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การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในหน่วยงานตั้งแต่ผู้บริหาร จนถึงเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวม
ทั้งหมดของหน่วยงาน   โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน แล้ว
กำหนดแผนบริหารจัดการความเสี ่ยงเพื ่อให้ความเสี ่ยงอยู ่ในระดับที ่สามารถยอมรับและจัดการได้  
ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงาน 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น  เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึง
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง  สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับความ
เสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้  และ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  โดยพิจารณาจากความเสี่ยง 4 ด้านหลัก ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์(Strategic Risks) 
2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risks) 
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) 
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risks) 

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้  จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงาน ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไป
ดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง 
ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูพื้นฐาน 

 
1.สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ที่ตั้ง 
    สำนักงานเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง  ตั้งอยู่เลขที่ 65  หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาทวังตวง  อำเภอแม่พริก 

จังหวัดลำปาง  มีสภาพ้ืนที่เป็นภูเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ำวัง ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอแม่แม่พริก  อยู่ห่างจาก
ที่ว่าการอำเภอแม่พริก ประมาณ 1 กิโลเมตร  และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดลำปาง  ประมาณ 125 กิโลเมตร มี
พ้ืนที่รับผิดชอบ 141.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 88,250 ไร่ 

อาณาเขตติดต่อ 
    ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 

ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลยกกระบัตร และตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง และตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก 

จังหวัดตาก 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแม่พริก และตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง 

ภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง  มีสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาท่ีราบลุ่มแม่น้ำวัง 

ประชากร 
ประชากรในเขตเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง  มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น  3,875  คน  เป็นหญิง จำนวน  

1,980 คน เป็นชาย  จำนวน  1,895  คน  มีจำนวน 1,234  ครัวเรือน  แยกเป็นหมู่บ้านดังนี้  
    หมู่ที่ 1 บ้านเกาะหัวช้าง  จำนวน  419  คน 

หมู่ที่ 2 บ้านท่าชุม  จำนวน  154 คน 
หมู่ที่ 3 บ้านแม่ตั๋ง  จำนวน  608  คน 
หมู่ที่ 4 บ้านแม่เชียงรายบน จำนวน  812  คน 
หมู่ที่ 5 บ้านพระบาท  จำนวน  273  คน 
หมู่ที่ 6 บ้านน้ำลัด  จำนวน  341  คน 
หมู่ที่ 7 บ้านดอยคำ  จำนวน  665  คน 
หมู่ที่ 8 บ้านแม่เชียงรายบน จำนวน  603  คน 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ 
     “สังคมสงบสุขก้าวหน้า  ประชาชนมีคุณภาพที่ดี” 
ยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  มี 4 แผนงาน  
    1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ให้ความสำคัญกับการคมนาคม  การก่อสร้าง  

การบำรุงรักษาถนน  การก่อสร้างบำรุงรักษาสะพาน  การก่อสร้างท่อระบายน้ำ ฯลฯ 
1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ให้ความสำคัญในการพัฒนาแหล่งเพ่ือการเกษตร  

การพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการบริโภค  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภค  เช่น การขุดลอกแหล่งน้ำ  ก่อสร้างทำนบ 
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ดิน การก่อสร้างบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า  การก่อสร้าง/การบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ  การ
ก่อสร้าง/การบำรุงรักษารางริน ฯลฯ 

1.3 ไฟฟ้าสาธารณะ  ให้ความสำคัญกับการขยายเขตและการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ 
1.4 การวางผังเมืองรวม  ให้ความสำคัญกับการวางผังเมือง   การควบคุมอาคาร ฯลฯ 

2.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มี 2 แผนงาน 
2.1 การสร้างจิตสำนึกและความตะหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  ให้

ความสำคัญกับการประชุม  การฝึกอบรม การสัมมนาให้ความรู้หรือสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในเรื่อง
สิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาหมอกควัน ปัญหาพื้นที่สาธารณะ ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาป่าไม้ ปัญหาด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

2.2 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้ความสำคัญกับการ
ปลูกป่า การก่อสร้างพนังกันตลิ่ง การทำแนวกันไฟป่า การปลูกต้นไม้ การป้องกันปัญหาหมอกควัน กาป้องกันการ
บุกร ุกที ่สาธารณประโยชน์ การป้องกันปัญหาน้ำเส ีย การอนุร ักษ์ฟ ื ้นฟูการเฝ้าระว ังและร ักษาพื ้นที่
สาธารณประโยชน์ การลดภาวะโลกร้อน ฯลฯ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยมี 5 แผนงาน 
3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม

และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ การก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสมีที่อยู่
อาศัย สวัสดิการสังคมต่างๆ ฯลฯ 

3.2 การศึกษา ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนถ่ายโอน การศึกษาในการศึกษานอก
ระบบ การส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การศึกษาตามอัธยาศัย ฯลฯ 

3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม  การ
สืบทอด การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

3.4 การป้องกัน การรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย ของประชาชน  ให้ความสำคัญกับการป้องกัน 
การรักษาและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  เช่น การส่งเสริมการออกกำลังกาย  การให้ความรู้
เรื่องโรคระบาด โรคจาการบริโภค เช่น โรคเบาหวาน  โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ การ
ให้ความในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม. ) การสนับสนุนและส่เสริมการบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับประชาชน 

3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง  
การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน  ผู้นำท้องถิ่น  การให้ความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่น  การจัดทำระบบข้อมูล
ข่าวสารเพื่อกาพัฒนาชุมชน การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชน  การสร้างความเสมอภาค สิทธิเสรีภาค การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุทุกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถล่ม อาคารถล่ม ภัยจากภัยแล้ง ภัยจากสารเคมีและ
วัตถุอันตราย ภัยจากไฟป่า ภัยจากอากาศหนาว ภัยจากสารเสพติดให้โทษ  การรักษาความสงบเรียบร้อย การมี
ส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  มี 3 แผนงาน 
4.1 การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน  ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการประกอบ

