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ค ำน ำ 

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด และกระทรวงการคลัง
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2562 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ  
ตามหลักเกณฑ์นี ้

เทศบาลต าบลม่วงน้อย จึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพ้ืนฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการความเสี่ยง อันจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงาน       
ของเทศบาลต าบลม่วงน้อยสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

         เทศบาลต าบลม่วงน้อย 
มิถุนายน  2565 
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๑. หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของ

รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 อีกทั้ง 
ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ
องค์กรข้ึนเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไว้ 

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่จะ
ช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการด าเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความ
เสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องมี
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายของ
หน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ก าหนด
แนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดความสูญเสียและโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน 

ดังนั้น เทศบาลต าบลม่วงน้อยจึงได้จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น ส าหรับใช้เป็น
แนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุที่จะท าให้เกิด
ความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม 
และตรวจสอบได้ 
  

๒. วัตถุประสงค์ของแผนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
(1) เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ

เทศบาลต าบลม่วงน้อย 
(2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง 
(3) เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลม่วงน้อยอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง 
(4) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 
(5) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับเทศบาลต าบลม่วงน้อย  

 

๓. เป้ำหมำย 
(1) ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้ใน

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานประจ าปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 

(2) ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

บทที่ ๑ บทน ำ 
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(3) สามารถน าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
(4) การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกก าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในเทศบาล

ต าบลม่วงน้อย 
๔. นิยำมควำมเสี่ยง 

ความเสี่ยง  หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจท าให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความ
เสียหาย ท าให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลส าเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ 
การเงิน การด าเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม
รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความ
เสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระท าเพ่ือจัดการกับความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น           
โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยง       
ที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ 

1) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งาน
ส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการท างานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน 

2) การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัด
ให้มีระบบการควบคุมต่างๆ เพ่ือป้องกันหรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา 

3) การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหา
ผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การท าประกันต่างๆ 

4) การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องท าสิ่งใดเพ่ิมเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมี
โอกาสที่ จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย 
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๑. สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
เทศบาลต าบลม่วงน้อย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของภาคเหนือ และอยู่ทางทิศตะวันตก

ของจังหวัดล าพูน และอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอ าเภอป่าซาง บริเวณพิกัด x 495100, y 2042540 ตามทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 116 ถนนสายเลี่ยงเมืองล าพูน - ป่าซาง ระยะทางห่างจากกรุงเทพ ประมาณ 695 
กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดล าพูน ประมาณ 17 กิโลเมตร และห่างจากท่ีว่าการอ าเภอป่าซางประมาณ  6  กิโลเมตร  

                                           อำณำเขต 
                                               ทิศเหนือ :  ติดต่อเขตเทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง  
                                                                                จังหวัดล าพูน 
                                               ทิศใต ้    :  ติดต่อเขตเทศบาลต าบลมะกอก อ าเภอป่าซาง  
                                                                                จังหวัดล าพูน 
                                               ทิศตะวันออก :  ติดต่อเขตเทศบาลต าบลเหมืองจี้ อ าเภอ 
                                                                                       เมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
                                               ทิศตะวันตก   :  ติดต่อเขตเทศบาลต าบลแม่แรง อ าเภอ 
                                                                                      ป่าซาง จังหวัดล าพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลม่วงน้อยได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบล  เนื่องจากมี
กฎหมายบังคับให้สุขาภิบาลเปลี่ยนแปลงเป็นฐานะเทศบาลพร้อมกันทั่วประเทศตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอน 9 ก. เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2542  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เทศบาลต าบลม่วงน้อย มีหมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบ 8 หมู่บ้านหรือชุมชน คือ หมู่ 1 บ้านไร,่ หมู่ 2 บ้านแซม, หมู่ 3 บ้านสะปุ๋ง, หมู่ 4 บ้านม่วงน้อย, หมู่ 5 
บ้านป่าตาล, หมู่ 6 บ้านท่ากอม่วง, หมู่ 7 บ้านไรน่้อย และหมู่ 8 บ้านสะปุ๋งหลวง                                                                          

๒. วิสัยทัศน์ 
“ต าบลม่วงน้อยน่าอยู่  สภาพภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมดี  คนมีการศึกษา ก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ  ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  มีส่วนร่วมในการบริหาร” 

บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐำนของเทศบำลต ำบลม่วงน้อย   
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๓. ภำรกิจ 
3.1) โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน มีเพียงพอและท่ัวถึง 
3.2) ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ รู้จักพอเพียง เกษตรกรมีระบบไฟฟ้าและน้ าใช้อย่างทั่วถึงมี

สถานที่แสดงหรือจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มต่างๆ 
3.3) ประชาชนทุกระดับได้รับการส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ 
3.4) ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ชาวยอง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมสวัสดิการด้านต่างๆ ให้ทั่วถึงกับประชาชนทุกระดับ 
3.5) บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง และป้องกันปัญหายาเสพติด        

ในพ้ืนที ่
3.6) ประชาชนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิ่น 
3.7) เป็นองค์กรสมรรถนะสูงควบคู่หลักธรรมาภิบาล 

4. ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 

 

5. โครงสร้ำงส่วนรำชกำรภำยใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ปลัดเทศบำล 
 

ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ 
- งานบริหาร
การศึกษา 
- งานศาสนาและ
วัฒนธรรม 
- งานกีฬาและ
นันทนาการ 

   
 

ฝ่ำยแบบแผนและ
ก่อสร้ำง 
- งานวิศวกรรมโยธา 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานเคหะและชุมชน 
- งานผังเมืองควบคุม
อาคาร 
- งานกิจการประปา 

 

ฝ่ำยพัฒนำรำยได้ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
- งานจัดเก็บและ
พัฒนารายได้  

 

ฝ่ำยอ ำนวยกำร 
- งานธุรการ 
- งานการเจ้าหน้าที่ 
- งานป้องกัน ฯ 
- งานกิจการสภา ฯ 
- งานนิติการ 

 

ส ำนักปลัด ฯ  

ฝ่ำยบริหำรงำน
สำธำรณสุข 
- งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมสุขภาพ 
- งานป้องกันและ 
    ควบคุมโรคติดต่อ 
 

กองคลัง กองช่ำง กองกำรศึกษำ   กองสำธำรณสุข ฯ กองสวัสดิกำร ฯ 

ฝ่ำยส่งเสริม
สวัสดิกำรสังคม 
- งานสังคมสงเคราะห์ 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานสวัสดิการเด็ก
และเยาวชน 

   
 

กองยุทธศำสตร์ ฯ 

ฝ่ำยแผนและ
งบประมำณ 
- งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
- งาน
ประชาสัมพันธ์ 
- งานควบคุม
ภายใน 
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อ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ มีดังนี้ 

ส่วนรำชกำร อ ำนำจหน้ำที่ 
ส ำนักปลัดเทศบำล - ฝ่ำยอ ำนวยกำร  มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน

บริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานทะเบียนราษฎร์ และงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย  
- งำนธุรกำร/เลขำนุกำรและกำรจัดกำรงำนทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
สารบรรณของเทศบาล และการจัดการประชุมดูแลความเรียบร้อยการประชุม งาน
รัฐพิธี ราชพิธี งานพิธีการต่าง ๆ งานเลือกตั้ง งานราชการทั่วไปของเทศบาล และ
ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ
ตลอดจนที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายใด หรืองานใดในส านักปลัด โดยเฉพาะ 
- งำนกำรเจ้ำหน้ำที่  มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์  สรุปรายงาน
เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ  เช่น  การจัดท าแผนอัตราก าลังของ
เทศบาล  การขอก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  การจัดระบบงาน  การสรร
หา  การจัดสอบ  และการบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนข้ันเงินเดือน  
การเลื่อนต าแหน่ง  การพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน 
การศึกษาของรับทุนการศึกษา การด าเนินการขอรับบ าเหน็จบ านาญและเงิน
ทดแทน  การจัดท าทะเบียนประวัติ  แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติการรับ
ราชการ 
- งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย และวิเคราะห์ พิจารณา ท าความเห็นสรุป รายงานเสนอแนะ
รวมทั้งด าเนินการด้านกฎหมายและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น 
เช่น อุทุกภัย วาตภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน  ช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย และงานฝึกซ้อมอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
- งำนทะเบียนรำษฎร์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานตามพระราชบัญญัติทะเบียน
ราษฎร งานจัดการเตรียมการเลือกตั้งและด าเนินการเลือกตั้ง 
-  งำนนิติกำร  มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัย
ปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และค าสั่งที่เก่ียวข้อง งานจัดท านิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อ
ด าเนินการตามกฎหมาย งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับวินัย
พนักงานเทศบาลลูกจ้างและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและ
เปรียบเทียบการกระท าที่ละเมิดเทศบัญญัติ งานนิติกรรมสัญญา งานเกี่ยวกับความ
รับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืน ๆ งานรับเรื่องร้องทุกข์และ
ร้องเรียน 
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ส่วนรำชกำร อ ำนำจหน้ำที่ 
กองคลัง -  งำนกำรเงินและบัญชี ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท จัดท าเช็คและ

เอกสารการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย จัดท าบัญชี จัดท า
รายงานประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี จัดท าสถิติรายรับ-รายจ่าย จัดท าบัญชี
รายจ่ายเงินสะสม จัดท าบัญชีรายจ่ายเงินอุดหนุน จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย
เกี่ยวกับงบเฉพาะการ รายงานสถิติการคลังและให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการ
คลัง 
- งำนพัสดุและทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้าง  การซ่อมบ ารุงและรักษา จัดท าทะเบียน
พัสดุ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ จ าหน่ายพัสดุ  
- งำนจัดเก็บและพัฒนำรำยได้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อ่ืนๆ วางแผนการจัดเก็บ
รายได้ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร จัดท าหนังสือแจ้งการช าระภาษี 
ตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน รายชื่อผู้ไม่
ช าระภาษี จัดท าหนังสือแจ้งเตือนการช าระภาษี กรณีไม่มาช าระภาษี ค่าธรรมเนียม
อ่ืนๆ ภายในก าหนด ประสานกับงานนิติการเพื่อด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายภาษีท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน เร่งรัด
การจัดเก็บรายได้  
- งำนแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน คัดลอกข้อมูลที่ดิน ปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ส ารวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม ปรับปรุง
จัดเก็บ ดูแลรักษาข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ในระบบคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บภาษีต่าง ๆ 

