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ส่วนที่ 1 
บทนำ  

1. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรจะต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัย

ภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เป็นความเสี่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อองค์กร
โดยความเส่ียงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ในขณะท่ีโอกาสจะเป็นตัวสร้างราคาต่อองค์กร ดังนั้นการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร นอกจากนี่การบริหารจัดการความเส่ียงยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของ การกำกับดูแลกิจการ
ท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วย ความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลท่ีดีต่อภาพลักษณ์ และการสร้างมูลราคาเพิ่มให้แก่องค์กรท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  

เทศบาลทะเมนชัย จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเส่ียง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง
และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ    
พ.ศ. 2561 มาตรา 79 “ให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและ การบริหารจัดการ
ความเส ี ่ยงโดยให ้ถ ือปฏิบ ัต ิตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท ี ่กระทรวงการคลังกำหนด ”และหนังสือ
กระทรวงการคลังท่ี 0409.4/ว23 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2562 ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารความเส่ียงของ
องค ์กรเช ิงบ ูรณาการ (Enterprise Risk Management Integrated Framework ของ  The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ ่งได้
คำจำกัดความของการบริหารความเส่ียงขององค์กรไว้ว่า 

ดังนั้น การบริหารความเส่ียงจึงเป็นส่ิงท่ีผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเทศบาล ต้องให้ความสำคัญและ
ถือปฏิบัติตามแนวทางท่ีกำหนดไว้ในคู่มือการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร คู่มือบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบ
หลักการบริหารความเสี ่ยงแบบบูรณาการตาม  แนวทาง COSO (COSO : ERM Integrated Framework) 
ประกอบกับกรอบหลักเกณฑ์การวัดประเมินผล การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามที่กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลังได้กำหนดขึ้น  
2. ความหมายและคำจำกัดความ  

ความเสี่ยง (Uncertainty) หมายถึง ความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
โดยผลกระทบดังกล่าวทำให้การดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหรือความคาดหวังโดยอาจวัด  ระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิด ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) 

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือการบริหารปัจจัยและ ควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการที่กำหนดขึ้น
และนำไปใช้โดย คณะกรรมการฝ่ายบริหารและบุคลากรอื่นๆขององค์กรเพื่อกำหนดกลยุทธ์และใช้กับหน่วยงาน
ท้ังหมดในองค์กรโดยได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นซึ่งอาจมีผลกระทบต่อองค์กร รวมทั้งการ
บริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) ประเมินได้ควบคุมได้และ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบท้ังนี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
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หมายถึง สาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม ขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้ทั้งท่ี
เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร  

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์ 
เพื่อจัดลำดับความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรโดยการประเมินจาก  

1. โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถีห่รือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง  
2. ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงความเสียหายท่ีเกิดขึ้นหากเกิด  

ระดับของความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและ 
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยง ปานกลาง 
ความเส่ียงน้อย และความเส่ียงน้อยมาก  

การบร ิหารความเส ี ่ยง  (Risk Management) หมายถ ึง  การกำหนดนโยบายโครงสร ้างและ 
กระบวนการเพื่อทำให้คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงาน  ท่ัว
ทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ท่ีอาจ เกิดขึ้น
ประเมินผลกระทบต่อองค์กรและกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด
ไว้ได้  

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
หมายถึง กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี ่ยงแบบทั ่วทั้งองค์กร  (Enterprise Risk Management: ERM)               
มีแนวทางในการแจกแจงปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อยรวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าท่ี
ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเส่ียงท่ีชัดเจน 

การบริหารความเสี่ยงโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management: ERM) หมายถึง การบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร รวมถึงกระบวนการในการปฏิบัติงาน โดยต้องพยายามท่ีจะลดสาเหตุ
ของความเสี่ยงในแต่ละโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วจะทำให้องค์กรเกิดความเสียหายโดยการทำให้ระดับความเสี่ยงและ
ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้  ประเมินได้ 
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นสำคัญ  

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หรือ ความเสี่ยงหรือลด
ผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ (Rise Tolerance)  

การติดตามประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการติดตามผล
ระหว่างดำเนินการตามแผน และทำการตรวจทานดูว่าแผนมีการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพดี  ให้คง
ดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเส่ียงถูกกำหนดไว้มีประสิทธิภาพเพียงพอเหมาะสม มี
การปฏิบัติตามจริง หากพบข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา นอกจากนี้ควร กำหนดให้
มีการประเมินความเสี่ยงซ้ำอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความเสี่ยงได้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แล้วมีความ
เส่ียงใหม่เพิ่มข้ึนมาอีกหรือไม่  

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงท่ี
องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเส่ียงในด้านนโยบาย ความเส่ียงในด้านการ ดำเนินงาน 
ความเสี่ยงในด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงในด้านการเงิน และความเสี่ยงในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ เป็นต้น  
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ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นส่ิงท่ีอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบองค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุด ได้แก่ 
ความเสี่ยงด้านสภาพเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้าน
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภค ความเสี่ยง ด้านกฎหมาย และ
ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น  
3. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง  

1. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กรมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง สามารถ
บริหารความเส่ียงได้ในทิศทางเดียวกัน  

2. เพื่อหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  

3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของเทศบาล ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล     
กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม กองการศึกษา  

4. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นกับเทศบาลและเป็นกรอบแนวทางใน
การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเส่ียง  
4. เปา้หมายการบริหารจัดการความเสี่ยง  

1. ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการ
ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจของ เทศบาล
ตำบลทะเมนชัย  

2. จัดให้มีระบบการบริหารที่ดี และเป็นไปอย่างมีระบบ และมีองค์ประกอบหลักของการบริหารความ
เส่ียงท่ีดีและครบถ้วน  

3. สามารถนำแผนบริหารความเส่ียงไปใช้ในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบ  
5. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง  

1. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง เป็นการ
ดำเนินการซึ่งต้ังอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร  

2. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กร เข้าใจ
เป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเส่ียงสำคัญท่ีส่งผลกระทบในเชิงลบต่อ องค์กรได้อย่าง
ครบถ้วน  

3. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเส่ียงเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ ผู้บริหาร
สามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของ
ผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม 
และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลราคาเพิ่มให้แก่
องค์กร  

4. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันการบริหารความเส่ียง ทำให้รูปแบบการ ตัดสินใจใน 
การปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยผู้บริหารมีความ เข้าใจในกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเส่ียงอย่างชัดเจน  
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5. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ  
จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารความเส่ียง  
6. ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการผลักดันการบริหารความเสี่ยง  

ปัจจัยสำคัญท่ีจะช่วยให้การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเส่ียงขององค์กรประสบความสำเร็จมี            
8  ประการ ดังนี้ 

1. การสนับสนนุจากผู้บริหารระดับสูง  
การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี ่ยงขององค์กรจะประสบความสำเร็จเพียงใดขึ ้นอยู ่กับ  

เจตนารมณ์การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูงในองค์กรผู้บริหารระดับสูงต้องให้
ความสำคัญและการสนับสนุนแก่ทุกคนในองค์กรให้เข้าใจความสำคัญในคุณค่าของการบริ หารความเสี่ยงต่อ 
องค์กรมิฉะนั้นแล้วการบริหารความเส่ียงไม่สามารถเกิดข้ึนได้  

2. ความเข้าใจความหมายของความเสี่ยงตรงกัน  
การใช้คำนิยามเกี่ยวกับความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงแบบเดียวกันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพ ใน

การกำหนดวัตถุประสงค์นโยบายกระบวนการเพื่อใช้ในการบ่งช้ีและประเมินความเส่ียงและกำหนดวิธีการ จัดการ
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม ทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีทุกระดับมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการบริหารความ เส่ียง  

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
องค์กรทั่วไปจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้นั ้นจะต้องนำ

กระบวนการบริหารความเส่ียงมาปฏิบัติได้อย่างท่ัวถึงท่ัวทั้งองค์กรและกระทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
4. การบริหารการเปลี่ยนแปลงต้องมีการช้ีแจง  
การนำกระบวนการการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ องค์กรต้องมีการปรับวัฒนธรรมการบริหารความ

เส่ียงขององค์กรให้เข้ากับทุกระดับขององค์กร และต้องให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบถึงการเปล่ียนแปลง
ของผลท่ีองค์กรและแต่บุคคลจะได้รับการเปล่ียนแปลง  

5. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
การสื่อสารเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการสื่อสาร    

จะเน้นให้เห็นถึงการเช่ือมโยงระหว่างการบริหารความเส่ียงกับกลยุทธ์องค์กร การช้ีแจงทำความเข้าใจต่อพนักงาน
ทุกคนถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี ่ยงจะช่วยให้เกิดการยอมรับใน
กระบวนการและนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารความเส่ียง  

6. การวัดผลการบริหารความเสี่ยง  
การวัดความเสี่ยงในรูปแบบผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจะทำให้ผู้บริหาร  สามารถประเมินความ

เส่ียงท่ีเกิดขึ้นและดำเนินกระบวนการท้ังหมดให้เกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
เป็นการลดความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและดำเนินการ ให้กับ
กระบวนการทั้งหมดเกิดความสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นการลดความ  แตกต่าง
ระหว่างความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น  

7. การให้ความรู้เร่ืองการบริหารความเสี่ยง  
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรควรต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจกระบวนการบริหาร       

ความเสี่ยงและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อบรรลุความสำเร็จขององค์กร       
และส่ือสารข้อมูลเกี่ยวกับความเส่ียง 



 

 
 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัดเทศบาล 
5 

8. การติดตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยง  
ขั้นตอนสุดท้ายของปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเส่ียงคือกำหนดวิธีท่ีเหมาะสม ในการ

ติดตามการบริหารความเส่ียง  
- การติดตามกระบวนการการบริหารความเส่ียงควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้  
- การรายงานและตรวจทานขั้นตอนติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงความชัดเจนและสม่ำเสมอของ

การมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง  
- บทบาทของผู้นำในการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเส่ียง  
- การประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเส่ียง  
 
 

**************************** 
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ส่วนที่ 2 
หลักการบริหารความเสี่ยง 

 

มาตรฐานที่จะนำมาใช้ในการกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยง เป็นกรอบแนวคิดในการบริหาร ความ
เส่ียงแบบท่ัวทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหา และความเส่ียง
ออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ รวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านการ บริหารความเส่ียงท่ี
ชัดเจน อ้างอ ิงจากมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) ดังแสดงในรูปท่ี 1  
 
COSO + ERM  
                                                                                                     4  วัตถุประสงค ์                                                                                                                 
                          
 
 
8 องค์ประกอบ 

 
 
 
รูปภาพที่ 1 องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO : ERM (Integrated Framework)  

กรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO : ERM (Integrated Framework)
ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลักจำนวน 8 องค์ประกอบ เพื่อเป็นกรอบการบริหารความเส่ียงและ การควบคุมภายใน 
ดังนี้  

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) ได้แก่ วัฒนธรรมขององค์กร นโยบาย     
ในการบริหารความเส่ียงและมุมมองของผู้บริหารเป็นต้น  

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) เป็นกระบวนการการกำหนดวัตถุประสงค์ในการ
บริหารความเส่ียงขององค์กรโดยส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร 

3. การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้ง จาก
ภายนอกและภายในองค์กรโดยพิจารณาถึงสาเหตุของความเส่ียงนั้นๆ  

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวิเคราะห์พิจารณาจากโอกาสในการ เกิดขึ้น
ของความเส่ียงและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเส่ียง  

Risk Management 

  Risk  

Entity Unit – Level 

     components 

หน่วยงานในระดับ

ต่างๆ 
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5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนด มาตรการท่ีจะรองรับและ ตอบสนอง
ต่อความเส่ียง ได้แก่ การลดโอกาสในการเกิดความเส่ียงการถ่ายโอนความเส่ียง การลดผลกระทบท่ีเกิดจากความ
เส่ียงและการยอมรับความเส่ียงเป็นต้น  

6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) เป็นการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่า จะมี
การดำเนินการตามมาตรการตอบสนองความเส่ียงท่ีกำหนดไว้  

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ได้แก่ การเก็บรวบรวม การ
บันทึกข้อมูลการส่ือสารรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารความเส่ียง  

8. การติดตามผล (Monitoring) เป็นการติดตามผลในการ บริหารความเส่ียงว่าเมื่อดำเนินการบริหาร
ความเส่ียงตามมาตรการท่ีกำหนดไว้แล้วได้มีผลอย่างไรมีความเส่ียงตกค้างหลงเหลืออยู่หรือไม่  

 
******************** 
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ส่วนที่ 3  
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลทะเมนชัย 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนา  

 “สภาพแวดล้อมน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน การคมนาคมสะดวก 
การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน 

                                     บนหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี” 
      พันธกิจ 

1. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
3. ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
5. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
6. สร้างจิตสำนึกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
8. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ส่งเสริมวินัยการจราจร 

2. ยุทธศาสตร์ 
  (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง” 

- แผนงานการเกษตร 
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    
- แผนงานการเกษตร 

           (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
   - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
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   - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   - แผนงานการศึกษา 
   - แผนงานสาธารณสุข 
   - แผนงานงบกลาง 

3. เป้าประสงค ์ 
  (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า สะพาน ก่อสร้างระบบ 
ป้องกันน้ำท่วม และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพืน้ท่ีท่ีเกิดปัญหาน้ำท่วมถึง  

2. พัฒนาระบบจราจรให้ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
3. ขุดลอกแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความจำเป็นสำหรับประชาชนในเขตเทศบาล 
4. การส่งเสริมวินัยการจราจร 

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
1. ติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะ และขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
2. พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐาน และขยายเขตบริการประปาให้เพียงพอต่อความ 

ต้องการของชุมชน 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง” 

1. เสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็ง สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
2. ให้คำแนะนำบริการต่าง ๆ  เสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ“ให้ประชาชนมี 

ส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล” 
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้กับประชาชน 
3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต 
4. ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน 

(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    
1. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2. บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

            (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
2. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
3. การบริหารจัดการการเงิน การคลังและงบประมาณท่ีสามารถตรวจสอบได้ 
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการประชาชน 
5. จัดให้มีสถานท่ีกลางของชุมชุนในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 
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4. ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของถนนท่ีได้มาตรฐานและสะดวกมากขึ้น 
 2. ร้อยละของระบบระบายน้ำท่ีได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 3. ร้อยละเกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรและป้องกันปัญหาภัยแล้ง 
 4. จำนวนสถานท่ีจัดกิจกรรมท่ีได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 5. จำนวนแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีได้มาตรฐาน 
 6. ร้อยละประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
 7. ร้อยละของรายจ่ายด้านการเกษตรลดลง 
 8. ร้อยละของเกษตรกรมีพันธุพ์ืชท่ีมีคุณภาพ 
 9. ร้อยละของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 
 10. มีโรงเรือน เพาะชำท่ีมีมาตรฐาน 
 11. จำนวนช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น 
 12. ร้อยละของประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลทะเมนชัยได้รับความช่วยเหลือ 
 13. ร้อยละของผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 14. ร้อยละของผู้พิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 15. ร้อยละของผู้ป่วยเอดส์มีความเป็นอยู่ท่ีดี 
 16. ร้อยละกลุ่มสตรีมีความเข้มแข็งและมีรายได้เพิ่มข้ึน 
 17. ร้อยละผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายดีขึ้น 
 18. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 19. ร้อยละของนักเรียนได้รับประทานอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการเพิ่มข้ึน 
 20. ร้อยละของนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนถูกหลักโภชนาการ 
 21. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 22. ร้อยละของเด็กเล็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 23. ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาเพิ่มข้ึน 
 24. จำนวนสถานท่ีท่ีได้มาตรฐานปลอดภัยเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 
 25. ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 26. ร้อยละของห้องสมุดมีความทันสมัยและเครื่องมือท่ีได้มาตรฐาน 
 27. ร้อยละของสถานท่ีราชการมีความปลอดภัย 

28. ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนา 
29. จำนวนประเพณีโบราณจังหวัดได้รับการสืบสานและอนุรักษ์ให้สืบทอดต่อไป 
30. ร้อยละของประชาชนมีความตระหนักและหวงแหนรักษาประเพณีวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
31. ร้อยละของเยาวชน ประชาชนมีความรัก สามัคคีเพิ่มขึ้น 
32. ร้อยละของบุคลากรท้องถิ่นมีความรักสามัคคีเพิ่มขึ้น 
33. จำนวนของสถานท่ีออกกำลังกายเพิ่มข้ึน 
34. ร้อยละของประชาชนได้รับการบริการอย่างท่ัวถึง 
35. ร้อยละของผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลง 
36. ร้อยละสามารถควบคุมป้องกันโรคระบาด 
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37. ร้อยละของประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด 
38. ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น 
39. ร้อยละของประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีมีความน่าเช่ือถือเพิ่มข้ึน 
40. ร้อยละของประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการพลังงาน 
41. ร้อยละของการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
42. ร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
43. ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
44. ร้อยละของประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ัวถึง 
45. ร้อยละของมีชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติท่ีมีศักยภาพ 
46. จำนวนสมาชิก อปพร. มีศักยภาพในการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
47. จำนวนสถานท่ีกำจัดขยะท่ีได้มาตรฐาน 
48. ร้อยละการจัดการขยะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
49. จำนวนของแหล่งน้ำมีความสะอาดเพิ่มขึ้น 

5. ค่าเป้าหมาย 
   1. การคมนาคมและการสัญจรไป-มา มีความสะดวกยิ่งขึ้น ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน 

 2. สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนและพื้นท่ีทางการเกษตรของประชาชน 
 3. ประชาชนในชุมชนมีน้ำไว้อุปโภค บริโภคตลอดท้ังปีเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ 
 4. ประชาชนมีน้ำประปาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานเพียงพอในการอุปโภคบริโภค 

   5. มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นท่ีและ
นอกเขตพื้นท่ี 

 6. ประชาชนมีช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 7. ชุมชนมีสถานท่ีท่ีกว้างขวางในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความเจริญให้แก่ชุมชน 
 8. มีสถานท่ีออกกำลังกายท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
 9. ประชาชนได้มีความรู้พัฒนาในการเล้ียงเป็ดไข่และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 10. เกษตรกรมีการพัฒนาการเล้ียงโค – กระบือมีรายได้เพิ่มขึ้น 
 11. กลุ่มเกษตรกรสามารถผลิตข้าวพันธุ์ดีและรายได้เพิ่มขึ้น 
 12. มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 
 13. ลดมลภาวะจากการเผาตอซังข้าว 
 14. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ ลดรายจ่าย สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
 15. มีสถานท่ีสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

   16. ประชาชน ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสใน จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการดูแล ช่วยเหลือจากภาครัฐอย่าง 
ท่ัวถึง 