อาชีพให้ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย การส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดแก่คนในชุมชน  
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 การส่งเสริมอาชีพการเกษตร อาชีพหัตถอุตสาหกรรมและอาชีพอื่น  การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน  

การมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 
4.2 การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น   ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้สินค้าที่

ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เช่น สินค้าเซรามิค เครื่องจักรสาน สินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม สินค้า 
หัตถอุตสาหกรรม การจัดงานส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่น การวิจัย/การศึกษาสินค้าท้องถิ ่น การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  การสร้างตราสินค้าท้องถิ่น(แบรนด์เนม)  การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์  การประชาสัมพันธ์สินค้า
ท้องถิ่น การจัดแสดงสินค้าท้องถิ่น ฯลฯ 

4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการเข้าสู่
แหล่งท้องเที่ยว การประชุมสัมมนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการท่องเที่ยว ฯลฯ 

5.ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร มี 2 แผนงาน 
5.1 การพัฒนาบุคลากร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร หน้าที่และสิทธิอันพึงมีพึงได้จาก

องค์กร ขวัญและกำลังใจ และสวัสดิการต่างๆ ฯลฯ 
5.2 การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเครื่องมือ

เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น โต๊ะ  เก้าอ้ี เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์สำเนา เครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษ ปา
กา เครื่องปรับอากาศ การก่อสร้างอาคารสำนักงาน การก่อสร้างห้องประชุมหรืออื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 พันธกิจ 
     1.จัดให้มีการบำรุงรักษาทั้งทางบกและทางน้ำ 

2.จัดให้มีการบำรุงรักษาไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ 
3.การวางผังเมือง 

 เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
หมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 8 แห่ง ได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
กลยุทธ์/แผนงาน และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

กลยุทธ์/แผนงาน ตัวช้ีระดับกลยุทธ์ 
1.การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน -จำนวนสายทางที ่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุงปละ

บำรุงรักษา 
2.การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ -จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3.การไฟฟ้าสาธารณะ -จำนวนครัวเรือนในพ้ืนที่ที่มีไฟฟ้าใช้ 

-จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่าง
ทั่วถึง 

4.การวางผังเมือง -พื้นที่ทุกแห่งในเขตเทศบาลฯ ได้รับการจัดวางระบบ
ผังเมืองรวมที่มีประสิทธิภาพ 

 
 

-ยุทธ์ศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ 
    1.ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

2.การสร้างจิตสำนึกและความตะหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลตำบลพระบาทวัตวง ได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ใน

สภาพที่สมบูรณ์และท่ัวถึง 
 
กลยุทธ์/แผนงาน และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แผนงาน ตัวช้ีระดับกลยุทธ์ 
1.การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการสร้าจิตสำนึก
และความตระหนักในการป้องกันดูแลและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลฯ 
-จำนวนประชาชนในพื ้นที ่เทศบาลฯ ที ่ได้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมที่เป็นการแสดงถึงการสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักในการป้องกันดูแลการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเทศบาลฯ 

2.การอนุร ักษ์ การฟื ้นฟู การเฝ้าระวัง และการ
ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์การ
ฟ้ืนฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
-จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์การ
ฟ้ืนฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
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-ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย 
พันธกิจ 
    1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัย 

2.ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
3.จัดสวัสดิการสังคม 
4.ส่งเสริมให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและระงับสาธารณภัย 
5.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาบุคคลากรทางการศึกษา เครื่องมือในการเรียนการสอนให้ทันสมัย 

และเพียงพอแก่ความต้องการ 
6.ส่งเสริมด้านการกีฬาและการนันทนาการ 
7.ฟ้ืนฟู บำรุงรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาล 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลฯ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
กลยุทธ์/แผนงาน และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แผนงาน ตัวช้ีระดับกลยุทธ์ 
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

-จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีในพื้นที่เทศบาลฯ 
-จำนวนคนชรา ผู ้พ ิการ และผู ้ด ้อยโอกาสในเขต
เทศบาลฯ ที ่ได ้ร ับการดูแลคุณภาพชีว ิตหรือการ
สงเคราะห์อย่างทั่วถึง 

2.การศึกษา -จำนวนเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ได้รับ
การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-จำนวนสถนศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ตั้งอยู่
ในความรับผิดชองของเทศบาลฯ และที่ตั ้งอยู่ในเขต
พื้นที่เทศบาฯ ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษา
อย่างเพียงพอ 

3.การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

-จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่เทศบาลฯ 
-จำนวนหมู ่บ ้าน/ชุมชน และประชาชนที ่เข ้าร ่วม
โครงการ/ก ิจกรรมท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับการส ่ง เสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขต
พ้ืนที่เทศบาลฯ 
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กลยุทธ์/แผนงาน ตัวช้ีระดับกลยุทธ์ 
4.การป้อกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

-จำนวนประชาชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและควบคุมโรคที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชน 
-จำนวนครั ้งของการให้ความรู ้ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคในเขตพ้ืนที่เทศบาลฯ 

5.การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชน ใน
การพัฒนาและมีประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ กับเทศบาลอย่างสม่ำเสมอ 

 
-ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
พันธกิจ 
    1.จัดให้มีการบริหารพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 

2.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 
กลยุทธ์/แผนงาน และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แผนงาน ตัวช้ีระดับกลยุทธ์ 
1.การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน -จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลฯที่ได้รับการส่งเสริม

อาชีพและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 
2.การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น -จำนวนกลุ่มอาชีพหรือธุรกิจขนาดย่อมในเขตพื ้นที่

เทศบาลฯ ที่ได้รับการส่งเสริมการตลาดจากเทศบาลฯ 
-จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่นในเขตพื้นที่
เทศบาลฯ 

3.การส่งเสริมการท่องเที่ยว -จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการท่องเที ่ยวหรือการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่เทศบาลฯ 

 

-ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาองค์กร 
พันธกิจ 
    1.ส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างได้มีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

2.การจัดการบริหารเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และปราศจาการการทุจริตคอรัปชั่น 
กลยุทธ์/แผนงาน และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แผนงาน ตัวช้ีระดับกลยุทธ์ 
1.การพัฒนาบุคคลากร -จำนวนข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานเทศบาลฯ ที่ได้รับ

การเสริมสร้างความรู ้และทักษะเพื ่อเพิ ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน เช่น การส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรี/โท/เอก กรมส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่
เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น 

2.การปร ับปร ุง การพัฒนาเคร ื ่องมือ 
เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 

-จำนวนโครงการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสำนักงาน
เทศบาลฯ ให้มีความพร้อมในการบริการประชาชนและการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล 
-จำนวนครั ้งในการจัดซื ้อจัดจ้าง หรือปรับปรุงเครื ่องมือ
เครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ สำหรับการปฏิบัติงานของ
เทศบาลฯ 
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แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลสามัญ  เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

กองคลัง 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
-นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก./ชก.) 

สำนักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

1.งานบริหารทั่วไป 
-เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.) 
2.งานแผนและงบประมาณ 
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) 
3.งานการศึกษา 
-นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.) 
4.งานการเจ้าหน้าที่ 
-นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 
5.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-จพง.ป้อกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง./ชง.) 
6.งานนิติการ 
-นิติกร(ปก./ชก.) 
7.งานสวัสดิการและสังคม 
-นักพัฒนาชุมชน(ปก./ชก.) 

กองคลัง 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

1.งานการเงินและบัญชี 
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปง./ชง.) 
นักวิชาการเงินและบัญชี(ปก./ชก.) 
2.งานพัสดุและทรัพย์สิน 
-เจ้าพนักงานพัสดุ(ปง./ชง.) 
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปก./ชก.) 
4.งานธุรการ 
-เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.) 
 

กองช่าง 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

1.งานสาธารณูปโภค 
-นายช่างโยธา(ปง./ชง.) 
2.งานธุรการ 
-เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.) 
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โครงสร้างของสำนักปลัดเทศบาล 

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

1.งานบริหารทั่วไป 
เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.) 

2.งานแผนและงบประมาณ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) 
 

3.งานการเจ้าหน้าที่ 
นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 
 

4.งานการศึกษา 
-นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.) 
-ครู คศ.1 
-ครู คศ.2 

5.งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
-จพง.ป้อกันและบรรเทา
สาธารณภัย(ปง./ชง.) 
 6.งานนิติการ 

-นิติกร(ปก./ชก.) 
 

7.งานสวัสดิการและสังคม 
-นักพัฒนาชุมชน(ปก./ชก.) 
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โครงสร้างของกองคลัง 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

1.งานการเงินและบัญชี 
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปง./ชง.) 
นักวิชาการเงินและบัญชี(ปก./ชก.) 
 

2.งานพัสดุและทรัพย์สิน 
-เจ้าพนักงานพัสดุ(ปง./ชง.) 
 

3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
-นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปก./
ชก.) 
 

4.งานธุรการ 
-เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.) 
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โครงสร้างของกองช่าง 
 

 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานการช่าง ระดับต้น) 

1.งานสาธารณูปโภค,งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
-นายช่างโยธา(ปง.) 
-นายช่างโยธา(ปง./ชง.)  
 

2.งานธุรการ 
-เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง.) 
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โครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
-นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปก./ชก.) 



ส่วนที่ 2 
การบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง 

 

หลักการและเหตุผล 
 การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน  
เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงาน 
ภายใต้ภาวการณ์ดำเนินงานของทุกๆ หน่วยงาน ล้วนแต่มีความเสี่ยงซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน  จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็น
ระบบโดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน 
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น  จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561  หมวด 4  การบัญชี การรายงานและการ
ตรวจสอบ  มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  และการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  ดังนั้น
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม  รวมทั้ง
กระบวนการดำเนินการต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายในระดับของความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 
 
วัตถุประสงค์การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 1.เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาล
ตำบลพระบาทวังตวง 
 2.เพ่ือให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
 3.เพ่ือให้การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 4.เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
ซึ่งจะนำไปสู่การลดโอกาสและผลกระบวนความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลพระบาทวังตวงต่อไป 
 5.เพื่อให้สำนัก/กอง นำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพระบาทวังตวงไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ 
 

เป้าหมาย 
 1.ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 2.ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 3.สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
 4.เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
 5.ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง
หน่วยงาน 
 6.การบริหารจัดการความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
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ขั้นตอนการจัดทำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง ตามหลักมาตรฐาน 
COSO 
 หล ักการสำค ัญในการบร ิหารความเส ี ่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsering) 
Organization of the Tread way Commission) จะใช ้กรอบการบร ิหารความเส ี ่ยงสำหร ับหน ่วยงาน 
(Enterprise Risk Management) ซึ ่งพัฒนามาจากกรอบการควบคุมภายในโดยเพิ ่มแนวคิดหลักการและ
องค์ประกอบสำคัญเพื่อให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงสำหรับการบริหารงานยุคใหม่  ในการเพ่ิม
คุณค่าให้แก่หน่วยงาน และสอดคล้องกับการกำกับดูแลที่ดี  และสามารถใช้เป็นหลักเกณฑ์อ้างอิงในการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเป็นสากล 
 
