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คำนำ 

    การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุก

ระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต้องเริ ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวม

ทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กรแล้ว

กำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพ่ือการ

สร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

    คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าพระ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความ

เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มี

ความเสี่ยงภายใต้แผนงานโครงการที่ต้องควบคุมตามการควบคุมภายในขององค์กร ให้ระดับความเสี่ยงและ

ขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

อย่างมีระบบ แผนบริหารความเสี่ยงนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกกอง/ฝ่าย ที่จะให้ความร่วมมือใน 

การนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติ งาน

ของบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเทศบาลตำบลท่าพระ ต่อไป 
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                                                                                            เทศบาลตำบลท่าพระ  
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บทที่ ๑ 

บทนำ 

๑.๑ หลักการและเหตุผล   

 การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้
การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการ
สูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 
 ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆองค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผล
แระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็น
ระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่จะกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร 
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางใน
การจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
 นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ได้กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/
ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 ดังนั้นคณะงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าพระ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความ
เสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมี
ระบบ 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๑) เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๒) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๓) เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 ๔) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับ
กลยุทธ์ 
 ๖) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์กร  

๑.๓ เป้าหมาย 
 ๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือนำไปใช้
ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุความประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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  ๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน สามรถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 
และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 ๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
 ๔) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 ๕) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร 
 ๖) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำ
ให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้
องค์กรเกิดความเสียหาย 
 ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้ 
 ๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่นทุก
ระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักท่ีสำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 ๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะ
เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่ง
ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 ๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้
บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญ
ที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 
 ๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู ้บริหาร
ท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญ
ของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การ
ติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร 
 ๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจ
ในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมี
ความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 
 ๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การ
จัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีค วามเสี่ยงต่างