
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

๒ ๓ ๖ 
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ความเสี่ยง 

 
 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 
 

กิจกรรมการควบคุม/
จัดการความเสี่ยง 

 
 

วัตถุประสงค 

 
 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 
 

ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง 

 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 

ผูรับผิดชอบ 

ระดับความเส่ียงท่ีคาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการ

ความเส่ียง 
โอกาส/
ความถ่ี 

ผลกระทบ/
ความ
รุนแรง 

คะแนน
รวม 

  ๔.จัดทำโครงการลด
ปริมาณขยะมลูฝอย  โย
นำขยะในครัวเรือนมา
หมักทำปุยและน้ำหมัก
ชีวภาพ 
๕.มีการสับเปลี่ยนถังขยะ
ท่ีชำรุด  เพ่ือใหมีท่ีรองรับ
มูลฝอยอยางเพียงพอตอ
ความตองการของ
ประชาชน  และจำนวน
ประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน 
๖.กำหนดเสนทางเดินรถ
เพ่ือเขาเก็บขยะมูลฝอย
ตรงตามจุด  เพ่ือลด
ปญหาขยะตดคางในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
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