 17. นักเรียนได้รับการพฒันาทักษะด้านการอ่าน เขียน ส่ือสาร และคิดคำนวณ ตามศักยภาพ 
 18. เด็กนักเรียนและเด็กเล็กมีสุขภาพร่างกายท่ีเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง 

19. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีห้องสมุดท่ีได้มาตรฐานและ 
เพียงพอต่อการให้บริการ และมีมาตรฐานและความปลอดภัย 
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  20. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย ได้รับการ
พัฒนาทักษะภาษาไทยได้อย่างเต็มศักยภาพ 
  21. ประชาชนได้มีส่วนร่วมโครงการกิจกรรมอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  22. ประชาชนมีส่วนร่วมและมีจิตสำนึกและตระหนักในการใช้พลังงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และมีความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนท่ีถูกต้อง 
  23. พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีความสุข พึงพอใจและมีแรงจูงใจในการทำงาน 
  24. ประชาชนได้รับความสะดวกในการขอรับข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นปัจจุบันเป็นระบบมากขึ้น 
  25. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างส่วนราชการต่างๆ และประชาชนได้สำนึกถึงความ
เสียสละ และความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น 
  26. ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและสิทธิของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 
  27. ประชาชนทุกชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกันตนเอง 
  28. ประชาชนรู้บทบาทและหน้าท่ีของตนเองและไปใช้สิทธิ์เลือกต้ัง 
  29. พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เยาวชน และประชาชนดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชน
และการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  30. พนักงานเจ้าหน้าท่ีทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการท่ีดี 
  31. มีสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการและสำหรับบริการประชาชน 

6. กลยุทธ์ 
  (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. กลยุทธ์การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ถนน ทางระบายน้ำ สะพาน  ป้ายเตือน 
2. กลยุทธ์การพัฒนาในส่งเสริมการจัดการจราจร การติดต้ังป้ายบอกเส้นทาง +สัญญาณจราจร 

  (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
   1. กลยุทธ์การพัฒนาระบบชลประทานหรือการพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกคลอง บ่อบาดาล ระบบ
บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรในท้องถิ่น 
   2. กลยุทธ์การพัฒนาการขยายเขตระบบประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค และไฟฟ้าสาธารณะ 
   3. กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานท่ีจำเป็น  

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง” 
 1. กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. กลยุทธ์การพัฒนาการอบรมการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 
   4. กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
  (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1. กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและ 
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
   2. กลยุทธ์การพัฒนาการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพและเงินเพิ่มพิเศษในภาวะเศรษฐกิจถดถอยรายเดอืน
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
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   3. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   4. กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ  
   5. กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
   6. กลยุทธ์การพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กาส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   7. กลยุทธ์การพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขของท้องถิ่น 
   8. กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
สตรี ผู้ด้อยโอกาส ท้ังในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม หัตถกรรมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

9. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พุทธสถาน วัฒนธรรมท้องถิ่น  
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

2. กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
          (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
   1. กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความปรองดองสมานฉันท์ 
ความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   2. กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   3. กลยุทธ์การพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
          การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลทะเมนชัย จะกำหนดตาม
กรอบความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับท่ี 12, แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา , ชัยภูมิ ,บุรีรัมย์ ,สุรินทร์) (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 
2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ ประเด็นการ
พัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป , ประเด็นการพัฒนาที่ 2 
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวการท่องเท่ียว และผลิตภัณฑ์ไหม และประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประเด็นการพัฒนา 
(Strategies Issues) รวม 4 ประเด็น คือ ประเด็นการพัฒนาที่ 1  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี , ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียว , ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และ
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร ท้ังนี้ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี ความต้องการของประชาชน
ในพื้นท่ี วิถีชุมชนด้านการเกษตร โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาเพื่อให้มีความยั่งยืน 
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8. ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

แผนผังความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ด้านรักษาความ
มั่นคงและความ

สงบ   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินใน

เขตจังหวัด
บุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

เมืองน่าอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาการ
ท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนา
เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาขีด
สมรรถนะองค์กร 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
ตำบลทะเมนชัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจชุมชน
บนหลักปรัชญา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพัฒนาด้าน
การบริหาร

จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

แผนงาน
บริหารท่ัวไป 

 

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งฯ 

แผนงาน
ศาสนา

วัฒนธรรม 

แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

แผนงาน
การเกษตร 

 

แผนงาน     
งบกลาง 
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2. ภารกิจ อำนาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล 
 

  มีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู ้ร ับผิดชอบกำกับดูแล  ภายในสำนักปลัดเทศบาล                        
มีพนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างในสังกัดเป็นผู้ช่วย โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงาน  
วางแผนมอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข  เช่น ติดตามประเมินผล         
และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ   ภายในสำนักปลัดเทศบาล  งานธุรการ งานการ
เจ้าหน้าท่ี  งานนิติการ  งานสวัสดิการเด็กเยาวชน  สตรี  คนพิการและคนชรา  งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนา
ชุมชน งานจัดทำงบประมาณ งานวิจัยและประเมินผล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานบริหารงานทั่วไป    
งานเผยแพร่และฝึกอบรม งานเผยแพร่และวิชาการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานทะเบียนราษฎรและบัตร  
งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานติดต่อประสานงานเครือข่ายการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น  อีกทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสำนักปลัดเทศบาลแบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น     3  ฝ่าย  12 งานดังนี้ 

1. ฝ่ายอำนวยการ รับผิดชอบกำกับดูแลภายในฝ่ายอำนวยการ มีพนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าท่ี 
พน ักงานจ ้างในส ังก ัดเป ็นผ ู ้ช ่วย โดยม ีหน ้าท ี ่ ร ับผ ิดชอบในการประสานงาน   วางแผนมอบหมาย
งาน  ควบคุม  ตรวจสอบ     ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข  เช่น ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ขัดข้อง  ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในสำนักปลัดเทศบาล  อีกทั้งปฏิบัติหน้าที่อ ื ่นตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  ซึ่งฝ่ายอำนวยการ  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  6  งานดังนี้ 
 1.1 งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  คือ 

1) งานสารบรรณ  การรับ – ส่ง  โต้ตอบหนังสือของเทศบาล 
2)  งานจัดสถานที่ดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื ่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์การติดต่อ และ

อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  รวมทั้งดูแลรักษาซ่อมแซมอาคาร  สถานที่ พัสดุ  ครุภัณฑ์   และ
ยานพาหนะของส่วนราชการ 
         3) งานประชุมผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 
         4) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีขอความร่วมมือ  
         5) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ 
         6) ศูนย์อำนวยความสะดวก 
         7) งานรัฐพิธี 
      8) งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
         9) งานจดทะเบียนพาณิชย์ 
        10) งานจัดทำคำส่ัง และประกาศของเทศบาล 
        11) งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของสำนักปลัดเทศบาลพร้อมท้ังรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน 
        12) จัดเก็บ และรักษาข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือราชการ ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ         
ของหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีข้อมูลท่ีสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ  
        13) งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากบังคับบัญชา                                                                             
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1.2 งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  คือ 
         1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
        2) งานบรรจุแต่งต้ัง โอน ย้าย รับโอน และเล่ือนระดับ 
        3) งานสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก 
         4) งานทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล , 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
         5) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
         6) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
        7) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์ 
        8) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง 
        9) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรับ
ทุนการศึกษา                   
        10) งานพิจารณาเล่ือนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
        11) งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง 
      12) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น 
       13) งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา   

1.3 งานนิติการและการพาณิชย์ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ คือ 
         1) งานกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่ างเทศ
บัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำส่ังท่ีเกี่ยวข้อง 
         2) งานจัดทำนิติกรรมและสัญญาต่างๆ รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตาม
กฎหมาย 
         3) งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
         4) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ 
        5) งานสอบสวนเปรียบเทียบการกระทำท่ีละเมิดเทศบัญญัติ              
         6) งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่ประชาชน 
           7) งานศูนย์ช่วยเหลือรับเรื่องราวการร้องทุกข์ของเทศบาล 
         8) งานเลือกตั้ง 
         9) งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
         10) งานจดทะเบียนพาณิชย์ 
        11) งานศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค 

12) งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
1.4 งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ คือ 

         1) งานสังคมสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 
         2) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกองทุน หรือสมาคมในรูปแบบต่างๆ เช่นสมาคมปานกิจสงเคราะห์ เพื่อเกิด
สวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน 
         3) งานฌาปนกิจสงเคราะห์ ตาม พรบ. การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 
         4) งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 



 

 
 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัดเทศบาล 
17 

 1.5  งานกิจการสตรีและคนชรา   มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ คือ 
2) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแก่องค์การชุมชน 

         3) งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาการอนามัยและสุขาภิบาล 
         4) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน 
         5) งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน 
         6) งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

1.6 งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ คือ 
         1) งานถ่ายโอนภารกิจ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของกรมส่งเสริมการเกษตร , กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม, สำนักกิจการสตรีสถาบันครอบครัว , สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ, กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 
กรมประมงและกรมป่าไม้ 
         2) รวบรวมทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเช้ือเอดส์ เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการท่ีพึ่งได้ เช่น เบี้ยยังชีพ 
เบ้ียสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
         3) งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา      

2.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ    
มีหน้าที่ รับผิดชอบกำกับดูแลภายในฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีพนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าท่ี 

พน ักงานจ ้างในส ังก ัดเป ็นผ ู ้ช ่วย โดยม ีหน ้าท ี ่ ร ับผ ิดชอบในการประสานงาน   วางแผน   มอบหมาย
งาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข  เช่น ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ขัดข้อง  ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานจัดทำ
งบประมาณ งานประชาสัมพันธ์  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  3  งานดังนี้ 

2.1 งานงบประมาณ   มีหน้าท่ีรับผิดชอบ คือ 
         1) รวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ 
         2) งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ 
         3) งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
         4) งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
   2.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ คือ 
         1) งานรวบรวมวิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้การวางแผนและการประเมินผล
ตามแผนทุกระดับ 
         2) งานจัดเตรียมเอกสาร ที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงาน หรือองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง 
         3) งานวิเคราะห์ และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการ
สาธารณูปโภค 
         4) งานวิเคราะห์และคาดคะเน รายได้-รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต 
         5) งานจัดเตรียม และเรียบเรียงแผนพัฒนาการกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผน
ประจำป ี
         6) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
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         7) งานประสานงานกับหน่วยงานในเขตเทศบาล  และหน่วยงานอื ่นที ่เก ี ่ยวเนื ่องก ับการบริการ
สาธารณูปโภคการเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียง เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการ
ประเมินผลงานตามแผน 
         8) งานศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทั ้งในด้านการปกครอง การบริหารและ การปฏิบัติงานของ
เทศบาล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
         9) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและดำเนินการ 
        10) งานประชุมประชาคมหมู่บ้านสัญจร และการบริการประชาชนเคล่ือนท่ี 
        11) งานกำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในเขตเทศบาล 
        12) งานติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล 
        13) งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบายของทางราชการ  
        14) งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
  2.3 งานประชาสัมพันธ์   มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ คือ 
         1) งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สนับสนุนผลงานและนโยบายของเทศบาล 
         2) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
         3) งานเผยแพร่ แจกจ่ายข่าวสาร เอกสารและความรู้ในด้านต่างๆ 
         4) งานสารสนเทศและควบคุมดูแลระบบเสียงตามสาย 
         5) งานกิจการสภาและงานประชุมสภาเทศบาล 
         6) งานต้อนรับ ช้ีแจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ 
         7) ศึกษา รวบรวมขอ้มูล สถิติสรุปรายงานและปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่าง ๆ 
         8) งานสำรวจ รวบรวมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน                
         9) งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา                                        
3 ฝ่ายปกครอง 

รับผิดชอบกำกับดูแลภายในฝ่ายปกครอง มีพนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างในสังกัดเป็น
ผู้ช่วย โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษา
แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข  เช่น ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้อง  ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ภายในฝ่ายปกครอง งานธุรการ  งานเลือกตั้ง งานทะเบียนราษฎรและบัตร 

3.1  งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ คือ   
         1) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร 
         2) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง 
         3) ปฏิบัติหน้าท่ีงานธุรการ หนังสือเข้า - ออก ของงานทะเบียนราษฎร  
         4) ให้การบริการประชาชนของ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทะเมนชัย ในการเป็นผู้ช่วยนาย
ทะเบียนท้องถิ่น นายทะเบียนผู้รับแจ้งการเกิด การตาย การแจ้งย้าย ท่ีอยู่ การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน การ
กำหนดเลขที่บ้านใหม่ และการออกหนังสือรับรองการเกิดในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนนำเสนอใหน้าย
ทะเบียนท้องถิ่นฯ พิจารณา 
         5) ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รวบรวม และนำเสนอ ให้ความเห็นในเรื ่องการขออนุมัติรับแจ้งเกิดเกิน
กำหนด การแจ้งตายเกินกำหนด และการขอเพิ่มช่ือเข้าในทะเบียนบ้าน เสนอให้ต่อนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณา 
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         6) รับผิดชอบดูแลรักษางานพัสดุเอกสารแบบพิมพ์ และทะเบียนบ้านฉบับเดิม 
         7) ออกตรวจสอบสภาพบ้าน กรณีมีการขอกำหนดบ้านเลขท่ีใหม่ 
         8) งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
        3.2 งานรักษาความสงบ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ คือ 
         1) งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 
         2) ตรวจสอบ และจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าท่ีน่ารังเกียจและเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 
         3) วางแผนปฏิบัติงานจัดทำทะเบียนพ่อค้า แม่ค้า 
         4) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
         5)  การควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง      
         6) งานควบคุมดูแลครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร กล้องวงจรปิด CCTV  ดูแลรักษาความสะอาด  บำรุงรักษาแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติและหากชำรุดใช้การไม่ได้    ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ันรับทราบทันที 
         7) งานจัดระเบียบและความมั่นคง 
         8) งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
         9) งานควบคุมดูแลครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร กล้องวงจรปิด CCTV ดูแลรักษาความสะอาด  บำรุงรักษาแก้ไข
ข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติและหากชำรุดใช้การไม่ได้   ให้
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับช้ันรับทราบทันที 

10) งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
      3.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหน้าท่ีรับผิดชอบ คือ 
         1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ      
         2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย             
         3) งานวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็น สรุปรายงาน  เสนอแนะ  รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและ
ระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย  เป็นต้น 
         4) งานตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแล  ในการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและ
ระงับสาธารณภัยต่างๆ 
         5) งานจัดทำแผนป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
         6) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน 
         7) งานเกี่ยวกับวิทยุส่ือสาร 
         8) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         9) งานธุรการท่ัวไปของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       10) งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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2.คณะทำงานบริหารความเสีย่งของสำนักปลัดเทศบาล 
สำนักปลัดเทศบาล แต่งต้ังคณะทำงานบริหารจัดการความเส่ียงสำนักปลัดเทศบาล  ดังนี้ 

1. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล     ประธานคณะทำงาน 
2. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ      รองประธานคณะทำงาน 
3. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   รองประธานคณะทำงาน 
4. หัวหน้าฝ่ายปกครอง       รองประธานคณะทำงาน 
5. นักทรัพยากรบุคคล       คณะทำงาน 
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     คณะทำงาน 
7. นักจัดการงานท่ัวไป       คณะทำงาน 
8. นักพัฒนาชุมชน        คณะทำงาน 
9. เจ้าพนักงานทะเบียน       คณะทำงาน 
10. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  คณะทำงาน 
11. เจ้าพนักงานธุรการ       คณะทำงานและเลขานุการ 

  โดยให้คณะทำงานมีหน้าท่ี  ดังนี้ 
(1) จัดทำแผนบริหารจัดการความเส่ียงของสำนักปลัดเทศบาล ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

บริหารจัดการความเส่ียงของเทศบาลตำบลทะเมนชัยกำหนด 
(2) พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเส่ียง  
(3) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี ่ยงของสำนัก

ปลัดเทศบาล 
(4) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเส่ียงของสำนักปลัดเทศบาล 
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แบบฟอร์มที่ 1 : แบบพิจารณาคัดเลือกโครงการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  สำนักปลัดเทศบาล   
 

ลำดับ โครงการ คะแนน 
เป้าหมาย 

(ก) 
งบประมาณ 

(ข) 
ผู้บริการ 

(ค) 
รวม 

(กxขxค) = (ง) 
1. กิจกรรมด้านระบบข้อมูลผู้สูงอายุ 

ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์   
(2) (5) (1) (10) 

2. การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้
ประสบสาธารณภัย 

(2) (2) (1) (4) 

 

หมายเหตุ  :  ผลการคัดเลือก 

1. ทุกสำนักกอง คัดเลือกโครงการ ไม่เกิน 1 โครงการต่อยุทธศาสตร์ 
2. โครงการรวมภายในสำนัก/กอง   ไม่เกิน 3 โครงการต่อสำนัก / กอง 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ  
1. เป็นโครงการท่ีบรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
2. เป็นโครงการท่ีได้รับงบประมาณจากและได้รับงบประมาณภายนอก  
3. เป็นโครงการท่ีดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการท่ีส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
4. เป็นโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. โครงการ  กิจกรรมด้านระบบข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ 

หลักเกณฑ์  เกณฑ์คะแนนการประเมิน 
1 2 3 

 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

ก   
 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ - อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์
โดยตรง 

ข 
 

จำนวนงบประมาณ ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า 
100,000.-บาท ขึ้นไป  

แต่ไม่เกิน 299,999  หรือ
กำหนดเอง                                                                                     

ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า 
300,000.-บาท ขึ้นไป  แต่
ไม่เกิน 499,999  หรือ
กำหนดเอง        

ได้รับงบประมาณเกิน 
500,000.-บาท 
หรือกำหนดเอง        

งบประมาณ ได้รับงบประมาณ - ได้รับงบประมาณ      
ค 
 

ผู้รับบริการ ผู้รับบริการภายนอก
(ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย

เอดส์) 

ผู้รับบริการภายนอก
(ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย 
เอดส์)รับข้ึนทะเบียนร้อย 

100% 

เป็นผู้รับบริการ
ภายนอกประชาชนผู้

มีสิทธิ์ 
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2.โครงการ  การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย 