กองช่ำง  - งำนธุรกำร มีหน้ำที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและ
ให้บริการเรื่องสถานที ่วัสดุอุปกรณ์ การตดิต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ 
งานสาธารณกุศล และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานรวบรวมข้อมูลและ
จัดท าแผนของกองช่าง รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน งานตรวจสอบ แสดง
รายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ งานจัดท าค าสั่งและประกาศของกอง
ช่าง งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  
 - งำนวิศวกรรม มีหน้ำที่เกี่ยวกับ ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ เขียนแบบ  
วางโครงการ ค านวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานผังเมือง งานโครงสร้างทาง
วิศวกรรมโยธา เช่น อาคาร ถนน สะพาน ชลประทาน งานโครงสร้างพืน้ฐาน เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัย มัน่คงแข็งแรงและประหยัดงบประมาณ งานจัดท าราคากลางให้เกิดความ
คุ้มค่า และเกิดประโยชนส์ูงสดุมคีุณภาพและเปน็ไปตามมาตรฐาน และข้อก าหนดตาม
สัญญางานวางแผนการท างานดา้นวิศวกรรมโยธา ประสานงานด้านวิศวกรรมโยธากับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ส่วนรำชกำร อ ำนำจหน้ำที่ 
กองช่ำง (ต่อ) ตามมาตรฐาน และข้อก าหนดตามสัญญางานวางแผนการท างานด้านวิศวกรรมโยธา 

ประสานงานด้านวิศวกรรมโยธากับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- งำนสำธำรณูปโภค มีหน้ำที่เกี่ยวกับ งานด้านบ ารุง งานบูรณะซ่อมแซม งาน
อ านวยความปลอดภัย ทางวิศวกรรมโยธา เช่น อาคาร ถนน สะพาน ชลประทาน 
ประปา ไฟฟ้า ทางเท้า ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บ ารุง บูรณะซ่อมแซมและอ านวย
ความปลอดภัยเพ่ือให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนด ให้ความรู้
ด้านวิศวกรรมโยธาแก่ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีความรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ประสานงานท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร ชี้แจงและให้
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ด าเนินการ จัดเก็บข้อมูล ท าสถิติ ปรับปรุง บ ารุงรักษา บูรณะซ่อมแซมงาน
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 - งำนผลิตและบริกำรประปำ มีหน้ำที่เกี่ยวกับ ควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ
การจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาด้านงาน
ประปา เช่น การผลิต การจัดเตรียมน้ าสะอาด ระบบส ารองน้ าประปา เพ่ือให้บริการ
ประชาชนมีน้ าสะอาด ได้คุณภาพ ด าเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ าประปา ซ่อมแซม
บ ารุงรักษาท่อประปาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตรวจสอบการให้บริการด้านประปา 
ควบคุมรายจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ ์และทรัพย์สิน ก ากับดูแล ตรวจสอบ วางแผนงาน ให้
ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อหารือด้านการประปา เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง ตรงกัน ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
- งำนกำรเงินและบัญชีประปำ มีหน้ำที่เกี่ยวกับ จัดท าบัญชี ทางการเงิน รวบรวม
ข้อมูล รายงานการเงิน ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ – 
จ่ายเงิน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ ตรวจสอบ
หลักฐานเอกสาร เช่น การตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน สัญญายืมเงิน ในเงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เงินทดรองราชการ ทะเบียนคุมรายได้น าส่ง
คลัง ทะเบียนคุมใบส าคัญ แสดงสถานะทางการเงินเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
มาตรฐานบัญชี และสามารถตรวจสอบได้ วางแผนการท างานในองค์กร 
ประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอก และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ค าแนะน า ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีประปา 

กองกำรศึกษำ งำนบริหำรกำรศึกษำ มีฝ่ายบริหารการศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานการศึกษาปฐมวัย งานแผนงานและ
โครงการ งานส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรม โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้ 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของเทศบาลต าบลม่วงน้อย           
 

ส่วนรำชกำร อ ำนำจหน้ำที่ 
กองกำรศึกษำ (ต่อ) - งำนกำรศึกษำปฐมวัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริม

การศึกษาของโรงเรียน ส่งเสริมเผยแพร่ แนะแนวการศึกษา แนะแนว
หลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาเทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอน การ
อบรม เลี้ยงดู จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย 
ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุน
กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
- งำนแผนงำนและโครงกำร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
แผนงาน การด าเนินโครงการต่าง ๆ งานธุรการ งานสารบรรณ งานดูแล
รักษา วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวก งานตรวจสอบ 
แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ งานจัดท าค าสั่งและ
ประกาศ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานด้านประชาสัมพันธ์
และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน งานคุมทะเบียนพัสดุ วางฎีกาเบิก
จ่ายเงิน งานงบประมาณของกองศึกษาทุกประเภท งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย  
- งำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ส่งเสริมการกีฬา กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมอ่ืน ๆ ของเด็กและเยาวชน 
และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์เยาวชนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ส ารวจข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเด็ก 
งานส ารวจรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานด้านกีฬา และนันทนาการ 
ก าหนดแผนและการจัดการแข่งขันกีฬา ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพของประชาชน งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
นันทนาการแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน จัดฝึกอบรมด้านการกีฬาแก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั่วไป การจัดตั้งศูนย์สนามกีฬาและส่งเสริมการกีฬา
ประเภทต่าง ๆ แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน การดูแลบ ารุงรักษาสนาม
กีฬาและอุปกรณ์กีฬา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
- งำนส่งเสริมศำสนำและวัฒนธรรม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น พัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

กองยุทธศำสตร์และ
งบประมำณ 

-  งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
รวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาและการประเมินผลตามแผนพัฒนาทุกระดับ งานจัดเตรียม 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของเทศบาลต าบลม่วงน้อย           
 

ส่วนรำชกำร อ ำนำจหน้ำที่ 
กองยุทธศำสตร์และ
งบประมำณ (ต่อ) 

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาของเทศบาลและ
หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานวิเคราะห์และพยากรณ์การ
เจริญเติบโตของประชากรและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก 
งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายรับรายจ่ายของเทศบาลในอนาคต งาน
จัดท าและเรียบเรียงแผนพัฒนาท้องถิ่น การก าหนดเค้าโครงของแผนพัฒนา
ระยะปานกลางและแผนประจ าปี งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
โครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานประสานงานกับ
หน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขต
เทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาและการประเมินผลงานตามแผนพัฒนา และงานอื่นที่เก่ียวข้อง
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
- งำนจัดท ำงบประมำณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเตรียม
เอกสาร แนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ และ
ด าเนินการรวบรวมข้อมูล สถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานเสนอแนะ
และให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
-  งำนประชำสัมพันธ์  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเขียนหรือการเสนอ
ข่าวต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือการประชาสัมพันธ์ งานพิธีกร (งานกิจกรรม/
โครงการ/ชุมชนสัมพันธ์) งานประกาศเสียงตามสายภายในและภายนอก 
งานประกาศผ่านรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ งานถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ 
ของเทศบาล รวบรวมข่าวสารเพ่ือเสนอเป็นข่าวสารเทศบาลออกเผยแพร่
ผ่านสื่อ/ช่องทางต่าง ๆ เผยแพร่ข่าวสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/
สื่อสังคมออนไลน์ รวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดท าวารสารหรือรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเทศบาล จัดท า/ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ งานวางแผน
เผยแพร่และการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
ฝ่ายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
- งำนควบคุมภำยใน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ประสานงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในกับส่วนราชการ (ส านัก/กอง) และจัดท า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร         

กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

- งำนวำงแผนงำนสำธำรณ จัดท าแผนพัฒนา/เพ่ิมเติมและปรับ
แผนพัฒนาประจ าปี และ 5 ปี ประสานแผนกับหน่วยงานต่าง ๆ วิเคราะห์
ผลการปฏิบัติงานกองสาธารณสุข จัดท าสนับสนุนข้อมูลข่าวสารระเบียบ
รายงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของเทศบาลต าบลม่วงน้อย           
 

ส่วนรำชกำร อ ำนำจหน้ำที่ 
กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

- งำนสุขำภิบำลและอนำมัยสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลทั่วไป งาน
สุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ งานอาชีวอนามัย งานควบคุมและ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริม เผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุม
มลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานควบคุมมลพิษ งานศึกษาและวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานติดตามตรวจสอบเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม   
งานควบคุมประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานป้องกัน
ควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ งานธุรการประจ าส่วนสาธารณสุข  
-  งำนส่งเสริมสุขภำพ งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน งานสุข
ศึกษา งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า งานรักษาและพยาบาล 
- งำนรักษำควำมสะอำด งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน
และท่ีสาธารณะ งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย  งานก าจัดมูลฝอยและน้ าเสีย 
-  งำนป้องกันและควบคุมโรค งานเฝ้าระวังโรคระบาด งานระบาดวิทยา  
งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ งานเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคเอดส์  
งานจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
- งำนเผยแพร่และฝึกอบรม เผยแพร่กิจกรรมทางสาธารณสุข ฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข 

กองสวัสดิกำรสังคม 1. งำนสังคมสงเครำะห์  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
(1) งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พ่ึง 
(2) งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  
(3) งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนิน

ชีวิตในครอบครัว 
(4) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสังคม

สงเคราะห์ 
(5) งานส ารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ 
(6) งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์สตรีบางประเภท 
(7) งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสังคม

สงเคราะห์ 
(8) งานให้ค าปรึกษา แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ     

การสงเคราะห์ 
2. งำนพัฒนำชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
     (1) งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน 
     (2) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของเทศบาลต าบลม่วงน้อย           
 

ส่วนรำชกำร อ ำนำจหน้ำที่ 
กองสวัสดิกำรสังคม (ต่อ)      (3) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือน าบริการข้ัน

พ้ืนฐานไปบริการแก่ชุมชน 
     (4) งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน 
     (5) งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
3. งำนส่งเสริมกำรฝึก และกำรประกอบอำชีพ  มีหน้าที่เก่ียวกับ 
     (1) งานจัดฝึกอบรมด้านการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป เพ่ือ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
     (2) งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการฝึกอาชีพให้แก่
ประชาชน 
4. งำนส่งเสริมกำรพัฒนำสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร         
มีหน้าที่เก่ียวกับ 
      (1) งานการจัดอบรมเพ่ือส่งเสริม ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพสตรี
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
      (2) งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
5. งำนคุ้มครองสวัสดิภำพเด็กและเยำวชน มีหน้าที่เก่ียวกับ 
      (1) งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความ
เดือดร้อนต่าง ๆ 
      (2) งานสงเคราะห์เด็กก าพร้า อนาถา ไร้ที่พ่ึง เร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง 
      (3) งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและ
ปัญญา 

 (4) งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่องดูแล
และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับวัย 
      (5) งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก
และเยาวชน 
      (6) งานให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมปีัญหาในด้านต่าง ๆ 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของเทศบาลต าบลม่วงน้อย           
 

 
๑. แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
แนวทางการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลม่วงน้อย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย 

๑) ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลม่วงน้อย 
๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
๓) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 
๔) จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ใน

ระดับปานกลาง 
5) สื่อสารท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลม่วงน้อยทราบ 

และสามารถน าไปปฏิบัติได ้
6) รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
๗) รายงานสรุปการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย 
๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา 
๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานเทศบาลในการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 

๒. คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง 
เทศบาลต าบลม่วงน้อย แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

๑)  นายกเทศมนตรีต าบลม่วงน้อย     ประธานกรรมการ 
2)  ปลัดเทศบาลต าบลม่วงน้อย     กรรมการ 

  3)  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล     กรรมการ 
  4)  ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
  5)  ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
  6)  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
  7)  ผู้อ านวยการกองการศึกษา     กรรมการ 
  8)  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
  9)  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   กรรมการและเลขานุการ 
   

   
         

บทที่ ๓ แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของเทศบาลต าบลม่วงน้อย           
 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ 4 ขั้นตอนประกอบด้วยการค้นหา
ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล  

1. การค้นหาความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากในกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงเนื่องจากเป็นขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน    
ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตาม
กฎหมาย และในด้านอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจและองค์กร  

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นระบบภายใต้
ทรัพยากรอันจ ากัดขององค์กร โดยการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) เพ่ือประโยชน์ในการตอบสนอง
ความเสี่ยง 

3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการก าหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance หรือ Risk Appetite) หรือระดับ
ที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะด าเนินการต่อไปได้ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

4. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพ่ือให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล และมีการน าไปปฏิบัติจริง 

 

 

บทที่ ๔  กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
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1. กำรค้นหำควำมเสี่ยง (Risk Identification)  

การด าเนินธุรกิจขององค์กรในปัจจุบันภายใต้ความไม่แน่นอน  การเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัย
ภายในและภายนอกท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอัตราการเจริญเติบโตของประเทศการแข่งขัน
ทางธุรกิจที่นับวันจะทวีความเข้มข้นและรุนแรงมากข้ึน สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และภัยต่างๆที่
ก าลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ภัยจากการก่อการร้าย ภัยจากธรรมชาติทั้งจากแผ่นดินไหว น ้าท่วม คลื่นยักษ์สึนามิ และ
อ่ืน ๆ อีกมากมายที่เป็นความเสี่ยงที่อาจท าให้องค์กรต้องประสบกับปัญหาที่อาจท าให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็นการขาดทุน ขาดสภาพคล้องทางการเงิน สูญเสียสินทรัพย์ การด าเนินธุรกิจล้มเหลว               
ไม่เจริญเติบโต ขาดความน่าเชื่อถือ หรืออาจถึงขั้นล้มละลายต้องปิดกิจการส่งผลกระทบทั้งในระดับบุคคล องค์กร 
และประเทศชาติ ดังนั้น การด าเนินธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นองค์กรต้อง
ด าเนินธุรกิจโดยใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและ
ส่งผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต่าง ๆ ให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยและ
ยั่งยืน  

ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยขั้นตอนใหญ่ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วยการค้นหา
ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผล ซึ่งขั้นตอนแรกคือ การค้นหา
ความเสี่ยง (Risk Identification) ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากในกระบวนการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็น
ขั้นตอนในการค้นหา ระบุ บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่
สร้างผลกระทบหรือความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์  และ
เป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และใน
ด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและองค์กร ถ้าองค์กรสามารถค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างถูกต้อง  และ
เหมาะสม จะท าให้องค์กรทราบปัญหา และอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าอันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผน
เพ่ือจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากองค์กรค้นหาความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสม
โดยไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กรจะท าให้องค์กรสูญเสียทรัพยากรโดยใช้เหตุในการวางแผนจั ดการกับความ
เสี่ยงที่ไม่ใช้ความเสี่ยงที่แท้จริงขององค์กร และอาจท าให้องค์กรประสบกับปัญหา และอุปสรรคหากเกิดความเสี่ยง
ขึ้นโดยไม่มีแผนในการจัดการกับความเสี่ยงที่แท้จริงเหล่านั้น 

ขั้นตอนการค้นหาความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน ดังนี้  
1.1) กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในองค์กร เป็นขั้นตอนแรกของการค้นหาความเสี่ยงของ

องค์กร เพ่ือประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เป็นอยู่จริงว่าเป็นอย่างไรทั้งทางด้านวัฒนธรรมขององค์กร  
จริยธรรมของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการท างาน มุมมองและทัศนะคติที่มีต่อความเสี่ยง ปรัชญาในการบริหาร
ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยประเมินว่าสภาพแวดล้อมขององค์กร
มีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานที่ดีหรือไม่ ถ้าไม่ต้อง
มีมาตรการในการแก้ไขปรับปรุง หรือปรับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

1.2) กำรวิเครำะห์งำน กระบวนกำร และกิจกรรม ในการค้นหาความเสี่ยง องค์กรต้องวิเคราะห์
งาน กระบวนการ และกิจกรรมภายในองค์กรที่มีทั้งหมดเพ่ือให้ทราบ และเกิดความเข้าใจงาน กระบวนการ และ
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กิจกรรมต่างๆ ที่มีภายในองค์กรเพ่ือประโยชน์ในการค้นหาความเสี่ยงให้สอดคล้องกับแต่ละประเภทของงานภายใน
องค์กร และในกรณีที่องค์กรมีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรก็อาจมุ่งท าการบริหารความเสี่ยงไปที่งานหลักขององค์กรที่มี
ความส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และงานที่ก าลังมีปัญหา อุปสรรค หรือคาดว่าจะมีโอกาสเกิด
ความเสียหายขึ้นภายในองค์กร โดยท าการคัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมดังกล่าวเพ่ือน ามาพิจารณา
บริหารความเสี่ยงก่อนงานสนับสนุน หรืองานที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า 

1.3) กำรสอบทำนหรือก ำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร งาน กระบวนการ และกิจกรรมหลังจาก
คัดเลือกงาน กระบวนการ และกิจกรรมแล้ว จากนั้นก็จะท าการสอบทานวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือก าหนด
วัตถุประสงค์ใหม่ในกรณีท่ีไม่ได้ก าหนดวัตถุประสงไว้หรือก าหนดไว้ไม่ชัดเจน 

การค้นหาความเสี่ยงต้องมีการสอบทานหรือก าหนดวัตถุประสงค์ก่อนจึงจะสามารถระบุเหตุการณ์
ที่อาจท าให้ไม่บรรลุผลส าเร็จได้โดยวัตถุประสงค์ของงาน กระบวนการ และกิจกรรมต้องสนับสนุนและสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น การสอบ
ทานหรือก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องกระท าเพ่ือให้การ
ค้นหาความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและสอดคล้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ขององค์กร  ซึ่งการก าหนด
วัตถุประสงค์ควรจะต้องควรค านึงถึงหลัก SMART ดังนี้  

1. Specific มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง สามารถท าให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรเข้าใจตรงกันได้  
2. Measurable สามารถวัดผลได้ว่าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุผลส าเร็จหรือไม่ ไม่ว่าจะในเชิงปริมาณ

หรือเชิงคุณภาพ 
3. Attainable สามารถท าให้บรรลุผลได้ภายใต้ศักยภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรมี

อยู่ 
4. Relevant มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร  
5. Timely มีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  
1.4) กำรค้นหำควำมเสี่ยงและระบุสำเหตุ 
การค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุความเสี่ยงองค์กรต้องพยายามค้นหาให้ได้ครบคลุมความเสี่ยง