องค์ประกอบสำคัญของการควบคุมภายใน มี 5 องค์ประกอบได้แก่ 
 1.สภาพแวดล้อมการควบคุม(Control Environment) 
 2.การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) 
 3.กิจกรรมการควบคุม(Control Activities) 
 4.สารสนเทศและการสื่อสาร(Information Communication)  
 5.การติดตามประเมินผล(Monitoring Activities)  
 

 
 

 
ขั้นตอนตามมาตรฐานกระบวนการบริหารความเสี่ยง มี 8 ขั้นตอน ได้แก่ 

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

3.การระบุความเสี่ยงที่มีต่อเป้าหมายขององค์กร(Event Identification) 
4.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
5.การกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง(Risk Response) 
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6.การกำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง(Control Activities) 
7.การจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication) 
8.การติดตามประเมินผล(Monitoring) 
 การจัดการความเสี่ยงทั้ง  8  ขั้นตอนนี้ เป็นกระบวนการที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับของ

องค์กร ซึ่งถ้าองค์กรได้ดำเนินการตาม 8 ขั้นตอนนี้อย่างละเอียดรอบคอบก็สามารถท่ีจะป้องกันผลกระทบเชิงลบที่
อาจจะเกิดความเสี่ยงได้  รวมทั้งองค์กรยังสามารถให้ความมั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงอยู่ในวิสัยที่ สามารถ
ควบคุมได้ด้วยความมั่นใจ 

 
 
 

     1.สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ( Internal Environment) ซึ ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการ
กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง  และเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร ประกอบกับปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร  นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร  กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ เป็นต้น 

2.การกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี ่ยง (Objective Setting) การกำหนดวัตถุ
ภายในองค์กรจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  กล่าวคือวัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้อง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และทิศทางการดำเนินงานขององค์กรและต้องสอดคล้องกันตั้งแต่ ระดับองค์กร 
หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุวัตถุประสงค์  ทราบขอบเขตการ
ดำเนินงานในแต่ละระดับ  และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนให้ครบถ้วน 

3.การระบุความเสี่ยง หรือการบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เป็นกระบวนการที่ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยงาน หรือผลการปฏิบัติงานทั้งใน
ระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรมในการระบุปัจจัยเสี่ยง จะต้องพิจารณาว่าเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของ
กระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด  รวมทั้ง
ทรัพย์สินใดที่ต้องได้รับการดูแล ป้องกันรักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง  
และประเภทความเสี่ยง  ก่อนี่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 
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   3.1 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึงเหตุการณ์ หรือกากระทำใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่

แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน )  หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของหน่วยงานและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 

3.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึงต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้
สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงใน
ภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ 2 ด้าน ดังนี้ 

1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยหน่วยงาน เช่น เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยหน่วยงาน เช่น กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับในหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร กระบวนการทำงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

3.3 ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
1) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึงความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องกับกลยุทธ์

เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมองค์องค์กรที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการไม่บรรลุตามเป้าหมายในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Opertional Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติท่ีหน่วยงานต้องเผชิญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
ความเสี่ยงด้านนี้  เช่นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน หรือไม่มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุม
ทางการเงิน การบัญชี และงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  ผลกระทางการเงินที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก เช่น ข้องบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลา ง 
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เหมาะสม 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความ
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกับประเด็นกฎหมาย  ระเบียบ  การปกป้องคุมครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย และการป้องกัน
ข้อมูลรวมถึงประเด็นด้านกฎระเบียบอ่ืนๆ 

3.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  หมายถึงการระบุปัจจัยและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมถึงจัดลำดับความสำคัญว่าเหตุการณ์ ใด /เงื่อนไขใดที่จะมีผลกระทบต่อการไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  ซึ่งโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน  และความเสียหายที่จะกระทบต่อ
หน่วยงาน สามารถจะพิจารณาได้ 2 กรณีได้แก่ 

1) การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ  ซึ่งจะไม่มีการระบุค่าความเสียหายออกเป็นตัวเลข แต่
ระบุออกเป็นความรุนแรงของความเสียหายและระดับความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดข้ึน 

2) วิธีประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ ซึ่งจะต้องระบุค่าของความเสียหาย ออกมาเป็นตัวเลข 
(โดยเฉพาะเป็นตัวเงิน ) และโอกาสที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดออกมาในรูปของความน่าจะเป็นซึ่งแสดงในรูปของตัวเลข
เช่นกัน 
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การประเมินความเสี่ยงมีขั้นตอนดังนี้ 
3.4.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมิน 

ความเสี่ยง ได้แก่โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดย
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ 5 ระดับ คือ  น้อยมาก  น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก ดังนี้ 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาวที่จะเกิดความเสี่ยงแลความรุนแรงของผลกระทบ 

ประเด็นที่
พิจารณา 

ระดับคะแนน 
1= น้อยมาก 2= น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ความถี่ในการ
เกิดเหตุการณ์
หรือ
ข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน
(เฉลี่ยปีละครั้ง) 

มากกว่า 3 ปี/
ครั้ง 

มากกว่า 1 ปี 
แต่ไม่เกิน 3 ปี/
ครั้ง 

1 ปี/ครั้ง 1-6 เดือน/ครั้ง 
แต่ไม่เกิน 5 
ครั้ง 

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ 

มีโอกาสเกิดใน
กรณียกเว้น 

อาจมีโอกาส
เกิดแต่นานๆ 
ครั้ง 

มีโอกาสเกิด
บางครั้ง 

มีโอกาสเกิด
ค่อนข้างสูงหรือ
บ่อยๆ 

มีโอกาสเกิด
เกือบทุกครั้ง 

ความรุนแรงของผลกระทบ 
มูลค่าความ
เสียหาย 

ไม่เกิน 5,000 
บาท 

>5,000-
50,000 บาท 

>50,000-
100,000 
บาท 

>100,000-
500,000 
บาท 

>500,000 
บาท 

อันตรายต่อชีวิต เดือดร้อน 
รำคาญ 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย 