หลักเกณฑ์  เกณฑ์คะแนนการประเมิน 
1 2 3 

 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

ก   
 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
 

- อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์
โดยตรง 

ข 
 

จำนวนงบประมาณ ได้รับงบประมาณไม่ต่ำกว่า 
100,000.-บาท ขึ้นไป  แต่

ไม่เกิน 299,999  หรือ
กำหนดเอง                                                                                     

ได้รับงบประมาณไม่ต่ำ
กว่า 300,000.-บาท ขึ้น
ไป  แต่ไม่เกิน 499,999  

หรือกำหนดเอง        

ได้รับงบประมาณเกิน 
500,000.-บาท หรือ

กำหนดเอง        

งบประมาณ 160,000 บาท - - 
ค 
 

ผู้รับบริการ เป็นผู้รับบริการภายนอก
ประชาชนผู้ประสบภัย 

ปะสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือ 100% 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ มีคุณภาพชีวิตท่ี

ดี 
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แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ  
การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
ประเด็นยุทธศาสตร์  การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โครงการ   กิจกรรมด้านระบบข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ 
เป้าหมาย  เพื่อขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ และจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  
วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้ครบถ้วน  
2. เพื่อจ่ายเงินเบ้ียยังผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ถูกต้องตามระเบียบ และหลักเกณฑ์กำหนด  
3. เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีทุกมิติ  
งบประมาณ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 6,300,000 บาท  เบ้ียยังชีพผู้พิการ 3,600,000.-บาท                     
                ผู้ป่วยเอดส์ 90,000.-บาท 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล  
ผู้รับผิดชอบ นักพัฒนาชุมชน 

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง  
ยุทธศาสตร์  การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ลำดับ....... โครงการ  กิจกรรมด้านระบบข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานพัฒนาชุมชน  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล ผู้รับผิดชอบ นักพฒันาชุมชน 

ลำดับ ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน 

กล
ยุท

ธ์ 

กา
รด

ำเน
ินง

าน
 

กา
รเง

ิน 

กฎ
หม

าย
 

ปัจจัยภายใน     
 - เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจ ระเบียบกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน    √ 
 - การประชาสัมพันธ์ขาดความรู้ความเข้าในระบบข้อมูลสารสนเทศ  ในการเพ่ิมช่อง

ทางการให้บริการ ประชาสัมพันธ์ 
 √   

ปัจจัยภายนอก     
 - ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ขาดความรู้ความเข้าใจในการข้ึนทะเบียน   √   
 - ข้อกฎหมายไม่เอื้ออำนวยการต่อการปฏิบัติราชการในปัจจุบันที่ต้องการความ

รวดเร็วในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เน่ืองจากมีการกำหนด
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการค่อนข้างมาก 

   √ 

 
  



 

 
 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัดเทศบาล 24 

แบบฟอร์มที่ 2 : ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละโครงการ  
การกำหนดหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
ประเด็นยุทธศาสตร์  การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
โครงการ   การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย 
เป้าหมาย  ผู้ประสบสาธารณภัย   
วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ครบถ้วน  
2. เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยถูกต้องตามระเบียบ และหลักเกณฑ์กำหนด  
3. เพื่อใหผู้้ประสบภัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีทุกมิติ  
งบประมาณ  เงินสำรองจ่าย  160,000.- บาท   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ฝ่ายปกครอง  สำนักปลัดเทศบาล  
ผู้รับผิดชอบ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แบบฟอร์มที่ 2.1 : แบบวิเคราะห์การบริหารจัดการความเสี่ยง  
ยุทธศาสตร์  การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ลำดับ....... โครงการ  การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานพัฒนาชุมชน  ฝ่ายปกครอง  สำนักปลัดเทศบาล  ผู้รับผิดชอบ เจ้าพนักงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ลำดับ ปัจจัยเสี่ยง ความเสี่ยงด้าน 
กล

ยุท
ธ์ 

กา
รด

ำเน
ินง

าน
 

กา
รเง

ิน 

กฎ
หม

าย
 

ปัจจัยภายใน  √   
 - เครื่องจักรกลยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณ์     
ปัจจัยภายนอก     
 - ประชาชนขาดความรู้ จิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดความ

คุ้มค่า  
 √   

 - ข้อกฎหมายไม่เอื้ออำนวยการต่อการปฏิบัติราชการในปัจจุบันที่ต้องการ
ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เน่ืองจากมีการ
กำหนดข้ันตอนการปฏิบัติราชการค่อนข้างมาก 

   √ 
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แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง  
ประเด็นยุทธศาสตร์  การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
โครงการ/กิจกรรม  กิจกรรมด้านระบบข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  
ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล ผู้รับผิดชอบ นักพัฒนาชุมชน 

ประเภทความส่ียง ปัจจัยเส่ียง การประเมินความเส่ียง กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
ความเส่ียง โอกาส ผลกระทบ คะแนน ระดับประเมิน ค่าคะแนนท่ี

ยอมรับได้ 
1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ - - - - - -   ❑ กำจัดความเส่ียง  

  ❑ ยอมรับความเส่ียง  
❑ ควบคุมความเส่ียง    
❑ ถ่ายโอนความเส่ียง  

 

2. ความเส่ียงด้านการ  
ดำเนินงาน  

- การประชาสัมพันธ์ขาดความรู้
ความเข้าในระบบข้อมูลสารสนเทศ  
ในการเพ่ิมช่องทางการให้บริการ 
ประชาสัมพันธ์ 

2 2 4 1-4  
ระดับความ

เส่ียงต่ำ 

5-8   ❑ กำจัดความเส่ียง  
  ❑ ยอมรับความเส่ียง  
❑ ควบคุมความเส่ียง    
❑ ถ่ายโอนความเส่ียง  

 

3.ความเส่ียงด้านการเงิน - - - - - -   ❑ กำจัดความเส่ียง  
  ❑ ยอมรับความเส่ียง  
❑ ควบคุมความเส่ียง    
❑ ถ่ายโอนความเส่ียง  

 

4.ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ 

- เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจ 
ระเบียบกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน 

2 2 4 1-4  
ระดับความ

เส่ียงต่ำ 

5-8   ❑ กำจัดความเส่ียง  
  ❑ ยอมรับความเส่ียง  
❑ ควบคุมความเส่ียง  
❑ ถ่ายโอนความเส่ียง  
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แบบฟอร์มที่ 2.2 : แบบประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง  
ประเด็นยุทธศาสตร์  การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
โครงการ/กิจกรรม  การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย 
ผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ฝ่ายปกครอง  สำนักปลัดเทศบาล ผู้รับผิดชอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ประเภทความส่ียง ปัจจัยเส่ียง การประเมินความเส่ียง กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ
ความเส่ียง โอกาส ผลกระทบ คะแนน ระดับประเมิน ค่าคะแนนท่ี

ยอมรับได้ 
2. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ - - - - - -   ❑ กำจัดความเส่ียง  

  ❑ ยอมรับความเส่ียง  
❑ ควบคุมความเส่ียง    
❑ ถ่ายโอนความเส่ียง  

 

2. ความเส่ียงด้านการ  
ดำเนินงาน  

- ขาดเครื่องจักรกลยานพาหนะ
และเครื่องมืออุปกรณ ์

2 2 4 1-4 
ระดับความ

เส่ียงต่ำ 

5-8   ❑ กำจัดความเส่ียง  
  ❑ ยอมรับความเส่ียง  
❑ ควบคุมความเส่ียง    
❑ ถ่ายโอนความเส่ียง  

 

3.ความเส่ียงด้านการเงิน - - -  - -   ❑ กำจัดความเส่ียง  
  ❑ ยอมรับความเส่ียง  
❑ ควบคุมความเส่ียง    
❑ ถ่ายโอนความเส่ียง  

 

4.ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ 

- ข้อกฎหมายไม่เอื้ออำนวยการต่อ
การปฏิบัติราชการในปัจจุบันที่
ต้องการความรวดเร็วในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน เน่ืองจากมีการกำหนด
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ
ค่อนข้างมาก 

2 2 4 1-4 
ระดับความ

เส่ียงต่ำ 

5-8   ❑ กำจัดความเส่ียง  
  ❑ ยอมรับความเส่ียง  
❑ ควบคุมความเส่ียง  
❑ ถ่ายโอนความเส่ียง  
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แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของ 
ผลกระทบ โครงการ/กิจกรรมด้านระบบข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพฒันาชุมชน  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล ผู้รับผิดชอบ นักพัฒนาชุมชน 
ประเภทความเสี่ยง  ความเส่ียงด้านการดำเนินงาน  
ปัจจัยเสี่ยง  การประชาสัมพันธ์ขาดความรู้ความเข้าในระบบข้อมูลสารสนเทศ  ในการเพ่ิมช่องทางการให้บริการ ประชาสัมพันธ์ 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ 
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิดความ คำอธิบาย 

1 น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสเกิดความเส่ียงสูงมาก 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดความเส่ียงนานๆครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสในการเกิดความเส่ียงเป็นบางครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดความเส่ียงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดความเส่ียงสูงมาก 

 

      2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเส่ียง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี ้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเส่ียง 
Iระดับ โอกาสท่ีจะเกิดความ คำอธิบาย 

1 น้อยมาก แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย 
2 น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง 
4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง 
5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก 
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แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของ 
ผลกระทบ โครงการ/กิจกรรมด้านระบบข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพฒันาชุมชน  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล ผู้รับผิดชอบ นักพัฒนาชุมชน 
ประเภทความเสี่ยง  ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ปัจจัยเสี่ยง  ข้อกฎหมายไม่เอื้ออำนวยการต่อการปฏิบัติราชการในปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็วในการตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน เน่ืองจากมีการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติราชการค่อนข้างมาก 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ 
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิดความ คำอธิบาย 

1 น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสเกิดความเส่ียงสูงมาก 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดความเส่ียงนานๆครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสในการเกิดความเส่ียงเป็นบางครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดความเส่ียงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดความเส่ียงสูงมาก 

 

      2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเส่ียง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี ้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเส่ียง 
Iระดับ โอกาสท่ีจะเกิดความ คำอธิบาย 

1 น้อยมาก แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย 
2 น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง 
4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง 
5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก 
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แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของ 
ผลกระทบ โครงการ/กิจกรรมด้าน การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  ฝ่ายปกครอง  สำนักปลัดเทศบาล  
ผู้รับผิดชอบ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประเภทความเสี่ยง  ความเส่ียงด้านการดำเนินงาน  
ปัจจัยเสี่ยง  ขาดเครื่องจักรกลยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณ ์
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ 
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิดความ คำอธิบาย 

1 น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสเกิดความเส่ียงสูงมาก 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดความเส่ียงนานๆครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสในการเกิดความเส่ียงเป็นบางครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดความเส่ียงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดความเส่ียงสูงมาก 

 

      2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเส่ียง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี ้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเส่ียง 
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิดความ คำอธิบาย 

1 น้อยมาก แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย 
2 น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง 
4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง 
5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก 

 

งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย   
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แบบฟอร์มที่ 2.3 : ตารางระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ และตารางระดับความรุนแรงของ 
ผลกระทบ โครงการ/กิจกรรมด้าน  การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  ฝ่ายปกครอง  สำนักปลัดเทศบาล  
ผู้รับผิดชอบ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประเภทความเสี่ยง  ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ปัจจัยเสี่ยง  ข้อกฎหมายไม่เอื้ออำนวยการต่อการปฏิบัติราชการในปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็วในการตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน เน่ืองจากมีการกำหนดข้ันตอนการปฏิบัติราชการค่อนข้างมาก 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ 
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิดความ คำอธิบาย 

1 น้อยมาก แทบไม่มีโอกาสเกิดความเส่ียงสูงมาก 
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดความเส่ียงนานๆครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสในการเกิดความเส่ียงเป็นบางครั้ง 
4 สูง มีโอกาสในการเกิดความเส่ียงค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 
5 สูงมาก มีโอกาสในการเกิดความเส่ียงสูงมาก 

 

      2. ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเส่ียง กำหนดไว้ 5 ระดับ ดังนี ้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเส่ียง 
ระดับ โอกาสท่ีจะเกิดความ คำอธิบาย 

1 น้อยมาก แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย 
2 น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง 
4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง 
5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
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แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง  
ประเด็นยุทธศาสตร์   การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
โครงการ/กิจกรรม  ด้านระบบข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานพัฒนาชุมชน  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล 

ประเภท
ความเส่ียง 

ปัจจัยเส่ียง กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเส่ียง 

กิจกรรมควบคุม
ความเส่ียง 

ประมาณ
การงบประ

มาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการ 
ดำเนินงาน 

การประชาสัมพันธ์ขาดความรู้   
ความเข้าในระบบข้อมูลสารสน  
เทศ ในการเพ่ิมช่องทางการ
ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ 

เพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้
หลากหลาย 

ประชาสัมพันธ์ผ่าน        
- หอกระจายข่าวประจำ
หมู่บ้าน 
-  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Line, Facebook, เว็บ
เพจของเทศบาล 

- งานพัฒนา
ชุมชน  

ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
กฎระเบียบ 

ข้อกฎหมายไม่เอื้ออำนวยการ
ต่อการปฏิบัติราชการในปัจจุบัน
ที่ต้องการความรวดเร็วในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน เน่ืองจากมีการ
กำหนดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการค่อนข้างมาก 

ผู้รับผิดชอบศึกษา
ระเบียบให้เป็น
ปัจจุบัน 

ส่งเสริมให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ
อบรมศึกษาระเบียบ 
กฎหมายให้เป็น
ปัจจุบัน 

10,000 
บาท 

งานพัฒนา
ชุมชน 
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แบบฟอร์มที่ 2.4 การกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง  
ประเด็นยุทธศาสตร์   การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
โครงการ/กิจกรรม  ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ฝ่ายปกครอง  สำนักปลัดเทศบาล 
 

ประเภท
ความเส่ียง 

ปัจจัยเส่ียง กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
จัดการความเส่ียง 

กิจกรรมควบคุม
ความเส่ียง 

ประมาณ
การงบประ

มาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการ 
ดำเนินงาน 

ขาดเครื่องจักรกลยานพาหนะ
และเครื่องมืออุปกรณ ์

จัดหาเครื่องจักรกล
ยานพาหนะและ
เครื่องมืออุปกรณ์ให้
เพียงสำหรับการ
ปฏิบัติงาน 
 

- ดำเนินการจัดหา 
เครื่องจักรกลและวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีความจำเป็น
ในการปฏิบัติงาน 

500,000.-
บาท 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย  

ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
กฎระเบียบ 

ข้อกฎหมายไม่เอื้ออำนวยการ
ต่อการปฏิบัติราชการในปัจจุบัน
ที่ต้องการความรวดเร็วในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน เน่ืองจากมีการ
กำหนดข้ันตอนการปฏิบัติ
ราชการค่อนข้างมาก 

ผู้รับผิดชอบศึกษา
ระเบียบให้เป็น
ปัจจุบัน 

ส่งเสริมให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ
อบรมศึกษาระเบียบ 
กฎหมายให้เป็นปัจจุบัน 

10,000.- 
บาท 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย   
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แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง  
ประเด็นยุทธศาสตร์   การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โครงการ/กิจกรรม   ด้านระบบข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานพฒันาชุมชน  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล 

ความเส่ียง กิจกรรมควบคุม
ความเส่ียง 

 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ 

 
ตัวชี้วัด 

 
ผู้รับผิดชอบ ประเภทความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง ค่าคะแนน

และระดับ 
ด้านการดำเนินงาน 
 

การประชาสัมพันธ์ขาดความรู้   
ความเข้าในระบบข้อมูลสารสน  
เทศ ในการเพ่ิมช่องทางการ
ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ 

4 ประชาสัมพันธ์ผ่าน        
- หอกระจายข่าว
ประจำหมู่บ้าน 
 - เทคโนโลยี
สารสนเทศ Line, 
Facebook, เว็บเพจ
ของเทศบาล 

ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565 

- ประชาชน ผู้สงูอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ได้รับความรู้ข่าวสาร 
ที่เป็นปัจจุบัน ทัน
เหตุการณ์ 

งานพัฒนาชุมชน 

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ 
 

ข้อกฎหมายไม่เอื้ออำนวยการต่อ
การปฏิบัติราชการในปัจจุบันที่
ต้องการความรวดเร็วในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน เน่ืองจากมีการกำหนด
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ
ค่อนข้างมาก 

4 ผู้รับผิดชอบศึกษา
ระเบียบให้เป็น
ปัจจุบัน 

ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565 

10,000.-บาท เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน
ได้ถูกระเบียบ รวดเร็ว 
ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

งานพัฒนาชุมชน 
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แบบฟอร์มที่ 2.5 แผนการจัดการความเสี่ยง  
ประเด็นยุทธศาสตร์   การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โครงการ/กิจกรรม   ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย  ฝ่ายปกครอง  สำนักปลัดเทศบาล 

ความเส่ียง กิจกรรมควบคุม
ความเส่ียง 

 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ 

 
ตัวชี้วัด 

 
ผู้รับผิดชอบ ประเภทความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง ค่าคะแนน

และระดับ 
ด้านการดำเนินงาน 
 

ขาดเครื่องจักรกลยานพาหนะและ
เครื่องมืออุปกรณ ์

4 จัดหาเครื่องจักรกล
ยานพาหนะและ
เครื่องมืออุปกรณ์ให้
เพียงสำหรับการ
ปฏิบัติงาน 

ต.ค. 2564 – 
ก.ย.2565 

500,000.-
บาท 

มีเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์สำหรับ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้
ทันท่วงที 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
กฎระเบียบ 
 

ข้อกฎหมายไมเ่อ้ืออำนวยการต่อ
การปฏิบัติราชการในปัจจุบันที่
ต้องการความรวดเร็วในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน เน่ืองจากมีการกำหนด
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ
ค่อนข้างมาก 

4 ผู้รับผิดชอบศึกษา
ระเบียบให้เป็น
ปัจจุบัน 

ต.ค. 2564 – 
ก.ย.2565 

10,000.-
บาท 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน          
ได้ถูกระเบียบ รวดเร็ว 
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   
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แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง  
ประเด็นยุทธศาสตร์  การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
โครงการ/กิจกรรม  ด้านระบบข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพฒันาชุมชน  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล 

ความเส่ียง กิจกรรมควบคุมความ
เส่ียง 

 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ 

 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 
ผู้รับผิดชอบ ประเภทความ

เส่ียง 
ปัจจัยเส่ียง ค่าคะแนน

และระดับ 
ด้านการดำเนินงาน 
 

การประชาสัมพันธ์ขาดความรู้   
ความเข้าในระบบข้อมูล
สารสนเทศ ในการเพ่ิมช่อง
ทางการให้บริการ 
ประชาสัมพันธ์ 

4 ประชาสัมพันธ์ผ่าน           
- หอกระจายข่าวประจำ
หมู่บ้าน 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Line, Facebook, เว็บ
เพจของเทศบาล 

ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565 

- ประชาชน ผู้สงูอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
ความรู้  ข่าวสาร การ
ดำเนินงานของเทศบาล 

งานพัฒนาชุมชน 

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
กฎระเบียบ 
 
 