ทุกประเภทภายในองค์กรและเป็นความเสี่ยงที่แท้จริงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นจะสร้างผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อองค์กร ซึ่งการค้นหาความเสี่ยงและระบุสาเหตุของความเสี่ยงสามารถค้นหาได้ทั้งเชิงรับและเชิงรุก  โดย
การค้นหาเชิงรับสามารถค้นหาได้จากการศึกษาหาข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสร้างความเสียหายให้กับองค์กร
แล้วในอดีต และการส ารวจจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและอาจส่งผลกลายสภาพเป็นความเสี่ยงขึ้นมา
ได้ ส่วนในการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกสามารถค้นหาได้จากการคาดการณ์เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต
และส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร แต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การด าเนิน
ธุรกิจขององค์กร กระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ฯลฯ และน าความเสี่ยงที่ค้นหาได้มาท าการวิเคราะห์เพ่ือค้นหา
สาเหตุของความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเหล่านั้น ซึ่งเทคนิคหรือวิธีการในการค้นหาความเสี่ยง
และระบุสาเหตุมีอยู่ด้วยกันหลายหลายวิธีการด้วยกันแต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเทคนิควิธีการที่นิยมใช้โดยทั่วไป ดังนี้ 

(1) การระดมสมอง (Brainstorming) ระดมความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรที่รับผิดชอบงาน
หรือเป็นเจ้าของงานซึ่งจะเป็นบุคลากรที่รู้ เข้าใจความเสี่ยงของงานที่ตนรับผิดชอบมากที่สุดหรือเรียกว่าเป็น
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เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายการระดมสมองเป็นเทคนิคท่ัวไปที่ใช้ในการแสวงหา
ความคิดต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ได้มากที่สุดภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งในมุมมองของการบริหารความเสี่ยงเทคนิคนี้
สามารถน ามาใช้ในการค้นหาและระบุความเสี่ยงได้ โดยการจัดการประชุมเพ่ือระดมแนวความคิดของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

(2) การสัมภาษณ์ (Interviews) บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงานการสัมภาษณ์เป็นเทคนิคโดย
ใช้การถามจากผู้ที่เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการ
ยืนยันข้อมูลเดิมที่มีอยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ 

(3) การใช้แบบสอบถามที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร และใช้ประเมินความเพียงพอของการควบคุมด้วย 

(4) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Facilitated workshops) หรือการจัดท า Workshop ของ
บุคลากรในองค์กรเป็นวิธีที่ท าให้กลุ่มคนสามารถท างานด้วยกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ผู้เข้าร่วมประชุมร่วม
ค้นหาและระบุความเสี่ยงและตัดสินใจในที่ประชุม ผู้จัดการประชุมจะต้องมีทักษะที่ดี การจัด workshop สามารถ
ท าได้ทุกเวลา ขึ้นอยู่กันทีมงานจะตัดสินว่าเมื่อไรถึงจ าเป็น การจัด workshop เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองค์กร เพราะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ขององค์กรด้วย 

(5) การจัดท า Benchmark หรือการเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอกเป็นวิธีการในการวัดและ
เปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์ บริการและวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลของการเปรียบเทียบมา
ใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเอง เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ  

Benchmarking มิใช่การไปลอกเลียนแบบจากผู้อ่ืน หรือเพียงแค่การท า Competitive analysis 
ที่เป็นการน าตัวเลขของเราไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งเท่านั้น  แต่ Benchmarking เป็นวิธีการที่ท าให้เห็นถึงความ
แตกต่างในกระบวนการปฏิบัติงานและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จ  ด้วยการวิเคราะห์ว่าผู้ที่เราต้องการ
เปรียบเทียบ เขาท าในสิ่งที่แตกต่างไปจากเราอย่างไรเป็นส าคัญ แล้วเราจะท าให้องค์กรสามารถพัฒนาตนเองไปสู่
ความเป็นสุดยอดอย่างต่อเนื่องนั้นได้อย่างไร Benchmarking นั้นจะเป็นการเปรียบเทียบกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรง  

ส าหรับในเรื่องการบริหารความเสี่ยงนั้น เราสามารถค้นหาความเสี่ยงได้จากการใช้เทคนิค 
Benchmarking ได้เช่นกัน เนื่องจากบริษัทหรือองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันนั้นมักจะมี
ลักษณะการด าเนินธุรกิจและกิจกรรมที่คล้ายๆ กัน ดังนั้น ความเสี่ยงที่ต้องเผชิญนั้นก็จะอาจจะไม่แตกต่างกันมาก
นั้น โดยในการหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบนั้น อาจจะต้องมีการจัดกลุ่มความร่วมมือ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน 

(6) การตรวจสอบ (Auditing) การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่า และ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น โดยอาศัยการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของ
องค์กร ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และค าปรึกษา รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ได้ตรวจสอบซึ่งถือเป็นงานบริการที่
ให้แก่องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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ภายหลังการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะจัดท ารายงานการตรวจสอบภายใน โดยจะมีการ
ระบุประเด็นข้อตรวจพบ ซึ่งสามารถน ามาใช้พ้ืนฐานในการค้นหาความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานได 

(7) การใช้ Check Lists เป็นวิธีการหนึ่งในการระบุความเสี่ยงที่ค่อนข้างง่าย โดยการตอบค าถาม
ในใบรายการที่ได้จัดท าขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน ในการจัดท า Check Lists นั้น จะรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอดีต และน ามาท าเป็นรายการค าถามที่เป็นมาตรฐาน หรือวิธีปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) เพ่ือเปรียบเทียบกับสิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานมีอยู่  

(8)  การสื บสวน  (Incident investigation) ในกรณีที่ มี เ หตุ ก า รณ์ ผิ ดปกติ เ กิ ด ขึ้ น  เ ช่ น  
การทุจริต อุบัติเหตุ ฯลฯ นั้น องค์กรต่าง ๆ ก็มักจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือสืบสวนและจัดท ารายงาน
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อเท็จจริงจากรายงานดังกล่าวสามารถน ามาใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการค้นหาความ
เสี่ยงได้เช่นกัน 

ปัจจัยเสี่ยงภายในองค์กร 
- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง สภาวะ

เศรษฐกิจสังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น  
- ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร  เช่น วัฒนธรรมองค์กร 

นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร การบริหาร
ทรัพย์สิน ฯลฯ เป็นต้น  

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)  

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือให้สามารถก าหนดระดับความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญและจัดล าดับ
ความส าคัญของความเสี่ยง โดยเป็นกระบวนการที่จะด าเนินการหลังจากค้นหาความเสี่ยงขององค์กรแล้ว  โดยการ
น าความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสี่ยงมาด าเนินการวิเคราะห์โอกาส  ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และ
ประเมินระดับความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ ตลอดจนพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ และยังมี
ประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่อย่างมากมายภายใต้ทรัพยากรขององค์กรที่จ ากัดไม่ว่าจะเป็น  
เงินทุน เวลา วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรขององค์กร ท าให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับทุกความเสี่ยงได้ การประเมิน
ความเสี่ยงจะช่วยท าให้องค์กรตัดสินใจ จัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและประเมินได้ว่าควรจะจัดการกับ
ความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างไร ความเสี่ยงใดควรต้องรีบด าเนินการบริหารจัดการก่อนหลัง หรือความเสี่ยงใดที่สามารถที่
จะยอมรับให้เกิดข้ึนได ้

การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ ความเสี่ยง 
(Degree of Risk) โดยแต่ละองค์กรจะต้องก าหนดเกณฑ์ขึ้นให้เหมาะสมกับประเภทและสภาพแวดล้อมขององค์กร
โดยอาจจะก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน หรือ 3 คะแนน ซึ่งสามารถก าหนดเกณฑ์ได้ทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมและดุลยพินิจการตัดสินใจของฝ่ายบริหารของ
องค์กร โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับองค์กรที่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจ านวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์
อย่างพอเพียง ส าหรับองค์กรที่มีไม่มีข้อมูลสถิติ ตัวเลข หรือจ านวนเงินหรือไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวน
เงินที่ชัดเจนได้ก็ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ 
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2.1) กำรวิเครำะห์โอกำสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต 
ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดในอนาคต โดยอาจก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับ
คะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดงถึงโอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดสูงมาก 
สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามล าดับ และก าหนดค าอธิบายในแต่ละระดับโอกาสที่จะเกิด จากนั้นท าการ
วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดหรือความถี่ในการเกิดว่าแต่ละความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับใด  ดัง
ตัวอย่างดังนี้ 

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ 
ระดับ โอกำสที่จะเกิด  ค ำอธิบำย  

5 สูงมาก  1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า  
4 สูง 1 - 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี  
3 ปานกลาง 1 ปีต่อครั้ง  
2 น้อย 2 - 3 ปีต่อครั้ง  
1 น้อยมาก 5 ปีต่อครั้ง  

 
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย 

ระดับ โอกำสที่จะเกิด  ค ำอธิบำย  
5 สูงมาก  มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน  
4 สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง  
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง  
2 น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง  
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดน้อยมาก  

 
2.2) กำรวิเครำะห์ผลกระทบ (Impact) เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความ

เสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  ซึ่งการก าหนดระดับของผลกระทบนั้น 
จะต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายหากความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น  โดยอาจแบ่งผลกระทบออกเป็น
ผลกระทบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การด าเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร 
ฯลฯ โดยอาจก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นระดับคะแนน 5 คะแนน ประกอบด้วย 5 4 3 2 และ 1 คะแนน แสดง
ถึงระดับความรุนแรงระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก ตามล าดับ และก าหนดค าอธิบายในแต่ละ
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ จากนั้นท าการวิเคราะห์ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้นว่ามีผลกระทบ
อยู่ในระดับใด ตัวอย่างเช่น 
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การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน 
ระดับ ผลกระทบ  ค ำอธิบำย  

5 สูงมาก  มากกว่า 10 ล้านบาท  
4 สูง มากกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท  
3 ปานกลาง มากกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท  
2 น้อย มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท  
1 น้อยมาก ไม่เกิน 10,000 บาท  

 

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน 
ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 ส่งผลกระทบทางการเงินอย่างมีสาระส าคัญมาก สูญเสียรายได้/ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น โดยมีผลต่างจาก
เป้าหมายหรืองบประมาณมากกว่าร้อยละ 20 

4 ส่งผลกระทบทางการเงินอย่างมีสาระส าคัญ สูญเสียรายได้/ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น โดยมีผลต่างจาก
เป้าหมายหรืองบประมาณร้อยละ 11 – 20 

3 ส่งผลกระทบทางการเงินในระดับปานกลาง สูญเสียรายได้/ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น โดยมีผลต่างจาก
เป้าหมายหรืองบประมาณร้อยละ 6 – 10 

2 ส่งผลกระทบทางการเงินในระดับไม่มาก สูญเสียรายได้/ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น โดยมีผลต่างจาก
เป้าหมายหรืองบประมาณร้อยละ 3 – 5  

1 ส่งผลกระทบทางการเงินอย่างไม่มีสาระส าคัญ สูญเสียรายได้/ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น โดยมีผลต่างจาก
เป้าหมายหรืองบประมาณไม่เกินร้อยละ 3  

 
การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการด าเนินงาน 

ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 
5 ส่งผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญมากต่อโครงการ

หรือกิจกรรมการด าเนินงาน 
การด าเนินงานหยุดชะงัก หรือไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายของการด าเนินงาน 

4 ส่งผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อโครงการหรือ
กิจกรรมการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้
มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 

3 ส่งผลกระทบต่อโครงการหรือกิจกรรมในระดับ
ปานกลาง 

ผลการด าเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้
มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 

2 ส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อโครงการหรือกิจกรรม ผลการด าเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้
มากกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน 

1 ส่งผลกระทบต่อโครงการหรือกิจกรรมอย่างไม่มี
สาระส าคัญ 

ผลการด าเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ไม่
เกิน 1 เดือน 
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การวิเคราะห์ผลกระทบด้านมุมมองของสาธารณชน 
ระดับ ผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 ส่งผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญมากต่อความ
น่าเชื่อถือในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย/
สาธารณชน 

มีการน าเสนอข้อมูลในเชิงลบ อย่างแพร่หลายและ
กว้างขวางเป็นเวลานาน 

4 ส่งผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อความ
น่าเชื่อถือในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย/
สาธารณชน 

มีการน าเสนอข้อมูลในเชิงลบในแวดวงที่จ ากัดเป็น
เวลานาน 

3 ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในมุมมองของผู้มี
ส่วนได้เสีย/สาธารณชนในระดับปานกลาง 

มีการน าเสนอข้อมูลในเชิงลบเป็นระยะเวลา 3 – 5 
วัน 

2 ส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อความน่าเชื่อถือ           
ในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย/สาธารณชน 

มีการน าเสนอข้อมูลในเชิงลบเป็นระยะเวลา ไม่เกิน 
3 วัน 

1 ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในมุมมองของผู้มี
ส่วนได้เสีย/สาธารณชน อย่างไม่มีสาระส าคัญ 

สามารถด าเนินการแก้ไขเกี่ยวกับการน าเสนอ
ข้อมูลในเชิงลบได้ภายในระยะเวลา 1 วัน 

 
การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการด าเนินงาน 

ระดับ ผลกระทบ  ค ำอธิบำย  
5 สูงมาก  ท าให้การด าเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน  
4 สูง ท าให้การด าเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1

วัน  
3 ปานกลาง ท าให้การด าเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 

ชั่วโมง  
2 น้อย ท าให้การด าเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง  
1 น้อยมาก ท าให้การด าเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง  

 
การวิเคราะห์ผลกระทบด้านบุคลากร 

ระดับ ผลกระทบ  ค ำอธิบำย  
5 สูงมาก  มีบาดเจ็บถึงชีวิต / สูญเสียอวัยวะส าคัญ / ทุพพลภาพ  
4 สูง มีบาดเจ็บสาหัส / สูญเสียอวัยวะ ถึงหยุดงาน มากกว่า 20 วัน  
3 ปานกลาง มีบาดเจ็บ ถึงหยุดงาน มากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 20 วัน  
2 น้อย มีบาดเจ็บ หยุดงานไม่เกิน 7 วัน  
1 น้อยมาก มีบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่หยุดงาน  
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ผลกระทบ 
 

5 

5 4 

4 

3 

3 2 

2 

1 

1 

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ 
ระดับ ผลกระทบ  ค ำอธิบำย  

5 สูงมาก  มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์  
4 สูง มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในวิทยุและหนังสือพิมพ์ 
3 ปานกลาง มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะในหนังสือพิมพ์ 
2 น้อย มีการเผยแพร่ข่าวในวงจ ากัด  
1 น้อยมาก ไม่มีการเผยแพร่ข่าว  

 
2.3 กำรประเมินระดับควำมเสี่ยง (Degree of risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จาก

การวิเคราะห์โอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดและผลกระทบหรือความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น  หลังจาก
องค์กรวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงแล้ว องค์กรต้องน าผลการวิเคราะห์มาประเมินระดับ
ความเสี่ยงว่าแต่ละความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงอยู่ระดับใดในตารางการประเมินระดับความเสี่ยง ซึ่งระดับความ
เสี่ยงอาจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก แทนระดับความเสี่ยงข้างต้นด้วยเกณฑ์
สีประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง สีส้ม สีเหลือง สีเขียว และสีขาวตามล าดับ โดยน าผลจากการวิเคราะห์โอกาส     
หรือความถ่ีที่จะเกิดข้ึนและผลจากการวิเคราะห์ผลกระทบมาประเมินระดับความเสี่ยงดังตัวอย่าง ดังนี้  
  

กำรประเมินระดับควำมเสี่ยง 
 

     

     

     

     

     

 
   

 
 

โอกาสที่จะเกิด 
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เป็นตารางที่ใช้ในการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงของแต่ละความเสี่ยงเพ่ือประเมินว่าความ
เสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ควรค านึงถึงและต้องรับด าเนินการจัดการกับความเสี่ยงเป็นอันดับแรกก่อน  โดยตารางการ
ประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้นแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ จ าแนกระดับความเสี่ยงโดยใช้สีเป็น
ตัวก าหนด ดังนี้ 

สีแดง    หมายถึง  ระดับความเสี่ยง  “สูงมาก”  
สีส้ม     หมายถึง  ระดับความเสี่ยง  “สูง”  
สีเหลือง หมายถึง  ระดับความเสี่ยง  “ปานกลาง”  
สีเขียว   หมายถึง  ระดับความเสี่ยง  “น้อย” 
สีขาว    หมายถึง  ระดับความเสี่ยง  “น้อยมาก”  

วิธีการประเมินระดับความเสี่ยงโดยใช้ตารางการประเมินระดับความเสี่ยงข้างต้น  ให้น าคะแนน
ของโอกาสที่จะเกิดและคะแนนของผลกระทบที่วิเคราะห์ได้ของแต่ละความเสี่ยงมาก าหนดลงในตารางการประเมิน
ระดับความเสี่ยงโดยถ้าคะแนนของโอกาสและผลกระทบมาบรรจบกันที่สีใดก็แสดงว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับ
ความเสี่ยงตามความหมายของระดับความเสี่ยงที่ให้ไว้ข้างต้น 

ตำรำงกำรจัดล ำดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง 

สีขำว ล ำดับ สีเขียว ล ำดับ สีเหลือง ล ำดับ สีส้ม ล ำดับ สีแดง ล ำดับ 
โอกำส/ผลกระทบ โอกำส/ผลกระทบ โอกำส/ผลกระทบ โอกำส/ผลกระทบ โอกำส/ผลกระทบ 

1/1 1 1/2 3 3/1 5 4/1 10 4/4 22 
2/1 2 2/2 4 3/2 6 4/2 11 5/4 23 

    1/3 7 1/4 12 4/5 24 
    2/3 8 2/4 13 5/5 25 
    3/3 9 4/3 14   
      3/4 15   
      5/1 16   
      5/2 17   
      5/3 18   
      1/5 19   
      2/5 20   
      3/5 21   

3. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Response)  
เมื่อองค์กรได้ค้นหา วิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การก าหนดวิธีการ

บริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้  (Risk Tolerance 
หรือ Risk Appetite) หรือระดับที่เหมาะสม (Optimal) ซึ่งเป็นระดับที่องค์กรสามารถจะด าเนินการต่อไปได้และ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

การก าหนดวิธีจัดการความเสี่ยงต้องค านึงถึงต้นทุนที่จะเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากวิธีการนั้น ๆ (cost-benefit analysis) รวมทั้งต้องพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีความ
สอดคล้องกับโครงสร้างหรือเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรด้วย 
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หลักการจัดการความเสี่ยง มี 4 แนวทางคือ  
3.1) กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง คือ การด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 

องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ผู้บริหารพิจารณาแล้วพบว่า  ไม่มีแนวทางในการจัดการ กับความเสี่ยงนั้น 
กล่าวคือ ไม่มีวิธีการลดโอกาสหรือผลกระทบ หรือไม่สามารถหาผู้อ่ืนมาร่วมจัดการ ความเสี่ยงได้ แต่ความเสี่ยง
ดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ผู้บริหารควรเลือกหลีกเลี่ยง ความเสี่ยงด้วยการหยุดด าเนินงานหรือ
กิจกรรมนั้น ๆ หรือเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงานหรือกิจกรรมนั้นไป เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ท่ีจะก่อให้เกิด
ความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ต้องค านึงถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการหยุด
ด าเนินการงานหรือกิจกรรมนั้นด้วย 

3.2) กำรร่วมจัดกำรควำมเสี่ยง คือ การหาผู้อ่ืนมาร่วมจัดการความเสี่ยง หรือโอน (Transfer) 
ความเสี่ยงขององค์กรไปให้ผู้อ่ืนร่วมรับผิดชอบด้วย องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง หรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงด้วยตนเองสูงกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้บริหาร
ควรโอนความเสี่ยงไปให้ผู้อ่ืนร่วมรับผิดชอบ เช่น การท าประกันภัย เพ่ือให้บริษัทประกันภัยร่วมรับผิดชอบใน
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึน หรือการจ้างให้บุคคลภายนอกด าเนินกิจกรรมหรืองานบางอย่างแทน (Outsource) 