บาดเจ็บต้อง
รักษา 

บาดเจ็บสาหัส อันตรายถึงชีวิต 
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ส่วนระดับของความเสี่ยงจะพิจารณาระหว่างความสัมพันธ์ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความ
เสี่ยงต่อองค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด  โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่สูงมาก สูง  ปานกลาง 
และต่ำ ดังนี้ 

 
 

3.4.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัย
เสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้สามารถ
กำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง
ถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด  โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งขั้นตอน
ดำเนินการดังนี้ 

   1) พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก
น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

   2) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความถี่ที ่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความ
รุนแรงหรือความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

3.4.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  
และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในรพดับใด 

ระดับความเสี่ยง= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ×ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง  แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่งดังนี้ 

1) ระดับความเสี่ยงต่ำ คะแนนระดับความเสี่ยง 1-5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงใน
ระดับนี้ ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้
การควบคุมท่ีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆเพ่ิมเติม 



2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 6-10 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง
ได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง 
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3) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 11-16 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง 

เพ่ือให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 17-25 คะแนน ต้องมีแผนลดความ

เสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 
 

 
3.5 การกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง(Risk Response) เป็นการกำหนดแนวทาง

ตอบสนองความเสี ่ยง ซึ ่งหลายวิธีสามารถปรับเปลี ่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขึ ้นอยู ่กับดุลยพินิจของ
ผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดข้ึนจากความเสี่ยง นั้น  โดย
ทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก คือ 

3.5.1 การยอมรับความเสี ่ยง (Take Risk) หมายถึง ความเสี ่ยงนั ้นสามารถยอมรับได้ 
ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ อาทิ กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับที่ไม่มีความรุนแรง  และไม่คุ้ม
ค่าท่ีจะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้ และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น  

3.5.2 การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือ
ลดความเสียหายโดยการจัดระบบการควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม  อาทิการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน 
การจัดอบรมเพ่ิมทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน  และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 

3.5.3 การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate Risk) หมายถึงความเสี่ยงที ่ไม่
สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงานโดยวิธีการจัดการความเสี่ยงใน
กลุ่มนี้  อาทิการหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น 



3.5.4 การกระจาย/ถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถ
โอนไปให้ผู้อื่นได้ อาทิการทำประกันภัย  การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงาน
บางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย 
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เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว  ต้องมีการจัดทำแผน

บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และ
สูงมาก นั้นให้ลดลง  ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริงและให้สามารถติดตามและประเมินผลการ
จัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนด
มาตรการและแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 

3.6 กิจกรรมการควบคุม(Control Activities) หลังจากได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกล
ยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว จึงดำเนินการกำหนดกิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไป
หรือลดลงในระดับที่ยอมรับได้  โดยกิจกรรมท่ีกำหนดต้องเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่
กำหนดเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดระยะเวลาที่ใช้
ในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมตลอดจนหน่วยงาน/บุคลากร ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในแผนบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงาน  กิจกรรมการควบคุม ได้แก่ การอนุมัติ การสอบทาน การดูแลป้องกันทรัพย์สิน การ
ควบคุมระบบสารสนเทศ การทำหลักฐานเอกสารอ้างอิง 

3.7 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication) การสื่อสารด้านการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เกิดการผลักดันการนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยการกำหนดช่องทางการสื่อสารข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่
ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงาน ได้รับทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น เวปไซต์ หนังสือเวียน แผ่นพับ การจัดการประชุมชี้แจง  เป็นต้น ซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่จะถ่ายทอดสู่ผู ้ที่
เกี่ยวข้องต้องมเีนื้อสาระเหมาะสม  มีความถูกต้องสมบูรณ์  มีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ มีความเป็นปัจจุบัน 
ทันเวลา มีการกำหนดการเขาถึงอย่างเหมาะสม รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย 

3.8 การติดตามประเมินผล (Monitoring) หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการ
ดำเนินงานตามแผนแล้ว  จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงาน
ไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสม
ของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้ มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมี
ประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป  หรือวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและผลการติดตามไป
รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่
ต้องติดตามหรืออาจทำ Check List พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถกำหนดผลได้ใน 2 
ลักษณะ คือ   

   1) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๆ 3 เดือน  
6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 

2) การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน เป็นการติดตามท่ีอยู่ในระหว่างดำเนินงานต่างๆ ตามปกติ
ของหน่วยงาน 
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การประเมินความเสี่ยงเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง 

สำนักปลัดเทศบาล 
1.งานบริหารงานบุคคล 
ภารกิจ : การจัดทำแผนอัตรากำลัง แผนพัฒนาบุคลากรและดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การบรรจุ  แต่งตั้ง โอนย้าย และเลื่อนระดับ  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง 
ความเสี่ยง : บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานซึ่งถูกจำกัดด้วยเวลา 

ลำดับ ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
กิจกรรมควบคุมที่

มีปัจจุบัน 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

แนวทางแก้ไข 

1 การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี การ
พัฒนาบุคลากรยังไม่เหมาะสม 
ขาดความต่อเนื่อง ขาด
กระบวนการสร้างขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

การปฏิบัติงานในแต่ละงานยัง
ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่มี
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานประกอบกับยังไม่มี
การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรครบ
ตามท่ีบรรจุไว้ในแผน
อัตรากำลัง 
 

ส่งบุคลากรเข้าร่วม
อบรมในหลักสูตร
ที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยตรง  