ข้อกฎหมายไม่เอื้ออำนวยการ
ต่อการปฏิบัติราชการใน
ปัจจุบันที่ต้องการความ
รวดเร็วในการตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน 
เน่ืองจากมีการกำหนดข้ันตอน
การปฏิบัติราชการ
ค่อนข้างมาก 

4 ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบ
ให้เป็นปัจจุบัน 

ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565 

10,000.-บาท ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ รวดเร็ว 
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน/
ประชาชนมีความพึง
พอใจ เกิดประโยชน์
สูงสุด 

งานพัฒนาชุมชน 
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แบบฟอร์มที่ 2.6 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง  
ประเด็นยุทธศาสตร์  การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
โครงการ/กิจกรรม  ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  ฝ่ายปกครอง  สำนักปลัดเทศบาล 

ความเส่ียง กิจกรรมควบคุมความ
เส่ียง 

 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ 

 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

 
ผู้รับผิดชอบ ประเภทความ

เส่ียง 
ปัจจัยเส่ียง ค่าคะแนน

และระดับ 
ด้านการดำเนินงาน 
 

ขาดเครื่องจักรกลยานพาหนะ
และเครื่องมืออุปกรณ ์

4 จัดหาเครื่องจักรกล
ยานพาหนะและเครื่องมือ
อุปกรณ์ให้เพียงสำหรับ
การปฏิบัติงาน 

ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565 

500,000.-บาท มีเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์สำหรับ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้
ทันท่วงท/ีประชาชนมี
ความพอใจในการ
ให้บริการ 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย   

ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
กฎระเบียบ 
 
 

ข้อกฎหมายไม่เอื้ออำนวยการ
ต่อการปฏิบัติราชการใน
ปัจจุบันที่ต้องการความ
รวดเร็วในการตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน 
เน่ืองจากมีการกำหนดข้ันตอน
การปฏิบัติราชการ
ค่อนข้างมาก 

4 ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบ
ให้เป็นปัจจุบัน 

ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565 

10,000.-บาท ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ รวดเร็ว 
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน/
ประชาชนมีความพึง
พอใจ เกิดประโยชน์
สูงสุด 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย   
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(กองการศึกษา) 
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(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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(กองช่าง) 
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(กองช่าง) 
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(กองช่าง) 



 

 
 

 

 
 

แผนการบริหารความเสี่ยง 
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     กองคลัง  เทศบาลตำบลทะเมนชัย 
        อำเภอลำปลายมาศ   จังหวัดบรุีรัมย ์

 

 
  



 

 
 

คำนำ 

แผนการบริหารจัดการความเสี ่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่กองคลัง เทศบาลตำบลทะเมนชัย จัดทำตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลัง
กำหนดและหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0409.4/ว23 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2562 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตราฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 

 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญ และนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการ

บริหารจัดการสถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการ
จัดการความเส่ียง เพื่อให้ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อการดำเนินการขององค์กรลดลงจนอยู่ใยระดับท่ียอมรับได้ นอกจากนี้
ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ด้วยการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 

 
เทศบาลตำบลทะเมนชัยเล็งเห็นประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการจัดทำ

ความเส ี ่ยงตามแนวทาง The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission 
(COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริหารจัดการความเส่ียงสำหรับหน่วยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลังกำหนดอันจะช่วย
เสริมสร้างศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าท่ีให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี และการบริหารของเทศบาล
ตำบลทะเมนชัย ให้เป็นประโยชน์สูงสุด 

 
ท้ายที่สุดนี้ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และสร้างความ

เข้าใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแก่ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลทะเมนชัย รวมทั้งใช้
เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน ตามมาตราการลดความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การบรรลุผลตามแผนบริหาร
ความเส่ียงขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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บทที่ 1 บทนำ 

1.1หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดประกอบกับหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมท 0805.2/ว6858 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2562 เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับงานของรัฐ พ.ศ. 2562 กองคลัง 
เทศบาลตำบลทะเมนชัย จึงแต่งต้ังคณะทำงานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเส่ียง กองคลัง เทศบาลตำบลทะ
เมนชัย เพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพของการดำเนินงานการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงานการเงิน ตลอดจนการใช้
ทรัพยากรการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลการสิ้นเปลืองการทุจริต
ของหน่วยงานดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้เทศบาล
ตำบลทะเมนชัย 

1.2 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ฝายบริหารและพนักงานเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ กองคลังเทศบาล
ตำบลทะเมนชัย 

2. การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข ้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข ้องกับการ ดำเนินงานข้อกำหนดอื่น 
ของทางราชการ 

3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบข้ันตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเส่ียง 
4. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างเปนระบบและต่อเนื่อง 
5. เพื่อใช้เปนเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงในหน่วยงานทุกระดับของกองคลังเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
6. เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่ือสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงกับกลยุทธ์

ของเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
7. เพื่อลดโอกาส และผลกระทบของความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลทะเมนชัย 

 
1.3 ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง 

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นและส่งผล

กระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึง

เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 

ความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน 
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ปจจัยความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเส่ียง ท่ีจะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

การประเมินความเสี ่ยง  หมายถึง ประเมินว ่าแต่ละปจจัยน ั ้นมีโอกาสที ่จะเก ิดมากน ้อยเพ ียงใด 

และหากเกิดขึ ้นแล้วจะส่งผลกระทบ ต่อองค์กรร ุนแรงเพียงใด และน ำมาจัดลำดับว ่ าปจจัยเสี ่ยงใดมี  

ความสำคัญมากน้อยกว่ากันเพื่อ จะได้กำหนดมาตรการตอบโต้กับปจจัยเส่ียงเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม 

การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู ้กำกับดูแลหัวหน้าหน่วยงานของรัฐของ
หน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดำเนินงานด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

องค์กร หมายถึง  เทศบาลตำบลทะเมนชัย 
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บทที่ 2 แนวคิดการบริหารความเสี่ยง 
(Concept of Risk Management) 

การดำเนินงานภายใต ้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว ้อาจต้องเผชิญกับปญหา อุปสรรคในการ  
ดำเนินงานซึ่งการท่ีจะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปจจัยท้ังภายในและ ภายนอกซึ่งถือเปนความ 
เส่ียงท้ังส้ิน โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรง ของปจจัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ 
ที่ เกี่ยวข้องหรือเผชิญอยู ่ ดังนั้น แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายในจึงได ้ถูกนำมาใช ้ในการ 
เตรียมการเพื่อปองกัน “ปญหา” จาก “ปจจัยเส่ียง” ท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเปาหมาย 
เชิงกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวม 

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอนซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต ่อการบรรลุ วัตถุ 
ประสงค์หรือเปาหมายขององค์กร ดังนั้นองค์กรจึงควรดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดเหตุการณ ์ที่อาจก่อให้เกิด 
ความเสียหาย แต่สามารถบ่งช้ีเหตุการณ์ท่ีเปนโอกาสในการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร ส่ิงท่ีผู้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้องให้ 
ความสำคัญ คือ การบริหารจัดการความเส่ียง ให ้อยู่ในระดับความเส่ียงท่ียอมรับได ้ ขณะเดียวกัน หากองค์กรพัฒนา 
ระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค ์กรให้เกิดบูรณาการกับ ทุกกิจกรรมดำเนินงานขององค ์กรได้ก็สามารถใช้โอกาส 
ของความเส่ียงดังกล่าว เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย 

ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 
วัตถุประสงค ์หลักของการบริหารจัดการองค ์กรที่ดี คือการติดตามกำกับควบคุมและดูแลให้มีการจัด

กระบวนการเพื่อใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพให้ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง โดยมี 3 หลักการท่ีมีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 

1.การบริหารความเส่ียง 
2.การควบคุมภายใน 
3.การตรวจสอบภายใน 
2.1 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
หมายถึง การกำหนดนโยบายโครงสร้างและกระบวนการเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรของ

องค์กรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงท่ัวทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผลกระทบต่อองค์กร และ
กำหนดวิธีจัดการท่ีเหมาะสมให้ความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจต่างๆจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้กำหนด โดยวัตถุประสงค์ในการการบริหารความเส่ียง
นั้นเป็นไปเพื่อให้ผลการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้รวมถึง เพื่อให้เกิดการ
รับรู้ตระหนัก และเข้าใจถึงความเส่ียงด้านต่างๆท่ีเกิดขึ้นกับองค์กร กำหนดวิธีจัดการท่ีเหมาะสมในการลดความเส่ียง
ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งสร้างกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อให้
ความสามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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การบริหารความเสี่ยงท่ัวไปทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management:ERM) 
หมายถึง การบริหารความเสี ่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กรกระบวนการ/กิจกรรมตามภารกิจและ 

วัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะท่ีสำคัญ ได้แก่ 
1. การผสมผสานและเปนส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับภารกิจและพันธ 

กิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการวัตถุประสงค ์การตัดสินใจ และสามารถนำไปใช ้กับองค์ประกอบอื่นๆในการ 
บริหารองค์กร 

2. การพิจารณาความเส่ียงท้ังหมด โดยครอบคลุมความเส่ียงท่ัวท้ังองค ์กรท้ังระดับ โครงการระดับหน่วยงาน

ย่อย และระดับองค์กรในปัจจัยเสี ่ยงด้านต่างๆได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินงานการเงิน และการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ้งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหายความไม่แน่นอนและโอกาสรวมถึงการมี

ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างและหากเกิดขึ้นจริงจะมี

ผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเส่ียง 

4. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง

และบุคลากรทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารความเส่ียง 

พื้นฐานของการบริหารความเส่ียงท่ีดีขององค ์กรควรมีองค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงครบถ้วน โดยจะ
เป็นกระบวนการท่ีดำเนินการอย่างต่อเนื่องและควรถูกปลูกฝังร่วมกับกิจกรรมปกติขององค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถ
ดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรต้องการได้ 

2.2 การควบคุมภายใน (Internal Control) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 62 
วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง เพื่อให ้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดย 
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการการ 
คลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่าย ท้ังเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การรับทรัพย ์สินเงินคงคลังและ 
หนี้สาธารณะ ดังนั้นจึงได้กำหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การ 
รายงาน และการตรวจสอบมาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุม ภายในและการ 
บริหารจัดการความเส่ียง โดยให ้้ถือปฏิบัติตามาตรฐานและหลักเกณฑ ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนดซึ่งควบคุมภายใน
ถือเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผลประสิทธิภาพประหยัด และช่วยป้องกันหรือ
ลดความเส่ียงจากการผิดพลาดความเสียหายความส้ินเปลืองความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอัน
เป็นการทุจริต 

กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได ้กำหนด“มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ” 
(Internal Control Standard for Government Agency) ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Tread way Commission : COSO 2 0 1 3 ซึ่งได้มีการปรับให้เหมาะสมกับ 
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บริบทของระบบบริหารราชการแผ ่นดิน เพื่อใช้เปนกรอบแนวทางในการกำหนด ประเมินและปรับปรุงระบบการ 
ควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานและการบริหารงาน ของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลสำเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ 

“การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู ้กำกับดูแลหัวหน้าหน่วยงานรัฐ ฝาย 
บริหารและบุคลากรของหน ่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของ 
หน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับ หน่วยงานของรัฐต้องให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) เปนวัตถุประสงค์เกี ่ยวกับความมี 
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานรวมถึงการบรรลุเปาหมายด้านการดำเนินงานด้านการเงิน 
ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การปองกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจน 
ความเสียหาย การรั่วไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริต ในหน่วยงานของรัฐ 

2. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เปนวัตถุประสงค์เกี ่ยวกับการรายงานทาง 
การเงินและไม่ใช่ทางการเงินท่ีใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานท่ีเช่ือถือได้ทันเวลาโปร่งใส 
หรือข้อกำหนดอื่นทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) เปนวัตถุ 
ประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานรวม 
ท้ังข้อกำหนดอื่นของทางราชการ 

2.3 แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง 
กองคลัง เทศบาลตำบลทะเมนชัยได้แต่งต้ังคณะทำงานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเส่ียง ดำเนินการ

โดยมีขั ้นตอนการดำเนินการหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread 
Way Commission) ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
2. การกำหนดเปาหมายการบริหารความเส่ียง (Objective Setting) 

3. การระบุความเส่ียงต่างๆ (Event Identification) 
4. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
5. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเส่ียง (Risk Response) 

6. กิจกรรมการบริหารความเส่ียง (Control Activities) 
7. ข้อมูลและการส่ือสารด้านการบริหารความเส่ียง (Information and Communication) 
8. การติดตามผลและเฝาระวังความเส่ียงต่างๆ(Monitoring 
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การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประกอบด้วย 8 องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน 
ท้ังนี้องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝายบริหาร ฝายปฏิบัติงาน และฝายสนับสนุนครอบคลุม 
ทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเช่ือมโยงกันในทุกระดับจากระดับ 
องค์กรสู่ระดับฝายดำเนินกิจกรรมและเปนกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร องค์ประกอบการ 
บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ได้แก่ 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร นโยบายแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรพื้นฐานที่สำคัญของกรอบการบริหาร 
ความเส่ียงและการจัดการกับความเส่ียง 

2. การกำหนดวัตถุประสงค์และเปาหมาย การกำหนดวัตถุประสงค์และเปาหมายที่สอดคล้องกับนโยบาย 
และแผนยุทธศาสตร์ 

3. การระบุเหตุการณ์ การบ่งช้ีและเข้าใจความเส่ียงท้ังหมดท่ีมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
4. การประเมินความเส่ียง พิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสเกิดความเส่ียง 

5. การตอบสนองความเส่ียง กำหนดการจัดการความเส่ียง 
6. กิจกรรมควบคุมพิจารณาถึงการควบคุมเพิ่มเติมรวมท้ังความสัมพันธ์ของต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น 

ผู ้บริหารควรนำวิธีการจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติ และติดตามเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการดำเนินการตามวิธีการท่ี 
กำหนดไว้ กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการ ความเส่ียง 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มีความตระหนักและเข้าใจใน 
นโยบาย แนวปฏิบัติและกระบวนการบริหารความเส่ียง 

8. การติดตามและประเมินผล ติดตามและรายงานผลของกระบวนการและระบบบริหารความเส่ียง 
(1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเปนพื้นฐานท่ีสำคัญในการกำหนดทิศทางกรอบการบริหารความเส่ียงขององค์กร 

สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเปาหมายขององค์กร การกำหนดกิจกรรมการบ่งชี้ ประเมิน 
และการจัดการความเส่ียงสภาพแวดล้อมภายในองค์ประกอบด้วยหลายปจจัย เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้ 
บริหาร แนวทาง การปฏิบัติงานบุคลากรกระบวนการทำงานระบบสารสนเทศระเบียบ เปนต้น 

1.1 การกำหนดค่าความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับ
ได้เพ ื ่อช ่วยให ้องค ์กรบรรล ุว ิส ัยท ัศน ์และภารก ิจขององค ์กรต ้องสอดคล้องก ับเป าหมายขององค์กร 
โดยมิควรกำหนดในระดับท่ีต ่ำกว่าเปาหมายท่ีองค์กรกำหนดไว้ 

2.2 กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยงที่เปนมาตรฐานเดียวกันและมีความสอดคล้องกัน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรนำไปปฏิบัติได้และควรจัดทำ 

เปนลายลักษณ์อักษร โดยอาจอยู่ในรูปแบบคู่มือการบริหารความเส่ียงก็ได้ 
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2.3 วัฒนธรรมองค์กรและการกำกับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
องค์กรควรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ควรจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทุกระดับอย่างทั่วถึง

และต่อเนื่องจนเปนวัฒนธรรมองค์กร กล่าวคือ ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและ ตระหนักถึงความสำคัญของการ 
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการกำหนดเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ที่จะต้องดำเนินการรับผิดชอบในการ 
จัดการความเส่ียงนั้นๆ นอกจากนี้ ควรมีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ และติดตามการบริหาร 
ความเส่ียงขององค์กร 

(2) การกำหนดวัตถุประสงค์และเปาหมาย (Objective Setting 

การกำหนดนโยบายเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรจะต้องมีความ
สอดคล้องและเป็นไปตามทิศทางเดียวกันกล่าวคือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในองค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ และทิศทางการดำเนินงานขององค์กรและวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับ พันธกิจ/หน้าที่/เป้าประสงค์ของ
หน่วยงานย่อยเพ ื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเปาหมายทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับ 
และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง “ผลลัพธ์” 
ท่ีองค์กรต้องการจะบรรลุไม่ใช่กล่าวถึง “กระบวนการ” ในการปฏิบัติงาน 

การกำหนดนโยบายในเชิงวัตถุประสงค์และเปาหมายของการบริหารความเส่ียงท่ีชัดเจน ช่วยให้การระบุและ 
วิเคราะห์ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์องค์กรสามารถกำหนดได้ด้วยตัวช้ีวัดและเปาหมาย 
ตามนโยบาย นายกเทศบาลตำบลทะเมนชัย แผนพัฒนาท้องถิ่นแผนปฏิบัติการของหน่วยงานและอาจมีวัตถุประสงค์
อื่นๆเพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นตามภารกิจหน้าท่ีของหน่วยงาน 

(3) การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) 
การระบุเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงเป็นการค้นหาความเส่ียงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเส่ียง โดยพิจารณา

จากปจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเปาหมายผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการบริหารความ 
เส่ียง ท้ังนี้สาเหตุของความเส่ียงท่ีระบุควรเปนสาเหตุท่ีแท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเส่ียง 
ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 

แหล่งที่มาของปจจัยต่างๆ ได้แก่ 

ปัจจัยภายในองค์กร เช่น ว ัตถุประสงค์ขององค์กระบวนการทำงานการดำเน ินนโยบายและกล
ยุทธ์วัฒนธรรมองค์กรสภาพการเงิน โครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงาน ประสบการณ์การทำงาน เทคโนโลยี 
สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องภายในองค์กร เปนต้น 

ปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาลสภาวะเศรษฐกิจหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับสภาวะการแข่งขัน
สภาพสังคมเหตุการณ์ธรรมชาติ กฎระเบียบภายนอกองค์กร และการเมือง การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID19)เป็นต้น 
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การระบุปจจัยเสี่ยง จำแนกเปน 2 ส่วน ดังนี้  

1. ความเสี่ยงระดับหน ่วยยงานส่วนย่อย เปนความเสี่ยงที่เกี ่ยวข ้องโดยตรงกับการดำเนินงาน ภายใต้ 
ยุทธศาสตร์องค์กรท่ีถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานย่อยในส่วนท่ีหน่วยงานย่อยรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังรวมถึง ความเส่ียง 
ระด ับโครงการท ี ่ ผู้จ ัดการโครงการไม ่สามารถจ ัดการให ้อย ู ่ ในระด ับท ี ่ยอมร ับได ้  ภายใต ้การบร ิหาร 
และจัดการของผู้จัด โครงการที่ผู้จัดการโครงการและเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานย่อยไม่สามารถจัดการให้อยู่ใน  
ระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของหน่วยงานย่อยเอง ซึ่ งหน่วยงานย่อยต้องใช้เป็นข้อมูล 9 
ประกอบการประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยรวมทั้งการ
รายงานตามระบบการควบคุมภายในต่อไป 