3.3) กำรลดควำมเสี่ยง คือ การด าเนินการเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบของความ
เสี่ยง องค์กรอาจจะเผชิญกับความเสี่ยงบางตัว ที่องค์กรมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในการลดความเสี่ยง
ด้วยตนเอง กล่าวคือ มีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้น หรือมีวิธีลดผลกระทบของเหตุการณ์ได้      
โดยต้นทุนในการด าเนินการอยู่ในระดับที่เหมาะสม ผู้บริหารจึงเลือกด าเนินการลดความเสี่ยงเอง เช่น การท า
สัญญาล่วงหน้ากับ Supplier เพ่ือลดโอกาสที่ต้นทุนสินค้าเพ่ิมขึ้น การมีแหล่งส ารองพลังงาน เพ่ือลดผลกระทบต่อ
สายการผลิต กรณีไฟฟ้ากระแสหลักขัดข้อง  

3.4) กำรยอมรับควำมเสี่ยง คือ การไม่ด าเนินการใด ๆ กับความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่
ในระดับที่สามารถยอมรับได้ คือ มีโอกาสที่เกิดไม่บ่อย หรือมีผลกระทบไม่สูง องค์กรอาจจะ เผชิญกับความเสี่ยง
บางตัว ที่มีโอกาสที่จะเกิดไม่บ่อย หรือหากเกิดขึ้นแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรมากนัก ผู้บริหารจึงยอมรับความ
เสี่ยงดังกล่าว คือไม่ด าเนินการใด ๆ อย่างไรก็ตามองค์กรต้องติดตามประเมินผลว่า ความเสี่ยงดังกล่าวยังอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ หรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดเพ่ิมข้ึนหรือมีระดับผลกระทบเพ่ิมข้ึนเกินระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ เพราะ
ถ้าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกินระดับที่ยอมรับได้ ผู้บริหารต้องพิจารณาหาวิธีตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีอ่ืนต่อไป 

การพิจารณาว่าจะเลือกตอบสนองความเสี่ยงด้วยวิธีใด สิ่งที่ควรค านึงมากที่สุด คือ ต้นทุนที่จะใช้
ในการด าเนินการและผลประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงได้แล้ว ควรจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงโดยละเอียด โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได ้ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

4. กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring)  
กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผลการบริหาร

ความเสี่ยงเพ่ือให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอ  
เหมาะสม มีการน าไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิผล  โดยการ
ติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
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(4.1) กำรติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผลสามารถลดความเสี่ยงลงสู่
ระดับท่ียอมรับได้ ตลอดจนได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนเดียวกับการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ตามปกติขององค์กร และ
มีการปฏิบัติตามจริงอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ดังนั้นองค์กรต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการด าเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการตอบสนองความเสี่ยงหรือการ
จัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์  

(4.2) กำรติดตำมประเมินผลเป็นรำยครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลา   
ที่ก าหนดไว้เพ่ือให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่งตามที่ก าหนดไว้ ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

4.2.1) การติดตามประเมินผลด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุง
การบริหารความเสี่ยงด้วยการก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) หรือผู้มีความช านาญ   
ในงาน กระบวนการ หรือกิจกรรมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล โดยก าหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
หรือผู้มีความเชี่ยวชาญนั้น ๆ ร่วมกันติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และค้นหาความเสี่ยง ประเมินความ
เสี่ยงของงาน กระบวนการ หรือกิจกรรม ในความรับผิดชอบ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง
ให้มีความเหมาะสม และประสิทธิผลมากขึ้น  

4.2.2) การติดตามประเมินผลอย่างเป็นอิสระ เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผู้ท่ีไม่มีส่วนได้
เสียหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินงานตามงาน กระบวนการ และกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ติดตามประเมินผลจะเป็นไปตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีอคติ การติดตามประเมินผลอย่างอิสระอาจ
กระท าโดยผู้ตรวจสอบจากภายในและภายนอก หรือท่ีปรึกษาภายนอก ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะท างานท่ีต้ัง
ขึ้นมาอย่างเป็นอิสระเพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างเท่ียงธรรมมากขึ้น  การติดตามประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการติดตามประเมินผลด้วยตนเอง 

การติดตามผลเพ่ือให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็น
ระบบ เหมาะสม และมีการน าไปปฏิบัติจริง 

การประเมินผลเพ่ือให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่ าง 
เพียงพอ และมีประสิทธิผล การตอบสนองความเสี่ยง(Risk Response) ด้วยมาตรการหรือกลไกการควบคุมความ
เสี่ยง (Control Activity) ที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
หรือต้องปรับปรุงหรือหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการความ
เสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ จนกลายเป็นวัฒนธรรมในการ
ด าเนินงานขององค์กร 

โดยการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และ
ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงว่าด าเนินการแล้วเสร็จตาม
ก าหนด มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลหรือไม่ หากองค์กรพบว่าได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วยังมีความเสี่ยงที่
ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และจะมีวิธีการจัดการความเสี่ยง
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นั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ 
การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลส าเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารทุกระดับ 
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กำรประเมินควำมเสี่ยง (ปีงบประมำณ 2565) 
เทศบำลต ำบลม่วงน้อย  อ ำเภอป่ำซำง  จังหวัดล ำพูน 

 

(1) ส ำนักปลัดเทศบำล 
ยุทธศำสตร์ที่  4 ด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม                                                                                                                           . 
โครงกำร/กิจกรรม  การฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน                                                                           . 
วัตถุประสงค์  เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลต าบลม่วงน้อย                                                                               .                                                                                                                    
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลต าบลม่วงน้อย                                                               . 
ส่วนงำนย่อยท่ีรับผิดชอบ   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                             . 

 

กระบวนกำร
ปฏิบัติงำน 

โครงกำร/ขั้นตอน 
 

(1) 

เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด 
 
 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 

(3) 

สำเหตุของปัจจัย
เสี่ยง 

 
 

(4) 

ประเภทของ
ควำมเสี่ยง 

 
 

(5) 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
โอกำส 

 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 

 
(7) 

ระดับ
ควำม
รุนแรง 
(8) 

จัดล ำดับ
ควำม
เสี่ยง 
(9) 

การฝึกอบรมการ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ด้านการบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉินของ
เทศบาลต าบลม่วงน้อย  

ประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน
ทางด้านการแพทย์
ฉุกเฉินอยู่ในระดับ  
ปานกลาง. 

- ผู้ปฏิบัติงานใหม่ และบาง
รายขาดความรู้ความสามารถ 
ทักษะและประสบการณ์ที่
จ าเป็นตอ่การปฏิบัติงาน  
- การถ่ายทอดงานจาก
หัวหน้างานหรอืเพือ่นร่วม- 
งานจึงไม่ครอบคลุมหรอืครบ 
ถ้วนตามหลักสูตรทีจ่ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน 
- สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด–19 จึงไม่
สามารถส่งผู้ปฏิบัติงานเข้า
ร่วมอบรมตามหลักสตูรได้  

ด้านการ
ด าเนินงาน 

(Operational 
Risk) 

 

3 3 9 ปานกลาง 

แบบ RM-1 



 
 

27 

 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของเทศบาลต าบลม่วงน้อย           
 

(2) กองคลัง 
ยุทธศำสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร                                                                                                     . 
โครงกำร/กิจกรรม งานการเงินและบัญชี                                                                                                                                          . 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การบริหารด้านการเงินและบัญชีเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย                                                                                      .                                                                                                                    
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด การเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ                                                                                                                  . 
ส่วนงำนย่อยที่รับผิดชอบ  งานการเงินและบัญชี                                                                                                                                . 

 

กระบวนกำร
ปฏิบัติงำน 

โครงกำร/ขั้นตอน 
 

(1) 

เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด 
 
 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 

(3) 

สำเหตุของปัจจัย
เสี่ยง 

 
 

(4) 

ประเภทของ
ควำมเสี่ยง 

 
 

(5) 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
โอกำส 

 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 

 
(7) 

ระดับ
ควำม
รุนแรง 
(8) 

จัดล ำดับ
ควำม
เสี่ยง 
(9) 

งานการเงินและบญัช ี การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ 

การเบิกจ่ายไมเ่ป็นไป
ตามกฎหมาย 
ระเบียบ 

ระบบโปรแกรมที่
ด าเนินการเบิกจ่ายมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ใหม่ เจ้าหน้าท่ีการเงิน
และบัญชีจึงยังไม่เข้าใจ
ในระบบดังกล่าว 

ด้านการรายงาน 
(Report Risk) 
และความเสีย่ง
ด้านการปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ 
หรือข้อก าหนด   

ที่เกี่ยวข้อง 
(Compliance 

Risk) 

3 3 9 ปานกลาง 
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ยุทธศำสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร                                                                                                     . 
โครงกำร/กิจกรรม แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                                                                                                            . 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์การที่มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง และการเร่งรัดการจัดเก็บลูกหนี้ที่ค้างช าระได้อย่าง 
                 ครบถ้วน                                                                                                                                                               .                                                                                                                    
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด จัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สินครบถ้วนร้อยละ 100                                                                                                 . 
ส่วนงำนย่อยที่รับผิดชอบ  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้                                                                                                                        . 