3 1 3 ประกาศรับโอนย้ายในตำแหน่ง
ที่ว่างตามที่บรรจุในแผน
อัตรากำลัง 
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2.งานด้านงานธุรการ 
ภารกิจ : งานธุรการมีความเป็นระบบ สามารถสืบค้นหนังสือและเอกสารราชการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านงานธุรการเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
ความเสี่ยง : การค้นหาหนังสือราชการต้องใช้เวลานานมาก เนื่องจากมีการจัดเก็บท่ีไม่เป็นระบบ 

ลำดับ ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
กิจกรรมควบคุมที่

มีปัจจุบัน 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

แนวทางแก้ไข 

1 การจัดเก็บหนังสือราชการยัง
ไม่เป็นระบบทำให้การค้นหา
ต้องใช้เวลานาน   

เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้
หนังสือราชการและเอกสาร
ทาราชการต้องใช้เวลานาน 
และในบางครั้งผู้ที่ได้รับ
หนังสือไม่ได้มีหน้าที่ต้อง
ดำเนินการโดยตรงทำให้เกิด
ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
 

ปรับปรุงคำสั่งแบ่ง
งาน  

3 1 3 ลงทะเบียนรับหนังสือทุกฉบับ 
นำไปจ่ายให้ผู้รับผิดชอบทันที่
พร้อมทำหลักฐานการรับส่งไว้
ด้วย 
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3.งานด้านการจัดการประชุมประชาคมและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ภารกิจ : การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างแท้จริง 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านงานธุรการเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
ความเสี่ยง : การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนด 

ลำดับ ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
กิจกรรมควบคุมที่

มีปัจจุบัน 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

แนวทางแก้ไข 

1   การเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ทำให้การจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงบประมาณท่ีตัง
ไว้ 

มีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
แล้วจะต้องดำเนินการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
เพ่ือดำเนินการในโครงการที่ 
เร่งด่วน  

ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึง
ประโยชน์ของการ
มีส่วนร่วมในการ
ประชุมประชาคม
เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนโดยตรง 
  

3 1 3 ทบทวนในการจัดทำแผน ให้
คำปรึกษา เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ 
กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆให้
ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 
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4.งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ภารกิจ : ช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัย ทั้งภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุ  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
ความเสี่ยง ไม่สามารถช่วยผู้ประสบภัยได้ทันถ่วงที่ 

ลำดับ ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
กิจกรรมควบคุมที่

มีปัจจุบัน 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

แนวทางแก้ไข 

1 -วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไม่
เพียงพอและครบถ้วน  
-บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ 

เจ้าหน้าที่มีวัสดุอุปกรณ์ใน  
การช่วยเหลือสาธารณภัย
ต่างๆ ไม่ครบถ้วน เช่น  
เครื่องมือที่ใช้ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้น   
ทำให้ไม่สามารถช่วย
ผู้ประสบภัยได้ทันถ่วงที่ 
 

-ปรับปรุงคำสั่ง
แบ่งงาน 
-จัดโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ 

3 1 3 ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
มีความจำเป็นต้องใช้ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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5.งานสิ่งแวดล้อมการกำจัดขยะมูลฝอย 
ภารกิจ : กำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักการ เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค  และลดปริมาณขยะในครัวเรือน 
ความเสี่ยง ปริมาณขยะมีจำนวนมาก 

ลำดับ ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
กิจกรรมควบคุมที่

มีปัจจุบัน 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

แนวทางแก้ไข 

1 -พ้ืนที่เทศบาลตำบลพระบาท
ติดกับถนนพหลโยธินพบว่ามี
ขยะจำนวนมากข้างถนน
พหลโยธิน 
-เทศบาลตำบลพระบาทวัง
ตวง มีรถบรรทุกขยะขนาด
เล็กทำให้ไม่เพียงพอกับ
ปริมาณขยะในแต่ละวัน 
 

-มีปริมาณขยะจำนวนมาก 
เกินจำนวนของบ่อขยะที่
รองรับ และขยะจำนวนมาก
ข้างถนนพหลโยธิน 
 

-จัดโครงการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การลดปริมาณ
ขยะ 

3 3 9 ดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
เพ่ิมเติม เพื่อรองรับการจัดเก็บ
ขยะที่มีจำนวนมาก 
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6.งานด้านการบริหารงานภายในสถานศึกษา(ศพด.) ในสังกัดเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง 
ภารกิจ : บริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
ความเสี่ยง พบความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

ลำดับ ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
กิจกรรมควบคุมที่

มีปัจจุบัน 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

แนวทางแก้ไข 

1 เจ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายไม่ได้เรียนบัญชี
มาโดยตรง ทำให้ยังไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับการบันทึกรายการ
บัญชีที่ถูกต้อง 
 

-พบการข้อผิดพลาดในการ
เบิกจ่ายและการบันทึก
รายการบัญชี 
 

-ส่งเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานด้านการ
เบิกจ่ายเงินของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เข้าร่วมโครง
ฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายเงินและ
การบันทึกบัญชี
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

3 3 9 หัวหน้าสถานศึกษาในฐานะผู้
กำกับดูแล ต้องกำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง
ใกล้ชิดให้ความสำคัญในการ
สอบทานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือ
นำผลดังกล่าวมาดำเนินการ
แก้ไขต่อไป 
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7.งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ภารกิจ : การจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน 
ความเสี่ยง : การจัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วน 

ลำดับ ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
กิจกรรมควบคุมที่

มีปัจจุบัน 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

แนวทางแก้ไข 

1 -ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีไม่ได้อยู่
ในพ้ืนที่ 
-มีการซื้อขายที่ดินแต่ยังไม่ได้
มีการโอนที่ดิน 
 

-การจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง
ไม่ครบถ้วน 
 

-ประชาสัมพันธ์
เพ่ือกระตุ้นให้
ประชาชนให้ความ
ร่วมมือในการ
แสดงตน และชี้
แนวเขตเพ่ือให้
เจ้าหน้าทีส่ำรวจ
ข้อมูลแปลงที่ดิน 