2.ความเสี่ยงระดับองค์กรเป็นความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์องค์กรหรือการตัดสินใจเชิง
นโยบายของผู้บริหารระดับสูง โดยให้องค์กรพิจารณาวิเคราะห์ความเส่ียงประเมินและจัดลำดับความเส่ียงและจัดทำ
แผนบริหารความเส่ียงระดับองค์กรต่อไป นอกจากนี้ยังรวมถึงความเส่ียงท่ีหน่วยงานย่อยไม่สามารถจัดการให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ภายใต้การบริหารและจัดการของหน่วยงานย่อยใดเพียงหน่วยงานเดียวจะต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหน่วยงานย่อยต่างๆหรือต้องบูรณาการ การดำเนินงานจากหลายหน่วยงานท้ังนี้การระบุปัจจัยเส่ียงจะเริ่มต้นท่ี
เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยมีความเช่ือมโยงต่อการบริหารความเส่ียงหน่วยงานย่อยและการบริหาร
ความเส่ียงระดับโครงการเพื่อให้เป็นภาพความเส่ียงองค์กรท่ีไม่มีความซ้ำซ้อนกันการค้นหาความเส่ียงสามารถศึกษา
จากข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นการสำรวจในปัจจุบันหรือคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การรวบรวม
ข้อมูลเพื่อบงชี้เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจะเป็นการรวบรวมข้อมูลท้ังแบบ Top-Down คือการระดมความคิดเห็น
ผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อระบุความเส่ียงด้านกลยุทธ์ขององค์กรและแบบ Bottom-up คือการระดมความคิดเห็น
ของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆเพื่อระบุความเส่ียงด้านการปฏิบัติงานความเส่ียงด้านการเงิน/การรายงาน ความเส่ียง
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ทั ้งจากผู้บริหารและบุคลากรทบทวนโดยผู้บริหารและ
คณะทำงานรวบรวมเป็นรายการความเส่ียงองค์กร (Risk register)และประเมินความเส่ียงนั้นๆในขั้นตอนต่อไป 

การบ่งชี้ความเสี่ยงจะต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งและควรระบุให้ครบทุกสาเหตุท่ีทำให้เกิด
ความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้บริหารจัดการความเสี่ยงได้ตรงกับ
สาเหตุท่ีทำให้เกิดความเส่ียงและสามารถลดความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
หลังจากค้นหาและระบุความเส่ียงได้แล้วขั้นตอนต่อไปจะเปนการวิเคราะห์ เพื่อจัดระดับ โอกาสหรือความถี่ 

ที่จะเกิดความเสี่ยง และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้นๆ โดยในขั้นตอนนี้เป็นการนำเหตุการณ์ความเสี่ยง 
และปจจัยเสี่ยงที่มีการค ้นพบหรือระบุได ้มาทำการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรงกับความถี่หรือโอกาสที่จะ 
เปนไปได้เพื่อระบุระดับความสำคัญของความเส่ียง 
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การประเมินความเสี่ยง คือการประเมินระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด โดย
พิจารณาจากโอกาส (Likelihood) ท่ีจะเกิดปจจัยเส่ียงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมิน
ระดับของความเส่ียง โดยการประมาณผลค่าระดับของโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบตามเกณฑ์การให้
คะแนนท่ีกำหนดไว้ทั้ง 2 ด้าน (Impact & Likelihood) 

การกำหนดนิยามของระดับคะแนนจำเป็นต้องกำหนดให้มีความสอดคล้องกับระดับความเส่ียงที่องค์กร
ยอมรับได้ (Risk appetite) ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาด้วย จึงควร 10 มีการทบทวน 
นิยามดังกลาวในแต่่ละปี สำหรับในเบ้ืองต้นสามารถกำหนดนิยามเปนแนวทางในการพิจารณาใช ้ประเมินความเส่ียง 
เบื้องต้น ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสหรือความเป ็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น จากนั้นจึงคำนวณให้ระดับ 
ความเส่ียงตามผลคูณของระดับคะแนนท้ัง 2 ด้าน ดังตัวอย่างอย่างต่อไปนี้ 
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ปจจัยเสี่ยง โอกาสหรือความ  ผลกระทบของ   ระดับความเสี่ยง 
เป็นไปได้ที่เกิดขึ้น ความเสี่ยง   (Impact (Level of Risk) 
(Likelihood) 

ปัจจัยเส่ียง A            3                                 1                                  3 x 1 = 3 
ปจจัยเส่ียง B            3                                 3                                  3 x 3 = 9 
ปจจัยเส่ียง  C            4                                   4                                  4 x 4 = 16 
ปจจัยเส่ียง D             4                                    5                                   4 x 5 = 20 
เมื่อได้ระดับความเส่ียงครบทุกความเส่ียงแล้วก็สามารถจัดทำแผนผังความเส่ียงองค์กร (Risk Profile)  
การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessmant) ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยง ซึ้งแสดงถึงระดับ

ความสำคัญในการบริหารความเส่ียงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับ 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเส่ียง 
แบ่งตามความสำคัญเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

ระดับ ระดับคะแนน ความหมาย  ความเส่ียง  
สูงมาก 17-25 ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเปนต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ทันที (ตัวอย่างความเส่ียง D ระดับ คะแนน ความเส่ียงเท่ากับ 20 ) 
สูง  10-16 ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได ้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให ้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได ้

(ตัวอย่างความเส่ียง C ระดับคะแนน ความเส่ียงเท่ากับ 16 ) 
ปานกลาง 5-9 ระดับท่ียอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อปองกันไม่ให้ความเส่ียงไปยังระดับท่ียอมรับไม่ได้ 

(ตัวอย่างความเส่ียง B ระดับคะแนนความเส่ียงเท่ากับ 9 ) 
น้อย 3-4 ระดับท่ียอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ กำหนด(ตัวอย่างความเส่ียง B 

ระดับคะแนนความเส่ียงเท่ากับ 3 ) 
น้อยมาก 1-2 ระดับท่ียอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเส่ียงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานท้ังนี้ 
แผนบริหารความเสี่ยงต ้องเปนกิจกรรมเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู ่ โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่าย และผลประโยชน ์ท่ี 

คาดว่าจะได้รับหลังจากดำเนินการตามกิจกรรม/มาตรการควบคุมท่ีกำหนดไว ้ในแผนบริหารความเส่ียงแล้ว เพื่อให้ 
ระดับความเส่ียงลดลง 

การประเมินความเส่ียงจำเปนต้องมีการประเมินอย่างน้อย 2 ครั้ง ในแต่ละรอบของการบริหารความเส่ียง คือ
ก่อนจัดทำแผนบริหารความเส่ียงองค์กรและหลังจากส้ินสุดการดำเนินการกิจกรรมตามแผนบริหารความเส่ียงองค์กร
เพื่อให้สามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความเส่ียงต่างๆ โดยอาจเพิ่มความถ่ีการ
ประเมินระหว่างรอบได้ ท้ังนี้เพื่อใช้ผลการประเมินเปรียบเทียบและปรับปรุงกลยุทธ์/มาตารการให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 
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(5).การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 
ภายหลังการประเมินความเสี่ยง ควรมีการกำหนดการตอบสนองต ่อความเสี่ยงให้เหมาะสม กล่าวคือ การ

ดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงให ้อยู ่ในระดับที่ยอมรับได ้ โดยใช้วิธีจัดการที่สอดคล ้องกับระดับความเสี่ยงท่ี 
ประเมินไว้และต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องตามแผนการตัดสินใจทางกลยุทธ์การบริหารความเส่ียง ดังนี้ 

5.1   ความเส่ียงท่ีต้องควบคุม 
5.1.1 กลยุทธ์ M: Mitigate Risk (การควบคุมความเส่ียง)  

เปนการดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อควบคุมโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้นหรือขนาดของผลกระทบจากความเส่ียงให ้อยู่ใน 
ระดับท่ีกำหนด ซึ่งเปนระดับท่ีสามารถยอมรับได้ ประกอบด้วย 

- กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อปองกันอันตรายจาการทำงานหรือ 
การจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเดิม การจัดทำแผนฉุกเฉิน เปนต้น  

- กิจกรรมเพื ่อลดโอกาสการเก ิดขึ ้นของความเสี ่ยง เช ่น การปรับปรุง แก ้ไข การบวนการจัดทำ
มาตรฐานความปลอดภัย เปนต้น   

5.1.2 กลยุทธ ์ T: Transfer Risk (การถ่ายโอนความเส่ียง) 
เป็นวิธีการร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง เช่น การจ้างบุคคลภายนอกท่ี

มีความสามารถหรือความชำนาญ ในเรื่องต่างๆ เหล่านั้นดำเนินการแทน (Outsource) เปนต้น 

5.2 ความเสี่ยงท่ีต้องยกเลิก  กลยุทธ์ A: Avoid Risk (ยกเลิกความเส่ียง) 
กรณีที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้อาจใช้วิธีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ยกเลิก หรือไม่ดำเนินการกิจกรรม

นั้นๆเลย เช่น การระงับ/การหยุดดำเนินกิจการ การลุงทุนในโครงการขนาดใหญ ่มีงบประมาณสูง อาจมีการประเมิน 
ความเสี่ยงก่อนเริ่มโครงการ ซึ่งหากมีความเสี่ยงสูงต ่อการเกิดปญหาตามมา ทั้งด้านการเงินและด ้านอื่นๆ ก็จะไม่
ดำเนินการ เปนต้น  

5.3 ความเสี่ยงท่ียอมรับได้  

5.3.1 กลยุทธ์ R: Retain Risk (การยอมรับความเส่ียง) 
เปนการยอมรับความเส่ียงสามารถเกิดขึ้นได ้ภายใต้ระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตาม

ระดับความเส่ียงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน หรือใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีกำหนด 

ท้ังนี้การยอมรับความเส่ียงอาจเนื่องมาจากความเส่ียงนั้นอยู่ในระดับต่ำมาก หรือวิธีการท่ีจะนำมาใช้ควบคุม

ความเส่ียงท่ีมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากความเส่ียงนั่นไม่คุ้มค่าต่อการดำเนินงาน 

5.3.2 กลยุทธ์การควบคุมความเส่ียง/การยกเลิกความเส่ียง/และการถ่ายโอนความเส่ียง 

กรณีต้องการจัดการกับความเสี่ยงที่ยอมรับได ้ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ลดลงไปอีก ทั้งนี้การเลือกกลยุทธ ์
ต้องคำนึงถึงต้นทุนการบริหาร จัดการท้ังด ้านบุคลากร เวลา งบประมาณท่ีใช ้ หากสามารถกำหนดการตอบสนอง ต ่อ
ความเส่ียงหลายความเส่ียงด้วยวิธีการจัดการความเส่ียงแบบเดียวกันจะ ช่วยลดต้นทุนในการบริหารความเส่ียงได้ 
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การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน  

เพื่อให้การบริหารแผนการบริหารความเส่ียงและแผนการควบคุมภายในเป ็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท้ังระดับ
หน่วยงานย่อยและระดับองค์กรแผนบริหารความเส่ียงควรมีองค์ประกอบในลักษณะเดียวกับแผนปฏิบัติการ(Action 
Plan) คือมาตรการ กิจกรรการจัดการความเสี่ยงกำหนดระยะเวลาดำเนินการของกิจกรรมและผู้รับผิดชอบเมื่อ
ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในเรียบร้อยแล้ว จำเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารแผน
บริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมในองค์กรให้บุคลากรทั้งหมดทราบและเข้าใจสอดคล้องกัน ในหลักการของการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรรวมทั้งสนับสนุนร่วมดำเนินการกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุผลสำเร็จตามท่ีต้องการ 

การกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะต้องกาหนดให้ครอบคลุมทุกสาเหตุของความเสี่ยง 

องค์กรมีการดำเนินงานทั้งทางด้านบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งมีวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ร่วมกัน คือ ควบคุมและลดความเส่ียงให ้อยู่ในระดับท่ียอมได้ การควบคุมภายในเป ็นกระบวนการและมาตรการต่างๆ 
ท่ีม ี  ประส ิทธ ิภาพและก ่อให ้ เก ิดประส ิทธ ิผลท ี ่ องค ์กรได ้กำหนดข ึ ้น  เพ ื ่ อสร ้ างความม ั ่น ใจอย ่าง 

สมเหตุสมผลในด้านการดำเนินการรายงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในเปนกระบวนการท่ีได้รับการออกแบบให้สามารถบ่งช้ี เหตุการณ์
ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร เพื่อสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เมื่อ
บริหารความเส่ียงให้ลดลงอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้แล้วความเส่ียงนั่นจะถูกส่งต่อไปยังกระบวนการดำเนินงาน
ปกติ ในทางกลับกันความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมได้ด้วยกระบวนการดำเนินงานปกติความเส่ียงนั่นจะถูกส่งต่อไปสู่
กระบวนการบริหารความเส่ียงเมื่อองค์มีการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

(6) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
ก ิจกรรมควบคุมในที ่น ี ้หมายถ ึง หล ักเกณฑ์แนวทางและว ิธ ีปฏิบ ัต ิ เก ี ่ยวก ับการควบคุมภายใน

เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้มีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต ่อความเสี่ยงที่ฝายบริหารได้กำหนดไว้ 
การควบค ุม ภายในหร ือความเส ี ่ยงระด ับหน ่วยงานย ่อยเป นการประเม ินองค ์กรประกอบของการ 
ควบคุมภายในตามมาตรฐานการ ควบคุมภายในกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางกำหนด มี 5 องค์ประกอบ 17 
หลักการ ดังนี้ 

5. องค์ประกอบ (17 หลักการ) 

1.) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานท่ีส่งผลให้มีการนำการควบคุมภายในมาปฏิบัติ
ท้ังหน่วยงานรัฐท้ังนี้ผู้กำกับดูแล และฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการ
ควบคุมภายในรวมท้ังการดำเนินงานท่ีคาดหวังของผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหารท้ังนี้ สภาพแวดล้อมของการควบคุม
ดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญท่ีจะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่นๆ 
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สภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี้  
(1) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม  
(2) ผู้กำกับดูแลของหนวยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเปนอิสระจากฝายบริหารและมี หน้าที่กำกับดูแล 

ให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ภายใน  

(3) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให ้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชาอำนาจหน ้าที ่และความ 
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแล   

(4) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา บุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

(5) หน่วยงานของรับกำหนดให ้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต ่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการ 
ควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

2.) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

การประเมินความเสี ่ยงเป็นกระบวนการดำเน ินการอย่างต่อเน ื ่องและเป็นประจำ เพ ื ่อระบุและ
วิเคราะห์ความเสี ่ยงที ่ม ีผลกระทบต ่อการบรรลุว ัตถุประสงค ์ของหน่วยงานของรัฐรวมถึง กำหนดวิธีการ 
จัดการความเส่ียงนั้น ฝายบริหารควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล ้อมภายนอกและภารกิจภายใน 
ท้ังหมดท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การประเมินความเส่ียงประกอบด้วย 4 หลักการ ดังนี้ 

(1) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ  วัตถุประสงค์ 
ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับ วัตถุประสงค์ 

(2) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต ่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมท้ัง 
หน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 

(3) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลตการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

4.) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication) 

สารสนเทศเป็นสิ ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการดำเนินการตามการควบคุมภายใน
กำหนดเพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได ้ทั้งจากภายในและภายนอก 
และเปนช่องทางเพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศท่ีสำคัญในการควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ การส่ือสารจะ
ช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายในท่ีมีต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

(1) หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกำหนด 

(2) หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารภายใน เกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบท่ีมีต ่อ 
การควบคุมภายในซึ่งมีความจำเปนในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกำหนด 
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(3) หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารกับบุคคลภายนอก เกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุม
ภานในท่ีกำหนด 

5.) กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 

กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานการประเมินผลเป็นรายครั้งเป็นการ
ประเมินผลทั้งสองวิธีร ่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว ่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต ่ละองค์ประกอบของการ 
ควบคุมภายในท้ัง 5 องค์ประกอบ กรณีท่ีผลการประเมินการควบคุมภายในจะก ่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน 
ของรัฐให้รายงานต่อฝายบริหารและผู้กำกับดูแลอย่างทันเวลา 

กิจกรรมการติดตามผลประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้ 
(1) หน่วยงานของรัฐระบุพ ัฒนาและดำเนินการประเมินผลระหว ่างการปฏิบัต ิงาน และ/หรือ การ 

ประเมินผลเป ็นรายครั้งตามที่กำหนดเพื่อให ้เกิดความมั่นใจว ่าได้มีการปฏิบัติตามองค ์ประกอบของการควบคุม 
ภายใน 

(2) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข ้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา 
ต่อฝายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

(7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

องค์กรควรกำหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรท้ังจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กรควรต้องได้รับการบันทึก
และส่ือสารอย่างเหมาะสมและทันกาล โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนท่ีมีความสำคัญเกี่ยวกับการบ่งช้ีประเมินและการ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากความตระหนักในความเส่ียงและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของ
ความสำเร็จในการบริหารความเส่ียงขององค์กร การสื่อสารที่ไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิผลจะทำให้เกิดความ
ล้มเหลวในการสร้างการยอมรับนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงผู้บริหารจึงควรมีการวางแนวทางการสร้าง
ความตระหนักเรื่องความเส่ียงให้องค์กร เช่น อาจมรการจัดแถลงการณ์ท่ีชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร ความ
เสี่ยงขององค์กรและการมอบหมายอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนการสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานท่ี
ควรจะสอดคล้องและเสริมสร้างวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์ในกระบวนการส่ือสารควรจะส่ือถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารความเส่ียงขององค์กรท่ีมีประสิทธิผล 
(2) วัตถุประสงค์ขององค์กร 
(3) ระดับความเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได้ 
(4) การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารความเส่ียง 
(5) บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรท่ีจะสนับสนุนและนำองค์ประกอบต่างๆ ของการบริหาร 

ความเส่ียงขององค์กรมาใช้ 
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(7) การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
เมื่อมีการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนงานการควบคุมภายในแล ้วจะต้องมีการรายงาน 

และติดตามผลเปนระยะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเปาหมายใน 
การติดตามผล คือ เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีได ้มีการดำเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประ 
สงค์ของการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในหรือไม ่ โดยผู้รับผิดชอบด้านบริหารความเส่ียงและการควบคุม 
ภายในหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายในได้มีประสิทธิภาพควรดำเนินการ 
ต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายในใดควรปรับเปล่ียนและนำผลการติดตามดังกล่าวรายงาน 
ให้คณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบรับทราบ 
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บทที่ 3 การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในกองคลัง เทศบาลตำบลทะเมนชัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามที่กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางกำหนดแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในภาคราชการได้
กำหนดขึ้นโดยประยุกต์จากระบบการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the 
Tread way Commission (COSO) ซ ึ้งเปนระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่างๆ ในการ 
บริหารงานและเป ็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป รวมทั้งศึกษาแนวคิดจากผู ้เชี่ยวชาญและเอกสารทางวิชาการต ่างๆ ท่ี 
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย ่างไรก็ตาม ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุมในแนวปฏิบัติท่ีกำหนดขึ้นเปนเพียงตัวอย่าง 
กิจกรรมหลักๆ ซึ่งไม่ใช่กิจกรรมทั้งหมดที่ภาคราชการมีอยู ่ดังนั้น แต่ละส่วนราชการซึ่งมีกิจกรรมการดำเนินงาน 
หลากหลายแตกต่างกันสามารถนำไปประยุกต์และกำหนดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้เหมาะสมต่อไป 
โดยกองคลัง เทศบาลตำบลทะเมนชัย ดำเนินการควบคุมภายใน มี องค์ประกอบ 5 ส่วน ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
4. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 
5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)  
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 

สภาพแวดล้อมการควบคุมหมายถึงสภาวการณ์หรือปัจจัยต่างๆท่ีส่งผลให้เกิดระบบการควบคุมในหน่วยงาน 
ในการดำเนินงานจะมีหลายปจจัยที่ส่งผลให้เกิดมาตรการ การควบคุมภายในขึ้นในหน่วยงาน ซึ่งฝายบริหารจะมี 
อิทธิพลสำคัญต่อการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในหน่วยงาน เช่น จริยธรรมของการทำงาน 
ความซื่อสัตย์ ความไว้ใจได้ ความโปร่งใส และการมีภาวะผู ้นำท่ีดี ซึ่งรวมทั้งการกำหนดนโยบายโครงสร ้างและ
ระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมสำหรับตัวอย่างสภาพแวดล้อมการควบคุมในหน่วยงาน เช่น 

1.1 ปรัชญาและลักษณะการทำงานของผู้บริหาร 
ปรัชญาและลักษณะการทำงานของผู้บริหารแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันและจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลถึงการ

กำหนดระบบการควบคุมภายในของหน ่วยงาน เพราะผู้บริหารมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายมาตรการ และระบบ 
การควบคุมภายใน แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการเลือกปรัชญา  และวิธีการทำงานที่เหมาะสมกับ 
สถานการณ์ รวมทั้งรับผิดชอบต ่อผลที่เกิดขึ้นผู ้บริหารสามารถส ่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล ้อมการ 
ควบคุมท่ีดี โดยดำเนินการ ดังนี้ 

กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงานมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานเปนลายลักษณ์อักษร 
ให้ชัดเจนและแจ้งให้บุคลาการทุกคนในหน่วยงานทราบ 
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(1) กำหนดโครงสร้างการจัดหน่วยงานให้เหมาะสมมีสายงานบังคับบัญชาและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

ภายในท่ีชัดเจนรมวทั้งมอบหมายอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้แก่บุคลกรในแต่ละตำแหน่งอย่างเหมาะสม 

(2) กำหนดคุณลักษณะงานเฉพาะตำแหน่ง (Job Description) ของบุคลากรทุกตำแหน่งหน้าที่และระดับ

ความรู้ ความสามารถและทักษะท่ีจำเป็นต้องใช้ในแต่ละงานอย่างชัดเจน 

(3) กำหนดให้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคลากร ตลอดจนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากรอย่างชัดเจน และเป็นธรรมรวมทั้งกำหนดบทลงโทษทางวินัยให้ชัดเจน 

(4) กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการบริหารและการปฏิบัติงาน 

การบริหารและการปฏิบัติงานด ้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมเป็นส่ิงท่ีมีความสำคัญอย่างยิ่งท้ังสองประการ
นี้เป็นส่ิงท่ีต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์ฝึกอบรม หรือกำหนดส่ิงจูงใจและผู้บริหารต้องเป็น
ตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งนี้ผู้บริหารต้องมีการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นบรรทัดฐานหรือข้อตกลง
ร่วมกันที่ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ เพราะความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมโดยผู้บริหารควรดำเนินการ ดังนี้ 

(1) กำหนดนโยบายมาตรฐานการปฏิบัติงานให ้ชัดเจนและทำตัวให้เปนตัวอย่างสม่ำเสมอทั้งโดยคำพูดและ
การกระทำ 

(2) ส่ือสารและแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนได้รับทราบตลอดจนเข้าใจในหลักการของจริยธรรมดังกล่าว 
(3) จัดทำข้อกำหนดจริยธรรมหรือแนวทางที่พึงปฏิบัติของหน่วยงานไว้ให้ชัดเจนโดยรวมถึงกรณีต่างๆท่ี

เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย 

(4) ลดวิธีการหรือโอกาสท่ีจะจูงใจให้เกิดการกระทำผิดความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นปัจจัยเบ้ืองต้นท่ีสำคัญ
ซึ้งจะส่งผลถึงการจัดโครงสร้างของหน่วยงานการจัดการและการติดตามประเมินผลองค์ประกอบของระบบการ
ควบคุมภายในอื่นๆด้วย 

1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน 
โครงสร้างของหน่วยงานที่ได้รับการจัดไว้เป็นอย่างดีจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารสามารถวางแผน

งานสั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานได้ถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพโดยการจัดโครงสร้างของหน่วยงานให้ 
เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ เช่น 

(1) การรวมศูนย์อำนาจหรือกระจายศูนย์อำนาจการตัดสินใจในระดับต่างๆหากกิจการเลือกใช้การรวม
ศูนย์อำนาจในการตัดสินใจ คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู ้ที่ได้รับอำนาจย่อมมีความสำคัญ กรณีวิธีกระจายศูนย์
อำนาจการตัดสินใจระบบและขั้นตอนการทำงานรวมถึงกระบวนการในการติดตามผลก็จะมีความสำคัญมากกว่าคุณ
สมบัติของตัวบุคคล 
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(2) การจัดโครงสร้างของหน่วยงานที่มีการผลิตโดยเครื่องจักรอาจใช้โครงสร้างและการควบคุมที ่ เป็น
ระเบียบแบบแผนแน ่นอนแต่โครงสร้างที่มีรูปแบบแน่นอนอาจไม ่เหมาะสมกับกิจกรรมการบริการหรืองานท่ี 
เกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ เปนต้น 

(3) การมอบอำนาจต้องให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและต้องชัดเจน 

1.4 นโยบายการบริหารและการพัฒนาด้านบุคลากร 
ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพคือบุคลากรในหน่วยงานนั่นเองที่เป็นตัวจักร

สำคัญ ดังนั้น การมีนโยบายและระบบการบริหารบุคลากรท่ีชัดเจนและเหมาะสมจะช่วยให้ระบบการควบคุมภายใน 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เช่น 

(1) กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการว่าจ้างการพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนขั้น 
เล่ือนตำแหน่งรวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ 

(2) กำหนดคุณสมบัติและลักษณะงาน (Job Description) ของเจ้าหน้าท่ีในแต่ละตำแหน่งให้ชัดเจนเพื่อใช้ 
เปนแนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน 

(3) กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน 
(4) มีระบบการฝกอบรมอย่างต่อเนื่องและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างเปนระบบและสม ่ำเสมอ 
(5) กำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีท่ีมีการขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ต่อหน่วยงาน 
1.5 การกำหนดอำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
การกำหนดอำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงานเป็นปัจจัยสำคัญท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ของการควบคุมภายใน ดังนั้น ผู้บริหารควรกำหนดอำนาจหน ้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละตำแหน่งให้ 
ชัดเจน ดังนี้ 

(1) กำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งให้ชัดเจน โดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจและระบบการ 
สอบยันความถูกต้องระหว่างกัน 

(2) กำหนดคู่มือปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
(3) กำหนดระบบการติดตามประเมินผล ซึ่งรวมถึงการจัดทำแผนงานและระบบการรายงานผลงานอย่าง 

สม่ำเสมอ 
1.6 คณะกรรมการตรวจและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในเป็นกลไกและเครื่องมือชนิดหนึ่งในการช่วยตรวจสอบ

และสอบทานงานให้เปนไปตามแผนงานท่ีฝายบริหารวางไว้ คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ความสามารถและมี 
ความเปนอิสระในการทำงาน จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
สภาพแวดล้อมการควบคุมเปนองค์ประกอบเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศในหน่วยงาน เพื ่อให้บุคลากรใน 
หน่วยงานเกิดจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบให ้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งเปนองค์ประกอบพื้นฐานท่ี 
จะส่งเสริมองค์ประกอบการควบคุมอื่นๆ 
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2. การประเมินความเสี่ยง 

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือการกระทำใดๆอันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในด้านลบหรือ

เปนผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนด ความเส่ียงอาจเกิดจากลักษณะงาน 
หรือกิจกรรมของหน่วยงาน การควบคุมภายใน การท่ีหน่วยงานตรวจไม่พบ ข้อผิดพลาด ฯลฯ 

(1) ความเสี่ยงจากลักษณะงานหรือกิจกรรมของหน ่วยงาน ความเสี่ยงลักษณะนี้เปนความเสี่ยงที่มีอยู่โดย 
ธรรมชาติในงานนั้นๆเอง เมื่อใดก็ตามที่ตัดสินใจที่จะทำงานหรือกิจกรรมก็ย ่อมจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้น เช ่น การทำ
ธุรกิจการค้าขายกับต่างประเทศหรือการสั ่งซื ้อของจากต่างประเทศของทางราชการความเสี ่ยงก็คืออัตรา
เปล่ียนแปลงไปฯลฯ 

(2) ความเสี่ยงจาการควบคุมภายในความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน เปนความเสี่ยงที่ระบบการควบคุม 
ภายในของหน่วยงานไม่ครอบคลุมและไม่สามารถปองกันข้อผิดพลาดจากการดำเนินงานของหน ่วยงานได้ อาจเปน 
เพราะหน่วยงานไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน หรือหน่วย 
งานนั้นไม่มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีได้จัดไว้เปนต้น 

(3) ความเสี ่ยงจาการตรวจไม ่พบข้อผิดพลาด ความเสี ่ยงลักษณะนี ้เปนความเสี ่ยงที ่การตรวจสอบไม่ 
สามารถค้นพบความผิดพลาดของรายการท่ีมีอยู่ เนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบทุกกิจกรรมในหน ่วยงาน 
นี้ได้และจำเป ็นต้องใช้ระบบการตรวจสอบ โดยเลือกสุ ่มตัวอย่างหรืออาจเนื่องจากผู ้ตรวจสอบไม่มีความอิสระ 
เพียงพอหรือไม่อยู่ในวิสัยท่ีจะเข้าไปตรวจสอบได้ 

สาเหตุของความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน  
- ปจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากรการเปลี่ยนแปลง 

ระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้งการควบคุมกำกับ 
ดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเปนต้น 

- ปจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือ 
สภาพการแข่งขันสภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID19) เป็นต้น 

การประเมินความเสี ่ยง หมายถึง กระบวนการที ่ใช ้ในการระบุความเสี ่ยงการว ิเคราะห ์ความเสี ่ยง 
และการกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงในหน ่วยงานจะเปนการ
ประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อให้ทราบเหตุการณ์ของความเส่ียงและหาทางแก ้ไขและควบคุม
ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เกิดความเสียหายน้อยที่สุดกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงการประเมินความ
เส่ียงและการควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีหน่วยงานยอมรับได้สามารถดำเนินการเปน 4 ข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษาวัตถุประสงค์และเปาหมายของหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานจะต้องสอดคล้องกับภารกิจ (Mission) ของหน่วยงานนั้นๆซึ้ง
โดยท่ัวไปวัตถุประสงค์ของหน่วยงานจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ 
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1.1 .วัตถุประสงค์ในระดับหน่วยงาน (Entity-Level opjectives) เป็นวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานภายใน
ภาพรวมของหน่วยงานโดยทั ่วไปจะระบุใว้ ในแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
เช่นเดียวกับภารกิจ (Mission) และกลยุทธ์ในภาพรวมหน่วยงานเช่นภารกิจหลักของหน่วยงานโครงสร้างของ
หน่วยงานแนวโน้มการดำเนินงานของหน่วยงานในอนาคต นโยบายการบริหารหรือนโยบายการเงินการคลังเป็นต้น 

1.2  วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activity – Level objectives) เปน วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานท่ี 
เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละกิจกรรมท่ีหน่วยงานกำหนดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของ 
แต่ละกิจกรรมจะต้องสนับสนุน และสอดคล ้องกับวัตถุประสงค ์ในระดับหน่วยงาน เช่นระบบการประมวลข ้อมูล 
ทางการเงินและบัญชีเปนต้น 

2. ระบุปจจัยเสี่ยง 

ปจจัยเส่ียงของหน่วยงานสามารถเกิดขึ้นได้ท้ังจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซ ึ้งปจจัยเหล่านี้จะส่งผล 
กระทบถึงวัตถุประสงค์เปาหมายหรือผลการดำเนินงานในหน่วยงาน เช่นการเปล่ียนตัวผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใน 
ตำแหน่งที่สำคัญๆบ่อยครั้ง การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่ๆของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
เปนต้น เนื่องจากปจจัยเสี่ยงแต่ละชนิดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและการบรรลุวัตถุประสงค ์ของหน่วยงานไม่
เท่ากันบางชนิดมีผลกระทบทันทีบางชนิดมีผลกระทบในระยะยาว ดังนั้นผู้บริหารต้องติดตามพิจารณาและระบุ
ปัจจัยความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นควรครอบคลุม 

(1) ผลกระทบจากปจจัยทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม และส่ิงแวดล้อมต่อการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

(2) ปจจัยความเส่ียงท่ีได้ระบุไว้ในการวางแผน และการประมาณการของหน่วยงาน 
(3) ข้อตรวจพบท่ีได้รับจากการตรวจสอบ การสอบทาน การติดตาม และประเมินผล 
(4) ปจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เช่น ปจจัยท่ีทำให้การดำเนินงานใน 

อดีตที่ผ่านมาไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์คุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบในการบริหาร 
หรือปฏิบัติงาน การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากเงื่อนไขตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อกำหนดต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานของหน่วยงานฯลฯ 

3. การวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง 
การวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัจจัยเส่ียงท่ีมีต่อหน่วยงาน ซึ่งโดยปกติปัจจัยเส่ียงแต่ละปัจจัยมีผลกระทบต่อ

หน่วยงานมากน้อยไม่เท่ากันการวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงมีหลายวิธีแตกต่างกันผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับความเส่ียง
ที่มีความสำคัญและมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยๆ จึงควรพิจารณาเลือกใช้วิธีการหรือเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ให้เหมาะสมกับ
ขนาดลักษณะการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถประเมินระดับความสำคัญของความเสี่ยงได้ทั ้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพรวมทั้งผลเสียหายท่ีอาจเกิดจากความเส่ียง โดยท่ัวไปข้ันตอนการวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงจะเป็นดังนี้ 

3.1 ประเมินระดับความสำคัญของปจจัยเส่ียง คือ การนำปัจจัยเส่ียงแต่ละปจจัยมาพิจารณาถึงความสำคัญว่า 
เกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อหน่วยงานมากน้อยแค่ไหน โดยอาจวัดเปนระดับน้อย ปานกลาง สูง 
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3.2 ประเมินความถี่ที่ปจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้น คือ การพิจารณาว่าป ัจจัยเสี่ยงท่ีได้เรียงลำดับความสำคัญไวแ้ล้ว 
มีโอกาสท่ีจะเกิดปจจัยเส่ียงนั้น ในระดับน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง การวิเคราะห์โดยการประเมินความสำคัญและ 
การประเมินความถี่ที ่ปจจัยเสี ่ยงจะเกิดขึ ้นอาจใช้ผสมผสานกัน เช่น ปจจัยเสี ่ยงบางอยางมีอัตราความถี ่ สูง 
เมื่อเกิดข้ึนแต่ละครั้งสูญเสียเงินน้อยแต่ถ้าเกิดบ่อยๆเข้า โดยรวมอาจมีจำนวนเงินสูงก็จะให้เกิดความสำคัญได้ 

3.3 เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยบางครั้งอาจไม่จำเปนต้องวิเคราะห์ในรูปแบบ 
ตัวเลข แต่อาจวิเคราะห์ออกมาเปนระดับต่างๆ เช่น สำคัญมาก ปานกลาง หรือน้อย เป ็นต้น 

4. กำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง 
เมื ่อหน่วยงานสามารถวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงแล ้ว ฝายบริหารควร พิจารณาหาวิธีเพื ่อป้องกัน 

ความเส่ียงนั้นๆ โดยต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้ว่าคุ้มกับประโยชน์ท่ีจะได้รับหรือไม่ ซึ่งในการกำหนดแนวทางใน 
การปองกันหรือลดความเส่ียง 

ผู้บริหารควรพิจารณาว่าความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นความเส่ียงในลักษณะใด เช่น 

4.1 กรณีที่เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงานโดยรวม ซึ่งเปนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย ภายนอกที่มิได้อยู่ 
ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารการปองกันหรือลดความเส่ียงกระทำได้โดยการบริหารความเส่ียงซึ่งมีกลยุทธ์ ดังนี้ 

กำหนดโครงสร้างพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง กำหนดผู้รับผิดชอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงและ

กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน้าท่ีการบริหารความเส่ียงกับหน้าท่ีการประเมินความเส่ียงการบริหารความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภาพจะเริ่มต้นด้วยกำหนดวัตถุประสงค์ซึ่งสัมพันธ์กับกลยุทธ์และโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงท่ีมีนัยสำคัญเรา
จะประเมินความเส่ียงด้วยการระบุผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นการจัดลำดับความสำคัญและการวัดผลกระทบของความ
เส่ียงเหล่านั้นท่ีอาจเกิดขึ้นต่อหน่วยงาน 

(1) ประเมินความเสี ่ยงของหน ่วยงานกำหนดกรอบแนวคิด ซึ่งจะใช ้ระบุความเสี่ยงทั้งหมดท่ีเปนไปได้ 
เพ ื ่อใช้เปนจุดเร ิ ่มต ้นในการประเมินความเส ี ่ยงมองภาพรวมของความเ ส่ียงที ่ม ีความสำคัญที ่ส ุดก ่อน 