 

กระบวนกำร
ปฏิบัติงำน 

โครงกำร/ขั้นตอน 
 

(1) 

เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด 
 
 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 

(3) 

สำเหตุของปัจจัย
เสี่ยง 

 
 

(4) 

ประเภทของ
ควำมเสี่ยง 

 
 

(5) 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
โอกำส 

 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 

 
(7) 

ระดับ
ควำม
รุนแรง 
(8) 

จัดล ำดับ
ควำม
เสี่ยง 
(9) 

แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

จัดเก็บภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินครบถ้วนร้อยละ 
100 

จัดเก็บภาษไีดไ้ม่
ครบถ้วน ได้เพยีง 
ร้อยละ 20 

ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมลู 
และประชาชนบางราย
เป็นคนนอกพ้ืนท่ี 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

(Operational 
Risk) 

 
 
 

 

2 2 4 ต่ า 
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ยุทธศำสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร                                                                                                     . 
โครงกำร/กิจกรรม งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ                                                                                                                              . 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การบริหารพัสดุเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                           .                                                                                                                    
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด การบริหารพัสดุเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ                                                                                                             . 
ส่วนงำนย่อยที่รับผิดชอบ  งานพัสดุ                                                                                                                                              . 

 

กระบวนกำร
ปฏิบัติงำน 

โครงกำร/ขั้นตอน 
 

(1) 

เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด 
 
 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 

(3) 

สำเหตุของปัจจัย
เสี่ยง 

 
 

(4) 

ประเภทของ
ควำมเสี่ยง 

 
 

(5) 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
โอกำส 

 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 

 
(7) 

ระดับ
ควำม
รุนแรง 
(8) 

จัดล ำดับ
ควำม
เสี่ยง 
(9) 

งานทะเบียนทรัพยส์ิน
และพัสด ุ

การบริหารพัสดุเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ 

กฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ แนวทาง 
มีความซับซ้อน 
ตีความเข้าใจยาก
หรือไมต่รงกัน 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
ข้อกฎหมายหรือ
ระเบียบอย่างถ่องแท้ 

ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ 
หรือข้อก าหนด  

ที่เกี่ยวข้อง 
(Compliance 

Risk) 
 
 

3 3 9 ปานกลาง 
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(3) กองช่ำง 
ยุทธศำสตร์ที่  7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร                                                                                                    . 
โครงกำร/กิจกรรม  การบริหารงานทั่วไป                                                                                                                                         . 
วัตถุประสงค์  เพ่ือแก้ไขปัญหาบุคลากรไม่มีความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และการรับผิดตามกฎหมาย                                                                                     .                                                                                                                    
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด  ประสิทธิภาพของการบริหารงานทั่วไป                                                                                                                    . 
ส่วนงำนย่อยที่รับผิดชอบ  งานธุรการ                                                                                                                                            . 

 

กระบวนกำร
ปฏิบัติงำน 

โครงกำร/ขั้นตอน 
 

(1) 

เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด 
 
 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 

(3) 

สำเหตุของปัจจัย
เสี่ยง 

 
 

(4) 

ประเภทของ
ควำมเสี่ยง 

 
 

(5) 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
โอกำส 

 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 

 
(7) 

ระดับ
ควำม
รุนแรง 
(8) 

จัดล ำดับ
ควำม
เสี่ยง 
(9) 

การบริหารงานท่ัวไป ประสิทธิภาพของการ
บริหารงานท่ัวไป 

ประสิทธิภาพของการ
บริหารงานท่ัวไปอยู่ใน
ระดับน้อย และไม่
สามารถลงโทษทาง
วินัยต่อเจ้าหน้าทีไ่ด ้

- เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานจ้างเหมา
บริการ จึงขาดความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย 
ระเบียบ กฎ ค าสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ 
และแนวทางท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 
- เมื่อมีความผิดเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน ไม่
สามารถลงโทษทางวินัย
ต่อเจ้าหน้าท่ีได้เพราะ
เป็นพนักงานจ้างเหมา
บริการ ได้แค่เพียงยกเลิก
สัญญาจ้างเท่าน้ัน 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

(Operational 
Risk) 

 

3 3 9 ปานกลาง 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของเทศบาลต าบลม่วงน้อย           
 

ยุทธศำสตร์ที่  7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร                                                                                                    . 
โครงกำร/กิจกรรม  การบันทึกมาตรวัดน้ าประปา                                                                                                                               . 
วัตถุประสงค์  เพ่ือแก้ไขปัญหาการบันทึกมาตรวัดน้ าประปาไม่ถูกต้อง และทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด                                                                                            .                                                                                                                    
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด  ประสิทธิภาพของการจัดเก็บรายได้งานประปาเทศบาลต าบลม่วงน้อย                                                                               . 
ส่วนงำนย่อยที่รับผิดชอบ  งานประปา                                                                                                                                           . 

 

กระบวนกำร
ปฏิบัติงำน 

โครงกำร/ขั้นตอน 
 

(1) 

เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด 
 
 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 

(3) 

สำเหตุของปัจจัย
เสี่ยง 

 
 

(4) 

ประเภทของ
ควำมเสี่ยง 

 
 

(5) 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
โอกำส 

 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 

 
(7) 

ระดับ
ควำม
รุนแรง 
(8) 

จัดล ำดับ
ควำม
เสี่ยง 
(9) 

การบันทึกมาตรวัด
น้ าประปา 

ประสิทธิภาพของการ
จัดเก็บรายได้งานประปา
เทศบาลต าบลม่วงน้อย 

ประสิทธิภาพของการ
จัดเก็บรายได้งาน
ประปาอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

- เจ้าหน้าท่ี มีหน้าที่
รับผิดชอบหลายดา้น 
จึงท าให้การบันทึก
มาตรวดัน้ าประปา     
ไม่ทันตามก าหนด 
- จ านวนเจ้าหน้าท่ีไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัต ิ
งาน 
- จุดติดตั้งมาตรวดัน้ า 
ฯ บางจุดไมส่ะดวกต่อ
การเข้าบันทึกของ
เจ้าหน้าท่ี ซึ่งท าให้
บางครั้งได้ข้อมลู
คลาดเคลื่อน ไม่ตรง
ข้อเท็จจริง 
 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

(Operational 
Risk) 

 

3 2 6 ปานกลาง 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของเทศบาลต าบลม่วงน้อย           
 

ยุทธศำสตร์ที่  7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร                                                                                                    . 
โครงกำร/กิจกรรม  การบริหารจัดการระบบประปาเทศบาลต าบลม่วงน้อย                                                                                                  . 
วัตถุประสงค์  เพ่ือแก้ไขปัญหาการให้บริการน้ าประปาเทศบาลต าบลม่วงน้อย                                                                                                                      .                                                                                                                    
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด  ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการน้ าประปาเทศบาลต าบลม่วงน้อย                                                           . 
ส่วนงำนย่อยที่รับผิดชอบ  งานประปา                                                                                                                                           . 

 

กระบวนกำร
ปฏิบัติงำน 

โครงกำร/ขั้นตอน 
 

(1) 

เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด 
 
 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 

(3) 

สำเหตุของปัจจัย
เสี่ยง 

 
 

(4) 

ประเภทของ
ควำมเสี่ยง 

 
 

(5) 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
โอกำส 

 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 

 
(7) 

ระดับ
ควำม
รุนแรง 
(8) 

จัดล ำดับ
ควำม
เสี่ยง 
(9) 

การบริหารจัดการ
ระบบประปาเทศบาล
ต าบลม่วงน้อย 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อคุณภาพการ
ให้บริการน้ าประปา
เทศบาลต าบลม่วงน้อย 

คุณภาพการให้บริการ จ านวนบุคลากรไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ี ส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการ
หลายดา้น เช่น การ
ตรวจตราผูล้ักลอบใช้
น้ าประปาท่ีไม่ปฏิบตัิ
ตามเทศบญัญัติวา่ด้วย
การส่ง การจ าหน่าย 
และการใช้น้ าประปา 
พ.ศ. 2551  
ความล่าช้าในการบ ารุง 
รักษาและซ่อมแซม
วัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุด 
เป็นต้น 
 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

(Operational 
Risk)  

 

3 2 6 ปานกลาง 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของเทศบาลต าบลม่วงน้อย           
 

ยุทธศำสตร์ที่  7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร                                                                                                    . 
โครงกำร/กิจกรรม  การจัดเก็บค่าบริการใช้น้ าประปาของเทศบาล                                                                                                            . 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ค่าบริการใช้น้ าประปาของเทศบาลเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ                                                    .                                                                                                                    
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด  ไม่มีประชาชนค้างช าระค่าบริการน้ าประปาของเทศบาล                                                                                                . 
ส่วนงำนย่อยที่รับผิดชอบ  งานประปา                                                                                                                                            . 

 

กระบวนกำร
ปฏิบัติงำน 

โครงกำร/ขั้นตอน 
 

(1) 

เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด 
 
 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 

(3) 

สำเหตุของปัจจัย
เสี่ยง 

 
 

(4) 

ประเภทของ
ควำมเสี่ยง 

 
 

(5) 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
โอกำส 

 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 

 
(7) 

ระดับ
ควำม
รุนแรง 
(8) 

จัดล ำดับ
ควำม
เสี่ยง 
(9) 

การจัดเก็บค่าบริการ
ใช้น้ าประปาของ
เทศบาล 

ไม่มีประชาชนค้างช าระ
ค่าบริการน้ าประปาของ
เทศบาล 

ประชาชนบางส่วน
ค้างช าระค่าบริการ
น้ าประปาของ
เทศบาล 

- ผู้ใช้บริการไมม่ีเวลามา
ช าระค่าบริการ
น้ าประปา 
- ช่องทางการช าระ
ค่าบริการน้ าประปามี
น้อย 
- ขาดการประชาสัมพันธ์
ช่องทางการช าระ
ค่าบริการน้ าประปา 
 
 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

(Operational 
Risk) และด้าน
การรายงาน 

(Report Risk) 
 

 

3 2 6 ปานกลาง 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของเทศบาลต าบลม่วงน้อย           
 

(4) กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข                                                                                                                                     . 
โครงกำร/กิจกรรม  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                                                                                                             . 
วัตถุประสงค์  เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพ้ืนที่ต าบลม่วงน้อย                                                                                           .                                                                                                                    
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด  ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                                                                                        . 
ส่วนงำนย่อยที่รับผิดชอบ  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ                                                                                                                 . 