3 2 6 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านโปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อ
รับผิดชอบโดยตรง 
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8.งานการเงินและบัญชี 
ภารกิจ : บันทึกรายการบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และจัดเก็บเอกสารทางการเงินอย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการสืบค้น 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้เพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกรายการบัญชี และเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน  
ความเสี่ยง :การบันทึกรายการบัญชีผิดพลาดและพบว่าการจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ 

ลำดับ ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
กิจกรรมควบคุมที่

มีปัจจุบัน 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

แนวทางแก้ไข 

1 -กองคลังมีบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ  
-พ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสารไม่
เพียงพอเนื่องจากเอกสาร
ทางการเงินมีจำนวนมาก  

-พบความผิดพลาดในการ
บันทึกรายการบัญชี 
-การสืบค้นเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายเงินที่ได้
ดำเนินการไปแล้วต้องใช้
เวลานาน อาจส่งผลกระทบให้
เอกสารฯ สูญหายได้ 
 

-มีการปรับปรุง
คำสั่งแบ่งงานที่
ชัดเจน 
-จ้างเหมาบริการ
บุคคลมาช่วยงาน
รายการบัญชีใน
ระบบคอมพิวเตอร์ 
(e-LAAS) 
 

3 3 9 -แจ้งให้ผู้ให้บริการระบบ
อินเตอร์เนตแก้ไขให้เหมาะสม 
-ดำเนินการจัดหาตู้จัดเก็บ
เอกสารรางเลื่อนเพื่อประหยัด
พ้ืนทีใ่นการจัดเก็บเอกสาร 
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9.ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ 
ภารกิจ : วางแผนการใช้ จัดหา จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสม คุ้มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ให้การบริหารงานพัสดุเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด 
ความเสี่ยง :การบันทึกรายการบัญชีพัสดุไม่ครบถ้วน 

ลำดับ ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
กิจกรรมควบคุมที่

มีปัจจุบัน 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

แนวทางแก้ไข 

1 -บุคลากรไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
-ไม่มีระบบการสอบทานใน
การปฏิบัติงาน 

-การบันทึกรายการบัญชี
ควบคุมพัสดุไม่ครบถ้วน และ
ยังไม่ได้ดำเนินการจำหน่าย
พัสดุตามที่ กฎหมาย และ
กำหนด 

-ปรับปรุงคำสั่ง
แบ่งงานให้ชัดเจน 
-จ้างเหมาบริการ
บุคคลมาช่วยงาน
พัสดุ 

4 4 16 -หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุดูกำกับ
แลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
พัสดุที่ได้รับแต่งตั้งเนื่องจาก
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่โดยตรง เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด 

 

10.งานบริหารงานก่อสร้าง 
ภารกิจ : การสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาโครงการก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ให้การสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาโครงการก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 
ความเสี่ยง :การดำเนินการตามโครงการไม่เป็นไปตามแผนฯ ที่วางไว้ 

ลำดับ ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ 
กิจกรรมควบคุมที่มี

ปัจจุบัน 
โอกาส 

ผล 
กระทบ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

แนวทางแก้ไข 

1 -บุคลากรไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
-ไม่ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่
ก่อนการดำเนินการก่อสร้าง 

-เกิดปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินการก่อสร้าง 

-ปรับปรุงคำสั่งแบ่ง
งานให้ชัดเจน 
-สำรวจพื้นที่ก่อน
จะดำเนินการตาม
ขั้นตอนพัสดุทุกครั้ง 

3 4 12 -เมื่อดำเนินการสำรวจแล้วให้
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือ
จะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 
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สรุปการประเมินความเสี่ยง 

 

1.ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)  
 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง ผล 

กระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
แผนจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ภายนอก ภายใน 
- - - - - - - - 

  

2.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)  
 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง ผล 

กระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
แผนจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ภายนอก ภายใน 
1.บุคลากรไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน เกิดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานซึ่งถูกจำกัด
ด้วยเวลา 
 
 

- -การบรรจุแต่งตั้งไม่
เป็นไปตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี  
-การพัฒนาบุคลากร
ยังไม่เหมาะสม  
-ขาดความต่อเนื่อง 
ขาดกระบวนการ
สร้างขวัญและ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1 3 -ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานโดยตรง 
-ประกาศรับโอนย้ายใน
ตำแหน่งที่ว่างตามที่บรรจุ
ในแผนอัตรากำลัง 

1 ม.ค.2564 
-31 มี.ค.64 

งานบริหารงาน
บุคคล 
สำนักปลัด 
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2.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)  
 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง ผล 

กระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
แผนจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ภายนอก ภายใน 
2.การค้นหาหนังสือราชการ
ต้องใช้ระยะเวลานาน 
เนื่องจากมีการจัดเก็บไม่เป็น
ระบบ 
 
 

- -การจัดเก็บเอกสาร
ทางราชการไม่เป็น
ระบบ 
-พ้ืนที่ในการจัดเก็บ
ไม่เพียง 
-เอกสารทางราชการ
ที่ครบกำหนด
ระยะเวลาการ
จัดเก็บยังไม่ได้มีการ
ทำลายตามที่
ระเบียบ กฎหมาย
กำหนด 
 

1 3 -จัดทำหลักฐานการรับ-ส่ง
หนังสือราชการ 
-ดำเนินการจัดหาตู้จัดเก็บ
เอกสาร 
-ดำเนินการจำหน่าย
เอกสารที่พ้นระยะเวลา
การเก็บตามที่ระเบียบ 
กฎหมายกำหนด 

1 ธ.ค.2563-
31 มี.ค.
2564 

งานธุรการ 
สำนักปลัด 
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2.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)  
 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง ผล 

กระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
แผนจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ภายนอก ภายใน 
3.การบริหารงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่กำหนด 
 