และจัดสรรทรัพยากรให้อย่างเหมาะสม 
(2) พัฒนากลยุทธการบริหารความเสี ่ยง กลยุทธ ์การบร ิหารความเสี ่ยงที ่จะประสบความส ำ เร็จ 

ต้องมีความเกี่ยวเนื่องหรือสอดคล ้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานโดยตรงกลยุทธ ์ การบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการ
พัฒนาให้เหมาะสมกับความเสี ่ยงแต่ละประเภท เช่นกลยุทธ์การหลีกเลี ่ยงความเสี ่ยงการลดความเสี ่ยง 
การกระจายความเส่ียง และการถ่ายโอนความเส่ียง เปนต้น 

(3) พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง หน ่วยงานต้องพัฒนาเทคนิคการบริหารความ 
เส่ียงอย่างสม ่ำเสมอ เพื่อใช้เปนแนวปฏิบัติของหน่วยงานโดยเฉพาะการบริหารความเส่ียงในกิจกรรมท่ีมีความเส่ียง 
เฉพาะเรื่อง 

(4) การติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนขั้นตอนของหน่วยงานต้องอาศัยงานด้าน 
ตรวจสอบภายในโดยในขั้นตอนนี้รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานในหน ้าท่ีอื่นๆ เช่นการ ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบ 
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และการให ้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยอย ่างไรก็ตาม การบริหารความเสี่ยงที่สัมฤทธิ์ผล 
หมายถึง การเสาะแสวงหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การเชื่อมโยงการประเมินผลตอบแทนที่เพิ่มค ่าให้แก่บุคลากร 
และหน่วยงาน หน้าท่ีการติดตามประเมินผลจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการประเมินความเส่ียงของหน่วยงานใน  

(5) การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารความเสี่ยง 
อย่างต่อเนื่องมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความสำเร็จของหน ่วยงานในที่สุด แหล่งข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ 
ในการปรับปรุงการบริหารความเส่ียงนั้น รวมถึงข ้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง เช่ือถือได้และข้อมูลท่ีเกิดจากการสะท้อน 
ความเส่ียงของหน่วยงานการปรับปรุงต้องรวมถึงระบบการวัดเปนจำนวนหน่วยท่ีใช้ได้ในระยะยาว เช่น จำนวนและ 
ผลกระทบจากความเสี่ยงที่ได้รับการจัดการภายใน กระบวนการในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารความเสี่ยงนั้น
ระบบการวัดผลที่เชื ่อถือได้จึงเปนสิ่งจำเปนและจะทำให้หน่วยงานสามารถทราบขนาดความเส่ียงและกระทบท่ี
หน่วยงานจะสามารถรับได้หรือไม่เพียงใด 

4.2 กรณีที่เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายในซึ่งเปนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายในและอยู่ภาย 
ใต้การควบคุมของผู้บริหารการปองกันหรือลดความเส่ียงกระทำได้โดยจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเพียงพอและ 
เหมาะสม 

การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อจัดการให้ความเส่ียงอยู่ในสภาพท่ีเปนผลดีกับหน่วยงานนั้นจะมีลักษณะการ 

จัดการได้ 5 ลักษณะคือ 

(1) การจัดการในลักษณะท่ียอมรับในความเส่ียงนั้น 

(2) การจัดการในลักษณะท่ีทำให้ลดความเส่ียงจากระดับความเส่ียงสูงไปสู่ระดับความเส่ียงต ่ำ 
(3) การจัดการในลักษณะท่ีเปนการกระจายความเส่ียง 
(4) การจัดการในลักษณะท่ีเปนการถ่ายโอนความเส่ียงหรือโยกย้ายความเส่ียง 

(5) การจัดการในลักษณะท่ีเป็นการหลีกเล่ียงความเส่ียง 
การจะใช้วิธีการใดในการจัดการความเสี่ยงดังกล ่าวข้างต้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความเหมาะสมของ 

การดำเนินงานในหน่วยงานนั้นๆดวย ท้ังนี้การจัดการความเส่ียงจะต้องคำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะทำอะไร ณ จุดใด 
(2) ต้องปรับเปล่ียนระบบการบริหารและระบบปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร ณ จุดใด 
(3) กระบวนการจัดการความเสี่ยงเปนอย่างไรต้องดำเนินการให้เกิดความชัดเจนและต้องสื่อสารให้ผู้ท่ี 

เกี่ยวข้องในหน่วยงานทราบด้วย 
(4) ต้องมีการรายงานผลเมื่อดำเนินการเสร็จส้ินแล้ว 
หน่วยงานจึงต้องจัดให้มีการประเมินความเส่ียงอยู่เสมอและสร้างกลไกช่วยบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ี

สามารถยอมรับได้ หรือกำหนดมาตรการควบคุมท่ีเหมาะสมต่อไป 
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3. กิจกรรมการควบคุม 

กิจกรรมควบคุม เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่หน่วยงานต้องจัดให้มีขึ ้นเพื่อลด

ความเสี่ยงและทำให ้เกิดความคุ้มค่า ตลอดจนให้ฝายบริหารเกิดความมั่นใจในประสิทธิผลของระบบการควบคุม 
ภายในท่ีมีอยู่ 

ประเภทการควบคุม ก ิจกรรมการควบคุมอาจแยกตามความจำเป ็นและลักษณะของการควบคุม 
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นๆเช่น 

1.) การควบคุมในลักษณะการป้องกันการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ (Preventive Control) เป็น
วิธีการควบคุมท่ีกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเส่ียงและข้อผิดพลาดต้ังแต่แรก โดยเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดความ
เส่ียงยังไม่เกิดขึ้น เช่น การแบ่งแยกหน้าท่ีผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน ผู้บันทึกบัญชีและผู้จัดหาพัสดุ การกำหนดวงเงินสำหรับ
ผู้มีอำนาจอนุมัติเงินในแต่ละระดับช้ันเป็นต้น 

2.) การควบคุมในลักษณะของการค ้นพบข้อผิดพลาด (Detective Control) เปนการควบคุมที่กำหนดขึ้น 
เพื่อค้นพบข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เช ่น การทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การตรวจนับพัสดุ 
ประจำป การทบทวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาพรวมเปนต้น 

3.)การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ (Suggestive Control) เปนการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อเสนอแนะ 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการดำเนินงาน และระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ ์ 

4.)อื่นๆตามความจำเปนและเหมาะสมในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

4.สารสนเทศและการสื่อสาร 

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่ใชในการบริหารซึ่งเป ็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินรวม 

ท้ังข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ท้ังจากแหล่งภายในและภายนอก 

การส่ือสาร หมายถึง การรับและส่งข่าวสารระหว่าง เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลท่ีมีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในการงานที่สัมพันธ์การสื่อสารจะเกิดขึ้นได้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานระบบการสื่อสารที่ดีและมี
ประสิทธิภาพควรเป็นการส่ือสารแบบสองทางและติดต่อระหว่างหน่วยงานท่ัวถึงครบถ้วน 

หน่วยงานควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนองความต้องการผู้ใช้ข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม
ทันต่อการปฏิบัติงานตลอดจนการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพข ่าวสารท่ีถูกต้องเช่ือถือได้ทันเหตุการณ์และสะดวก
ในการเข้าถึงและปลอดภัยรวมทั้งมีการจัดลำดับความสำคัญและมีระบบการสื่อสารที่ดีจะส่งผลถึงการบริหารงาน
ของผู้บริหารโดยเฉพาะข่าวสารที่เปนสัญญาณบอกเหตุอันจะทำใหผู้บริหารสามารถแก้ไขปญหาได้ทันกาลและ
บริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

การสื่อสารจึงเป็นเรื ่องสำคัญที่ผู้บริหารต้องจัดให้มีขึ ้นและควรเป็นระบบการสื่อสารสองทางการสื่อสาร
ภายในหน่วยงานท่ีชัดเจน ไม่ว่าจะเปนทางการหรือไม่ก็ตาม จะเปนผลดีต่อการปฏิบัติงานให้ สามารถบรรลุเปาหมาย 
ท่ีวางไว้ ซึ่งปจจัยสำคัญท่ีทำให้การส่ือสารเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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1.) เจ้าหน้าท่ีทุกคน ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนอย ่าง ชัดเจนและทันกาล 
ทั้งจากภายในหรือภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดกับหน่วยงาน เช่น 
นโยบายของรัฐบาลการเปล่ียนแปลงด้านกฎหมายใหม่ๆฯลฯ 

2.) การกำหนดภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงานต้องชัดเจนเจ้าหน้าท่ีทุกคนต้องเข้าใจถึง
บทบาทท่ีเกี่ยวข ้องกับงานของตนและของผู ้อื่นรวมท้ังให ้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาระบบการควบคุมท่ีกำหนดไว้ 

3.) การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่ดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ทำให้สามารถทำความเข้าใจ 
และประสานงานกันได้เปนอย่างดี 

ในทำนองเดียวกันควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายนอกหน่วยงาน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบริหารงาน
ของหน่วยงานด้วย ดังนั้นประเด็นสำคัญท่ีควรดำเนินการคือ 

1. กำหนดช่องทางการส่ือสารกับบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องให้ง่ายข้ึน 
2. เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของหน่วยงานท่ี เกี่ยวข้องด้วย 

3. ผู้บริหารควรให้ความสนใจในข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายนอก 
4. การติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก ต้องมีข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอและสัมพันธ์กัน ในอันที่จะทำให้เกิด 

ความเข้าใจอันดีต่อกัน และเข้าใจถึงสภาพความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น 
สำหรับการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศโดยทั่วไปมักจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมการนำข้อมูลเข้าสู้

ระบบการแบ่งแยกงานการสอบทานความถูกต้องในการประมวลผลการควบคุมการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบงาน
และการควบคุมทางด้านผลผลิตเป็นต้น 

5. การติดตามประเมินผล 

การติดตามผล หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมท่ีอยู่ระหว่างการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ

ดำเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีกำหนด 

การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ว่า
มีความสอดคล้องหรือไม่เพียงใดและประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ว่ายังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ในปจจุบันหรือไม ่รวมทั้งการวิเคราะห์การหาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างแผนงานกับผลการดำเนินงาน 
สรุปผลและเสนอข้อแนะนำเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงาน
ต่างๆของหน่วยงานซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับ การปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที ่ฝายต่างๆในหน่วยงานทั ้งนี ้ เนื ่องจากมาตรการต่างๆและระบบการควบคุม 
ภายในมีการเปลี ่ยนแปลงหรือต้องพัฒนาตลอดเวลาผู ้บร ิหารจึงจำเปนต้องมีการติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในว่าอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสถาน
การณ์ปจจุบันเพียงใด 
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สำหรับความถี่ในการติดตามประเมินผลจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นกับผลการประเมินความเสี่ยงในเบื้องต้น
และผลท่ีได้รับจากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นเอง 

การติดตามประเมินผลจะได้ผลดี ควรมีการปฏิบัติดังนี้ 

5.1 มีการสอบทานและรายงานผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน ใน 
ทุกๆด้านอย่างสม ่ำเสมอ ซึ่งเปนการรายงานจากภายในและจากบุคคลภายนอก เช่น ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจราชการ ผู้ 
มาติดต่อ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีปฏิบัติงานจริง 

5.2 จำแนกเรื ่องที่จะประเมินผลซึ ้งจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายในเฉพาะจุดเช่น การประเมิน
ประสิทธิภาพภายในหน่วยงานการประเมินระบบงาน การประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์การประเมินบุคคลเป็น
ต้นซึ้งการประเมินควรพิจารณาขอบเขตและความถ่ีของการประเมินด้วย เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในเรื ่องนั้นๆว่าสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยเครื่องมือกา รประเมินผลรวมถึงการ
ตรวจเช็คการตอบแบบสอบถามและการวิเคราะห์เชิงปริมาณนอกจากนี้ ตัวชี้วัดและการเปรียบเทียบกับผลงานของ
หน่วยงานอื่นหรือมาตรฐานท่ียอมกันโดยท่ัวไปก็เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผลได้เช่นกัน 

5.3 รายงานผลตามข้อเท็จจริงอย่างเปนอิสระไม่ปดบังส่ิงผิดปกติ 
5.4 ส่ังการกำกับให้มีการแก้ไขและติดตามผลอยู่เสมอ 

สำหรับการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลควรมีอยู ่ในทุกขึ้นตอนของการปฏิบัติงาน และควรทำอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกฎหมาย ระเบียบ การบริหารงาน และที่ปรึกษาต่างๆ โดย 
มีวิธีการ เช่น การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานการตรวจสอบการกระทบยอด ฯลฯ สำหรับบางโครงการอาจ
กำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล โดยเฉพาะแยกต่างหากจากท่ีได้กำหนดการติดตามประเมินผลโดยปกติ 

การติดตามประเมินผลโครงการที่เป ็นกรณีเฉพาะอาจใช้แบบประเมินตนเองการออกแบบควบคุมโดยเฉพาะ 
การทดสอบหรืออาจจ้างผู้เช่ียวชาญหรือผู้ตรวจสอบภายนอกมาดำเนินการได้ 

การติดตามประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากมีการส่ือสารกับบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานนั้น หน่วยงาน 
และกรณีมีเรื่องท่ีสำคัญควรรายงานต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงด้วยนอกจากนี้การติดตามประเมินผลในระบบการควบ
คุมภายใน ควรหมายรวมถึงการประเมินผลนโยบายกฎระเบียบระบบงานต่างๆ ของหน่วยงานด้วยเพื่อให้มั่นใจว่า 

1.) ได้มีการกำหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและถูกต ้องและเปนผลดีต่อการบริหารงาน 
ของหน่วยงาน 

2.) ได้มีการตรวจสอบและติดตามผลรวมทั้งรายงานของผู้ตรวจสอบที่ได้สอบทานงาน และตั้งข้อสังเกตไว้ 
ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ข้อสังเกตเหล่านั้นได้มีการแก้ไขปฏิบัติตามในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

3.) การดำเนินงานต่างๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีหน่วยงานต้ังไว้ 
4.) การจัดทำรายงานทางการเงินเปนไปอย่างถูกต้องเช่ือถือได ้ 
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เมื่อได้ติดตามและประเมินผลแล้วผู้ประเมินผลจะต้องจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารท่ีรับผิดชอบ โดยการจัดทำ
รายงานแสดงผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงานเป็นระยะๆ โดยควรจัดทำคำชี้แจงหรืออธิบายให้ทราบว่า
ความแตกต่างระหว่างผลการดำเนินงานจริงกับตัวเลขตามประมาณการเกิดขึ้นเพราะเหตุใด และผู้ใดจะต้อง
รับผิดชอบกับการท่ีเกิดผลต่างนั้นและหาวิธีการแก้ไขท่ีเหมาะสม 

การติดตามและประเมินผลอย ่างต่อเนื่องและเปนประจำและมีการสั่งการให ้แก้ไขข้อผิดพลาดอยู่เสมอเป็น
หัวใจสำคัญของการควบคุมทางการบริหาร 

การติดตามและประเมินผลไม ่ควรจัดทำเฉพาะกับระบบหรือมาตรการควบคุมภายในเท่านั้น แต่ควรจัดให้การ
ติดตามและประเมินผลกับการปฏิบัติงานด้านอื่นๆทุกด้านจากผู้รับผิดชอบโดยตรงและอย่างอิสระ หรือโดยผู้ท่ีไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรการหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเป็นอิสระ เช่น จากการตรวจสอบภายในอันเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการประเมินและติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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บทที่ 4 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 
ในกองคลัง เทศบาลตำบลทะเมนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4.1 การประเมินระดับความเสี่ยง 

ข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินความเสี่ยงจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสมควรจะนำมากำหนดเป็นมาตรการ
จัดการความเส่ียงหรือไม่ โดยระดับความเส่ียงท่ีจะนำมากำหนดมาตรการจัดการความเส่ียงนั้น ควรอยู่ในระดับ “H” 
และ “E” ซ ึ่งเปนความเส่ียงในระดับสูงและสูงมากท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
ได้จึงมีความจำเปนต้องปองกันความเส่ียงและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามเปาหมายของการบริหารความเส่ียง 
เมื่อดำเนินการแล้วระดับความเส่ียงต้องลดลงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตาม 

ตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO ดังนี้ 

ตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO 
ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น 

      

  
ระดับผลกระทบ  

“ระดับความเสี ่ยง” (ระดับความเสี ่ยง = ระดับโอกาสที ่จะเกิดขึ ้น X ระดับผลกระทบ)  ผลคูณ 
นำมาเทียบกับตาราง Risk Matrix ตามแนวคิดของ COSO ตามแถบสี แบ่งเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
 “L”(Low)   ในช่องแถบ  “สีเขียว”  ถือเปนความเส่ียงระดับ  “น้อยถึงน้อยท่ีสุด”  
“M”(Medium)   ในช่องแถบ   “สีเหลือง”  ถือเปนความเส่ียงระดับ  “ปานกลาง”  
“H”(High)   ในช่องแถบ   “สีส้ม”   ถือเปนความเส่ียงระดับ  “สูง”  
“E”(Extreme)    ในช่องแถบ   “สีแดง”   ถือเปนความเส่ียงระดับ  “สูงมาก” 

 
“โอกาส” หมายถึง ระดับของโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงโดยใช้ระดับคะแนนเทียบจากตาราง 

“เกณฑ์”การเปรียบเทียบระดับโอกาส โดยเทียบระดับการเกิดเหตุการณ์ของ “แนวทางการพิจารณาระดับความ
เป็นไปได้ในการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ความเส่ียง กับช่อง “คะแนน” (L)ทางซ้ายมือสุดดังนี้ 

  

M   H  H  E  E  

M  M  H  H  E  

L  M  M  H  E  

L  M  M  M  H  

L  L  M  M  H  
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เกณฑ์การเปรียบเทียบระดับโอกาส 
 

L = ระดับโอกาส (Likelihood Scoring) 

 
“ผลกระทบ” หมายถึง ระดับผลกระทบของเหตุการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจะกระทบต่อความสำเร็จของวัตถุ 

ประสงค์ของหน่วยงาน โดยให้เทียบระดับของผลกระทบตามตาราง “เกณฑ์เปรียบเทียบระดับผลกระทบ”เทียบ 
ระดับการเกิดผลกระทบในช่อง “แนวทางการพิจารณาระดับความเปนไปได้ในการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ความเส่ียง” 
กับช่อง “คะแนน (I)” ซ้ายมือ ดังนี้ 

คะแนน 

(L) 

แนวทางการพิจารณาระดับความเปนไปได้ในการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ความเสี่ยง  