 

กระบวนกำร
ปฏิบัติงำน 

โครงกำร/ขั้นตอน 
 

(1) 

เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด 
 
 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 

(3) 

สำเหตุของปัจจัย
เสี่ยง 

 
 

(4) 

ประเภทของ
ควำมเสี่ยง 

 
 

(5) 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
โอกำส 

 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 

 
(7) 

ระดับ
ควำม
รุนแรง 
(8) 

จัดล ำดับ
ควำม
เสี่ยง 
(9) 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและควบคมุ
โรคไขเ้ลือดออก 

- ประชาชนบางส่วน
ยังไม่เข้าใจและขาด
ความตระหนักในการ
ป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

- ประชาชนไม่ให้
ความส าคญัจึงขาด
ความร่วมมือ 
- ประชาชนบางส่วน
ขาดความรู้ในการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
 
 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

(Operational 
Risk)   

3 3 9 ปานกลาง 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของเทศบาลต าบลม่วงน้อย           
 

(5) กองกำรศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ                                                                                                         . 
โครงกำร/กิจกรรม  สภาเด็กและเยาวชนต าบลม่วงน้อย                                                                                                                        . 
วัตถุประสงค์  เพ่ือแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนต าบลม่วงน้อย                                                                                      .                                                                                                                    
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด  จ านวนสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนต าบลม่วงน้อยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100                                              . 
ส่วนงำนย่อยที่รับผิดชอบ  งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ                                                                                                                  . 

 

กระบวนกำร
ปฏิบัติงำน 

โครงกำร/ขั้นตอน 
 

(1) 

เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด 
 
 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 

(3) 

สำเหตุของปัจจัย
เสี่ยง 

 
 

(4) 

ประเภทของ
ควำมเสี่ยง 

 
 

(5) 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
โอกำส 

 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 

 
(7) 

ระดับ
ควำม
รุนแรง 
(8) 

จัดล ำดับ
ควำม
เสี่ยง 
(9) 

สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลม่วงน้อย 

จ านวนสมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชนต าบล     
ม่วงน้อยเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ร้อยละ 100 

สมาชิกสภาเด็กและ
เยาวชนต าบล      
ม่วงน้อยเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 

- เวลาวา่งของคณะกรรมการ
และสมาชกิสภาเด็กและ
เยาวชน ไม่ตรงกนัท าให้ไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
ครบตามเป้าหมาย 
- ด้วยเงื่อนไขของเวลาว่างให้
ตรงกนัจึงพจิารณาก าหนดการ
เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสรมิการ   
มีส่วนร่วม/บทบาท/ความ-
เข้มแข็งของสภาเด็ก ฯ ค่อน 
ข้างล าบาก ขาดความตอ่เนื่อง
ในการขับเคลือ่น 
- ด้วยสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบันทีเ่บ่ียงเบนความสนใจ
ของเดก็ เช่น เกมออนไลน์ สื่อ
โซเซียลมีเดีย เป็นตน้ ท าให้
เด็กสนใจกิจกรรมเหล่านั้น
มากกว่ากิจกรรมของเทศบาล 

 ด้านการ
ด าเนินงาน 

(Operational 
Risk)   

3 3 9 ปานกลาง 
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แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของเทศบาลต าบลม่วงน้อย           
 

ยุทธศำสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ                                                                                                         . 
โครงกำร/กิจกรรม  การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลม่วงน้อย                                                                                                   . 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลม่วงน้อยเป็นสถานศึกษาก่อนระดับวัยเรียนที่มีคุณภาพ                                                        .                                                                                                                    
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด  อัตราส่วนเด็กนักเรียนต่อครูมีความเหมาะสมพอดี                                                                                                       . 
ส่วนงำนย่อยที่รับผิดชอบ  งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา                                                                                                         . 

 

กระบวนกำร
ปฏิบัติงำน 

โครงกำร/ขั้นตอน 
 

(1) 

เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด 
 
 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 

(3) 

สำเหตุของปัจจัย
เสี่ยง 

 
 

(4) 

ประเภทของ
ควำมเสี่ยง 

 
 

(5) 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
โอกำส 

 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 

 
(7) 

ระดับ
ควำม
รุนแรง 
(8) 

จัดล ำดับ
ควำม
เสี่ยง 
(9) 

การพัฒนาศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กเทศบาลต าบล    
ม่วงน้อย 

อัตราส่วนของครูกับเด็ก
นักเรียนมีความเหมาะสม 

จ านวนเด็กนักเรียน
ลดลง ท าให้อัตราส่วน
ครูเกินเด็กนักเรียน 

อัตราการเกิดของเด็ก
ในพื้นทีล่ดลง และ
ผู้ปกครองมีค่านยิมน า
บุตร/หลานเรียน
โรงเรียนของเอกชน 
 
 
 

ความเสีย่งด้าน 
กลยุทธ์ 

(Strategic Risk)  

3 3 9 ปานกลาง 
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(6) กองสวัสดิกำรสังคม 
ยุทธศำสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม                                                                                                                           . 
โครงกำร/กิจกรรม  เบี้ยยังชพีผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ                                                                                                                     . 
วัตถุประสงค์  เพ่ือสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเพ่ือเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ                                          .                                                                                                                    
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด  ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วน ร้อยละ 100 ของผู้มีสิทธิ                                                                                             . 
ส่วนงำนย่อยที่รับผิดชอบ  งานสังคมสงเคราะห์                                                                                                                                 . 

 

กระบวนกำร
ปฏิบัติงำน 

โครงกำร/ขั้นตอน 
 

(1) 

เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด 
 
 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 

(3) 

สำเหตุของปัจจัย
เสี่ยง 

 
 

(4) 

ประเภทของ
ควำมเสี่ยง 

 
 

(5) 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
โอกำส 

 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 

 
(7) 

ระดับ
ควำม
รุนแรง 
(8) 

จัดล ำดับ
ควำม
เสี่ยง 
(9) 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ
เบี้ยความพิการ 

ผู้มีสิทธิไดร้ับเบี้ยยังชีพ
ครบถ้วน ร้อยละ 100  

ผู้สูงอายุและผู้พิการ
บางส่วน ได้รบัเบี้ยยัง
ชีพไม่ต่อเนื่อง 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ย้าย
เข้าหรือย้ายออกจาก
พื้นที่ หรือเสียชีวิตนอก
พื้นที่ โดยไมไ่ด้แจ้งให้
ทางเทศบาลทราบ 
 
 
 
 
 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

(Operational 
Risk)  

1 2 3 น้อยมาก 
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(7) กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ 
ยุทธศำสตร์ที่  7 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร                                                                                                         . 
โครงกำร/กิจกรรม  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลต าบลม่วงน้อย                                                                  . 
วัตถุประสงค์  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส าหรับเป็นเครื่องมือหรือแนวทางในการพัฒนาท้องที่                                                                        .                                                                                                                    
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ                                                                                                         . 
ส่วนงำนย่อยที่รับผิดชอบ  งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน                                                                                                                . 

 

กระบวนกำร
ปฏิบัติงำน 

โครงกำร/ขั้นตอน 
 

(1) 

เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด 
 
 
 

(2) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 

(3) 

สำเหตุของปัจจัยเสี่ยง 
 
 
 

(4) 

ประเภทของ
ควำมเสี่ยง 

 
 

(5) 

กำรประเมินควำมเสี่ยง 
โอกำส 

 
 

(6) 

ผล 
กระทบ 

 
(7) 

ระดับ
ควำม
รุนแรง 
(8) 

จัดล ำดับ
ควำม
เสี่ยง 
(9) 

การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 
– 2570) ของ
เทศบาลต าบล      
ม่วงน้อย 
 
 

การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นไปตาม
ระเบียบ 

โครงการประเภท
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะให้แก่
ประชาชน เทศบาล  
ไม่สามารถด าเนินการ
ได ้

การขยายเขตไฟฟ้า เป็น
ภารกิจของ กฟภ. ตาม
หนังสือคณะกรรมาธิการ
กิจการศาล องค์กรอสิระ 
องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และ
กองทุน ด่วนที่สุด ท่ี สผ 
0018.14/ว 380     
ลงวันท่ี 17 มกราคม 
2563 
 

S/O/C 3 2 6 ปานกลาง 
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บทที่ ๕ แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 

 

 

 

แนวทางการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลม่วงน้อยตามที่ได้ก าหนดไว้คือ
(1) เมื่อส่วนราชการด าเนินการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดล าดับความเสี่ยงตามแบบ RM-1 ของเทศบาลต าบล     
ม่วงน้อยเรียบร้อยแล้ว หากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับ 1 – 9 หรือล าดับน้อยมากถึงปานกลาง ส่วนราชการนั้น
ไม่ต้องจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ RM-2 แต่ต้องน าความเสี่ยงไปจัดท าแผนการควบคุมภายใน
ของส่วนราชการ (2) หากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับตั้งแต่ 10 – 25 หรือล าดับสูงถึงสูงมาก ส่วนราชการนั้น
ต้องจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ RM-2 อีกทั้ง ต้องด าเนินการติดตามประเมินผลความเสี่ยง         
ที่เกิดขึ้นและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ RM-3 ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของเทศบาลต าบลม่วงน้อย ภายในเดือนกันยายนของทุกปี 

ซึ่งการประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลต าบลม่วงน้อย ส่วนราชการ   
มีระดับความเสี่ยงที่ระดับ 3 – 9 หรือล าดับน้อยมากถึงระดับปานกลาง (รายละเอียดปรากฏตามตารางท้ายเนื้อหา
ของบทที่ 4 และภาคผนวก) จึงเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีระดับความรุนแรงมาก และไม่ต้องจัดท าแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ ทุกส่วนราชการจะต้องน าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้น ไปด าเนินการจัดท าแผนการควบคุมภายใน      
ของส่วนราชการต่อไป 
 
 