- -การเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ทำให้การจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมมาก
ขึ้น  
 

1 3 -ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าร่วมประชุม
ประชุมทุกครั้งอย่างทั่วถึง 
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
และข้อบังคับต่างๆ รวมถึง
ผลกระทบและประโยชน์ที่
ประชาชนจะได้รับจากการ
ดำเนินการตามโครงการที่
บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

1 พ.ค.2563-
31 ก.ค.
2564 

งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
สำนักปลัด 
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2.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)  
 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง ผล 

กระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
แผนจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ภายนอก ภายใน 
4.ไม่สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้ทันถ่วงที 
 

- -วัสดุอุปกรณ์ที่
จำเป็นในปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยไม่
เพียงพอและ
ครบถ้วน 
-บุคลากรในการ
ปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ 
 

1 3 -ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงาน 
และจัดโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับงาน
ป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย 
-ดำเนินการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ใน
งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

1 ม.ค.2564-
31 ก.ค.
2564 

งานป้องกันและ
บรรเทา     สา
ธารณภัย 
สำนักปลัด 
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2.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)  
 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง ผล 

กระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
แผนจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ภายนอก ภายใน 
5.ปริมาณขยะมีจำนวนมาก 
 

-พ้ืนที่ใน
การจัดเก็บ
ไม่เพียงพอ 
-ผู้ที่สัญจร
ไปมาบน
ถนน
พหลโยธิน
ทิ้งขยะมูล
ฝอยริมทาง 

-รถบรรทุกขยะมี
ปริมาณเล็กทำให้ไม่
สามารถแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยได้
ทั้งหมด 
 

3 9 -จัดโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับ
การลดปริมาณขยะ  
-ดำเนินการจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะเพ่ือรองรับ
การจัดเก็บขยะที่เหมาะสม 

1 ก.พ.2564-
30 ก.ย.
2564 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
สำนักปลัด 

6.พบความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- -เจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานไม่เข้า
เกี่ยวกับระบบการ
บัญชีของหน่วยงาน  

3 9 -ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้า
ร่วมอบรมในโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
-หัวหน้าสถานศึกษาใน
ฐานะผู้กำกับดูแล ต้อง
กำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่และให้
ความสำคัญในการสอบ
ทานผลการปฏิบัติงาน  

1 มี.ค.2564-
30 ก.ย.
2564 

งานด้านการศึกษา 
สำนักปลัด 
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2.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)  
 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง ผล 

กระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
แผนจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ภายนอก ภายใน 
7.การจัดเก็บภาษียังไม่
ครบถ้วน 
 

-ผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีไม่ได้อยู่ใน
พ้ืนที่ 
มีการซื้อขาย
ที่ดินแต่ยังไม่ได้
มีการโอนที่ดิน 
 

-บุคลากรไม่เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน 
 

2 6 -ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
กระตุ้นให้ประชาชนให้
ความร่วมมือในการแสดง
ตน และชี้แนวเขตเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
แปลงที่ดิน 
-จ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ปฏิบัติงานตามโครงการ
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

1 ม.ค.2564-
30 ก.ย.
2564 

งานด้านการ
จัดเก็บรายได้ 
กองคลัง 

8.การบันทึกรายการบัญชี
ผิดพลาดและมีการจัดเก็บ
เอกสารไม่เป็นระบบ 

- -บุคลากรในการ
ปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ 
-พ้ืนที่ในการจัดเก็บ
เอกสารไม่เพียงพอ 

3 9 -ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้
ชัดเจน 
-จ้างเหมาบุคคลที่มีความรู้
มาช่วยงานในการบันทึก
รายการบัญชีในระบบ
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
-ดำเนินการจัดหาตู้จัดเก็บ
เอกสารรางเลื่อนเพื่อ
ประหยัดพื้นที่ในการ
จัดเก็บเอกสาร 

1 ต.ค.2563-
30 ก.ย.
2564 

งานด้านการเงิน
และบัญชี 
กองคลัง 
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2.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)  
 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง ผล 

กระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
แผนจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ภายนอก ภายใน 
9.การบันทึกรายการบัญชีพัสดุ
ไม่ครบถ้วน 
 

- -บุคลากรไม่เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน 
-ไม่มีระบบสอบทาน
ในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากไม่มี
เจ้าหน้าที่ตาม
ตำแหน่งโดยตรง 
 

4 16 -ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้
ชัดเจน 
-จ้างเหมาบุคคลที่มีความรู้
มาช่วยงานพัสดุ 
-หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
กำกับดูแลการปฏิบัติงาน 
และสร้างระบบการ    
สอบทานการปฏิบัติงาน 
 

1 ต.ค.2563-
30 ก.ย.
2564 

งานพัสดุ 
กองคลัง 

10.การดำเนินการตาม
โครงการไม่เป็นไปตามแผนที่
วางไว้ 

- -บุคลากรไม่เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน 
-ไม่ได้ดำเนินการ
สำรวจพื้นที่และ
กรรมสิทธิ์ก่อน
ดำเนินการก่อสร้าง 
 

4 12 -ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้
ขัดเจน 
-สำรวจพื้นที่ก่อนจะ
ดำเนินการเขียนโครง และ
ดำเนินการก่อสร้าง 
 

1 ม.ค.2564-
30 ก.ย.
2564 

งานบริหาร
ก่อสร้าง 
กองช่าง 
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3.ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial  Risk)  
 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง ผล 

กระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
แผนจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ภายนอก ภายใน 
- - - - - - - - 

 
5.ความเสี่ยงด้านกฎหมายระเบียบ (Compliance  Risk)  
 

ความเสี่ยง 
ปัจจัยเสี่ยง ผล 

กระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
แผนจัดการความเสี่ยง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ภายนอก ภายใน 
- - - - - - - - 
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