ระดับโอกาส  
การดำเนิน  

โครงการ  
การปฏิบัติงาน ประจำ  

เทียบกับคร้ังของ  

การดำเนินการ  

ประมาณ % 

ของการ  

ดำเนินการ  

5  สูงมาก  เกิดขึ้นแน่นอน  เกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง  
เกือบทุกครั้ง ของการ 

ดำเนินงาน  50%  

4  สูง  เกิดขึ้นได้เสมอ  
เกิดขึ้นเกือบ 

เปนประจำ  
ปละหลายครั้ง  40%  

3  ปานกลาง  เกิดขึ้นได้บ้าง  เกิดขึ้นได้หลายครั้ง  เกิดขึ้นได้ทุกป  30%  

2  น้อย  เกิดขึ้นได้น้อย  
อาจเกิดขึ้นบ้าง 

ในบางครั้ง  

เกิดขึ้นได้ในช่วง 

 1 - 2 ป  
20%  

1  น้อยมาก  เกิดขึ้นได้ยาก  แทบจะไม่ เกิดขึ้นเลย  
ไม่เกิดขึ้นเลย  

ในช่วง 3 ป  
10%  
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เกณฑ์การเปรียบเทียบระดับผลกระทบ 

I = ระดับผลกระทบ (Impact Scoring)  

คะแนน  

(I)  

ระดับ 

ผลกระทบ  

 แนวทางการพิจารณาผลกระทบในแต่ละความเสี่ยงต่อเปาหมายความสามารถหรือผลดำเนินงานขององค์กร  

หน้าท่ีความ 

รับผิดชอบ  

เปาหมาย  

ผลผลิต/ ผลลัพธ์ 

ผลคะแนน 
ตาม  

ตัวชี้วัด  

มูลค่าความ  
เสียหาย  

อาจเกิดขึ้นได้  
สูญเสียโอกาส  

 
ความพึง พอใจ/  
ความเชื่อถือ ของ  
ผู้รับการ บริการ  

ชื่อเสียง 

องค์กร  

 

การ

ดำเนินงาน 

 

งบประมาณท่ี 

สูญเสีย  

5  สูงมาก  
หน้าท่ีรับผิดชอบ 

หลักเสียหาย  

ต่ำกว่าเปาหมาย  

มาก หรือท่ีเคยท 

ามาใน อดีต  

1 คะแนน  

องค์กรไม่ 

สามารถ  

รับผิดชอบได้  

ต้องหยุด 

ดำเนินการ  

ในช่วงเวลา 

หนึ่ง  

เกิดการร้องเรียน  
หรือเลิกใช้บริการ  

มีการเผย 

แพร่ข่าวท้ัง 

สื่อภายใน และต่าง 

ประเทศ  

ร้ายแรง  

ต้ังแต่  

10,000,000 
บาท  

ขึ้นไป  

4  สูง  
หน้าท่ีรับผิดชอบ  

สำคัญเสียหาย  

ต่ำกว่าเปาหมาย  

อย่างมีนัย 

สำคัญ  

2 คะแนน  

ต้องยกเลิก  
บาง  

โครงการ  

เพื่อจัดสรร หา 

งบประมาณ  

ต้องหยุด 

ดำเนินการ 

ในช่วง 

1 - 2 วัน 

ผู้รับบริการไม่ พอใจ  

มีการเผย 

แพร่ข่าวใน 

หนังสือพิมพ์  

กระทบมาก  

ต้ังแต่  

500,000 บาท  

ไม่เกิน  

10,000,000 

บาท  

3  ปานกลาง  
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

เสียหาย  

ต่ำกว่าเปาหมาย 

 อย่างชัดเจน  
3 คะแนน  

กระทบต่อ

การจัดสรร 

งบประมาณ ภายใน 

ต้องหยุด 

ดำเนินการ 

ภายใน 

1 วัน 

ไม่สามารถ
ดำเนินการ 

ได้ตามข้อกำหนด 

มีข่าวลือ 

ออกไปสู ่

นอกองค์กร  

กระทบ 

ปานกลาง 

ต้ังแต่  

100,000 บาท  

ไม่เกิน  

500,000 บาท  
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คะแนน  

(I)  

ระดับ 

ผลกระทบ  

 แนวทางการพิจารณาผลกระทบในแต่ละความเสี่ยงต่อเปาหมายความสามารถหรือผลดำเนินงานขององค์กร  

หน้าท่ีความ 

รับผิดชอบ  

เปาหมาย  

ผลผลิต/ ผลลัพธ์ 

ผลคะแนน 
ตาม  

ตัวชี้วัด  

มูลค่าความ  
เสียหาย  

อาจเกิดขึ้นได้  
สูญเสียโอกาส  

 
ความพึง พอใจ/  
ความเชื่อถือ ของ  
ผู้รับการ บริการ  

ชื่อเสียง 

องค์กร  

 

การ

ดำเนินงาน 

 

งบประมาณท่ี 

สูญเสีย  

2  น้อย  

บางส่วนของหน้าท่ี  

ความรับผิดชอบ 

เสียหาย  

ต่ำกว่าเปาหมาย  

เพียงเล็กน้อย  
4 คะแนน  

กระทบต่อ

การจัดสรรหา 

งบประมาณใน 

ระดับ 

สำนัก/กอง 

หยุดแก้ไข 

เล็กน้อย  
กระทบต่อคุณ ภาพ  

การให้บริการ  
มีข่าวลือ 

ภายในองค์กร  

กระทบ 

เล็กน้อย  

ต้ังแต่  

10,000 บาท  

ไม่เกิน  

100,000 บาท  

1  น้อยมาก  
ไม่เก่ียวข้อง 

โดยตรง  

ยังคงได้ตาม 

เปาหมาย  
5 คะแนน  

สามารถ 

ยอมรับได้  

การดำเนินการ 

ล่าช้า  

กระทบต่อคุณ ภาพ  
การให้บริการ เล็กน้อย  

อาจส่งผลต่อ 

ชื่อเสียงได้  
ละเลยได้  

ไม่เกิน 10,000 

บาท  
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การใส่ระดับผลกระทบ ให้แยกผลกระทบตามด้านของความเสี่ยง 4 ด้าน ได้แก่ 

1. ความเสี ่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)ตัวอักษร
“C”ผลกระทบทำให้เกิดความเส่ียงด้านนี้ให้ใส่คะแนนในช่อง “C” เป็นความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ/
การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่างๆ เช่น การบังคับใช้กฎหมายที่ออกมาใหม่ไม่
สอดคล้องกับการนำกฎหมายไปใช้ การเปล่ียนแปลงกฎหมายใหม่เป็นจำนวนมาก การไม่ควบคุมกำกับการดูแล
ตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ เป็นต้น 

2. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(StrategicRisk:S)ตัวอักษร“S”ถ้าผลกระทบทำให้เกิดความเสี่ยงด้านนี้ให้ใส่
คะแนนลงในช่อง “s” เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามเป้าหมายใหม่เป็นระยะ หรืองาน/
โครงการตามนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่ดำเนินไปกอ่น
แล้วเกิดความล่าช้าไม่สามารถดำเนินได้ตามเป้าหมายและระยะเวลตามท่ีกำหนด เป็นต้น 

3. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) ตัวอักษร O ถ้าผลกระทบทำให้เกิดความ
เส่ียงด้านนี้ให้ใส่คะแนนลงในช่อง “O” เป็นความเส่ียงที่กระทบต่อการดำเนินงานผลการปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน เช่น การโยกย้ายข้าราชการบ่อยทำให้บุคลากรไม่มีประสบการณ์และความรู้ในงานท่ีปฏิบัติ ส่งผลให้
เกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายกับประชาชนผู้รับบริการได้ การท่ีอยู่ในตำแหน่งและงานเดิมเป็นเวลานาน
อาจทำให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในหน้าที่ได้ การประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่มีมาตรฐานและ
สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการและแผนพัฒนารายบุคคลไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้เต็มความสามารถท่ี
โปรแกรมสามารถรองรับการทำงานได้ เป็นต้น 

4. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk : F) ตัวอักษร “F” ถ้ากระทบให้เกิดความเส่ียงด้านนี้ให้ใส่
คะแนนลงในช่อง “F” เป็นความเส่ียงท่ีส่งผลด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ เช่น ระบบการควบคุมภายในไม่มี
ประสิทธิภาพทำให้มีการเบิกจ่ายเงินผิดพลาดคลาดเคลื่อนการเบิกจ่ายในโครงการผิดพลาดผู้บริหารและผู้
ตรวจสอบและควบคุมระบบการเงินและบัญชีไม่มีประสบการณ์และความรู้ไม่เพียงพอที่จะสามารถสอบระบบ
ความผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้องได้การจัดจ้างในราคาท่ีไม่เหมาะสมเป็นต้น 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงท่ีมีอยู่/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความ
เสี่ยงประกอบด้วย 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่ หมายถึง ความเสี่ยงของงาน โครงการกระบวนการที่ยังมีอยู่ที ่ม ีผลกระทบต่อ
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 4 ด้านตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
องค์กรเทศบาลได้แก่ ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียง
ด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน  “ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่” หมายถึง ข้อมูลท่ี
เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นในทางลบหากมี “ความเสี่ยงที่มีอยู่”เป็นการอธิบายผลกระทบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน
ข้อมูล “3 การประเมินระดับความเสี่ยง” หมายถึงวิธีการหรือแนวทางการแก้ไขเพื่อทำให้ “ความเสี่ยงที่มีอยู่”
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และ “ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเส่ียงท่ีมีอยู่” หมดไปหรือลดน้อยในระดับท่ียอมรับได้ “ตัวชี้วัดความเส่ียง” 
หมายถึง ข้อมูลท่ีมีลักษณะเป็นตัวบ่งช้ีหรือมาตรฐานมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการระบุเปรียบเทียบเพื่อท่ีจะแสดง

ว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงสามารถลดความเสี่ยงที่มีอยู่และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่ เช่น 
จำนวนหน่วยงานท่ีมีความรู้และความเข้าใจ จนนำการบริหารความเส่ียงไปใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความ
ผิดพลาดหรือความเสียหายของหน่วยงาน 
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แผนดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง 

 

 

 

 

 

 

  

แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1.วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 2.งาน/โครงการ/กระบวนการ  3.การประเมินความเสี่ยง  

เพ่ือลดความเสี่ยงต้านกลยุทธ์ในการ 

บริหารความเสี่ยงการของ 

เทศบาลตำบลทะเมนชัย 

ให้มีความสะดวกรวดเร็ว 

การรับและการเบิกจ่ายเงิน  

  โอกาส  
ผลกระทบ  ระดับความ 

เสี่ยง 

C  S    

1  

ระดับตัวเลข  ระดับตัวเลข  

1  O  F  

ระดับตัวเลข  ระดับตัวเลข  

4.งวดเวลาที่พบความเสี่ยง  

ต.ค – 30 ก.ย. 2565  

5.ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการควบคุมความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่มีอยู่  

(ระบุ)  

การจัดทำ

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

ไม่ ครบถ้วน 

  

ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากความเสี่ยง 

ที่มอียู่ 
(ระบุ)  

ไม่มีนักวิชาการตรวจสอบภาย 

ในตาม 

กรอบอัตรากำลัง 

 

  

มาตราการจัดการความเสี่ยง  
(ระบุ)  

เปดกรอบรับตรวจสอบภายใน 

 

  

ตัวชี้วัดความเสี่ยง  

(ระบุ)  

ดำเนินการบริหารตรวจสอบ 

ภายใน ตามกรอบที่กำหนด 

ร้อยละ 100 
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แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1.วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 2.งาน/โครงการ/กระบวนการ  3.การประเมินความเสี่ยง  

เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้าง 

การเบิกจ่ายเงิน 

ในระบบ E lass  

บรรลุวัตถุประสงค ์

  

เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลลงระบบได้ 

แต่ 

ไม่ครบถ้วน 

โอกาส 
ผลกระทบ  ระดับความ 

เสี่ยง 

C  S    

1  

ระดับตัวเลข  ระดับตัวเลข  

1  O  F  

ระดับตัวเลข  ระดับตัวเลข  

4.งวดเวลาที่พบความเสี่ยง  

ต.ค – 30 ก.ย. 2565 

5.ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการควบคุมความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง  

ความเสี่ยงที่มีอยู่  

(ระบุ)  

เน่ืองจากการทำ 
งานบนระบบ เจ้าหน้าท่ี 

มีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอใน 
การปฏิบัติงาน 

 

  

ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากความเสี่ยง

ที่มีอยู่ 
(ระบุ)  

มีเจ้าหน้าท่ีบางคนสามารถใช้งานใน 

ระบบได้บ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน 

  

มาตราการจัดการความเสี่ยง 

(ระบุ)  

 

ให้เจ้าหน้าท่ีเข้าอบรม 

ความรู้เพ่ิม 

  

ตัวชี้วัตความเสี่ยง  

(ระบุ)  

ให้เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม 
และหาความรู้เพ่ิมเติมจาก 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 

ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน 
      (E-lass 
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แผนดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง 

แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1.วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 2.งาน/โครงการ/กระบวนการ  3.การประเมินความเสี่ยง  

เพ่ือให้งานก่อสร้างในโครงการต่างๆ 

ของ เทศบาลตำบลทะเมนชัย

ให้เปนไปตามระเบียบถูกต้อง 

และมีความมั่นคงแข็งแรง 

สอดคล้องกับ 

งานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม 

การออกแบบและรับรองการออกแบบ 

งานก่อสร้าง 

 

โอกาส  
ผลกระทบ  ระดับความ 

เสี่ยง 

C  S    

1  
ระดับตัวเลข  ระดับตัวเลข  

1  O  F  

ระดับตัวเลข  ระดับตัวเลข  

4.งวดเวลาที่พบความเสี่ยง  

ต.ค – 30 ก.ย. 2565  

5.ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการควบคุมความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง  

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

(ระบุ)  

ยังขาดบุคลากรในตำแหน่ง 
วิศวกร สถาปนิก 

ในการออกแบบตามระเบียบ 
ทีเ่ก่ียวข้อง เน่ืองจากระเบียบ

กำหนดให้ 

มีผู้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

เปนผู้ 

รับรองการออกแบบควบคุมงาน 

  

ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากความเสี่ยง 

ที่มีอยู่ 

(ระบุ)  

การขอความอนุเคราะห์ 
วิศวกร, สถาปนิก 

รับรองจากต่างหน่วยงาน 
เปนไปด้วยความล่าช้า 

เน่ืองจากทุก 
หน่วยงานมีภารกิจหน้าท่ีของ 

ตนเอง 

 

  

มาตราการจัดการความเสี่ยง  
(ระบุ)  

อปท.ควรสรรหาบคุลากรใน 

ตำแหน่ง วิศวกรและสถาปนิก 

  

ตัวชี้วัตความเสี่ยง  
(ระบุ)  

ดำเนินการบริหารวิศวกรตาม 

กรอบที่ กำหนด ร้อยละ100 
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แผนดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด 
แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1.วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 2.งาน/โครงการ/กระบวนการ  3.การประเมินความเสี่ยง  

เพ่ือให้โครงการตามแผนพัฒนา 

สามารถนำไป

ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว 

งานนโยบายและแผน 

  โอกาส 
ผลกระทบ  ระดับความ 

เสี่ยง 

C  S    

1  

ระดับตัวเลข  ระดับตัวเลข  

1  O  F  

ระดับตัวเลข  ระดับตัวเลข  

4.งวดเวลาที่พบความเสี่ยง  

ต.ค – 30 ก.ย. 2565  

5.ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการควบคุมความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง  

ความเสี่ยงที่มีอยู่  

(ระบุ)  

การจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถ่ินมีการ 

เปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพ่ิมเติม 

เปนจำนวนมาก 

และหลายครั้งทำให้เกิดความ 

ซ้ำซ้อนของโครงการและการ 

ทำงานเกิดความล่าช้า 

  

ผลกระทบที่เกิดข้ึนจาก 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
(ระบุ)  

เจ้าหน้าท่ีต้องทำงาน

ซ้ำซ้อนหลายครั้ง 

หลายข้ันตอน  

ทำให้บางครัง้เกิดความล่าช้า 

  

มาตราการจัดการความเสี่ยง  

(ระบุ)  

เร่งรัดการปฏิบัติงานของ 

เจ้าหน้าท่ีให้มี 

ความรวดเร็ว 

รอบคอบและถูกต้อง 

 

  

ตัวชี้วัดความเสี่ยง  

(ระบุ)  

มีคำสั่งแบ่งงานมอบหมาย 

เจ้าหน้าท่ี 

รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
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แผนดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด 
แผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1.วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 2.งาน/โครงการ/กระบวนการ  3.การประเมินความเสี่ยง  

เพ่ือให้การจ่ายเงินช่วยเหลือ 

ผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปด้วยความ

รวดเร็ว 

  

การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ 

ผู้ 

ประสบสาธารณภัย 

  

โอกาส  
ผลกระทบ  ระดับความ

เสี่ยง 

C  S    

1  
ระดับตัวเลข  ระดับตัวเลข  

1  O  F  

ระดับตัวเลข  ระดับตัวเลข  

4.งวดเวลาที่พบความเสี่ยง  

ต.ค – 30 ก.ย. 2565  

5.ความเสี่ยงที่มีอยู่/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มีอยู่/มาตรการจัดการควบคุมความเสี่ยง/ตัวชี้วัดความเสี่ยง  

ความเสี่ยงที่มีอยู่  
(ระบุ)  

การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบ 

สาธารณภัยมีความล่าช้าหรือไม ่

  

ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากความเสี่ยง 

ที่มีอยู่ (ระบุ)  

ให้เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายการ 

ปฏิบัติงานแทนเข้ารับการอบรม 

เพ่ิมเติม ความรู้ 

  

มาตราการจัดการความเสี่ยง  

(ระบุ)  

ให้เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายการ 

ปฏิบัติงานแทนเข้ารับการอบรม 

เพ่ิมเติม ความรู้ 

  

ตัวชี้วัตความเสี่ยง  (ระบุ)  เปดกรอบบรรเทาสาธารณภัย   
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คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองคลัง 

กองคลัง เทศบาลตำบลทะเทนชัย แต่งต้ังคณะทำงานจัดการความเส่ียงกองคลัง ดังนี้ 

1. ผู้อำนวยการกองคลัง       ประธานคณะทำงาน 

2. นักวิชาการคลังชำนาญการ    คณะทำงานและเลขานุการ 

3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน  คณะทำงาน 

4. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี    ผู้ช่วยคณะทำงานและเลขานุการ 
 

โดยให้คณะทำงานมีหน้าท่ี ดังนี้ 

(1) จัดทำแผนบริหารจัดการความเส่ียงของกองคลังตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ 

บริหารจัดการความเส่ียงของเทศบาลตำบลทะเมนชัย 

(2) พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเส่ียง 

(3) ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเส่ียงของกองคลัง 

(4) ทบทวนแผนบริหารจัดการความเส่ียงของกองคลัง 

 

 

 
   


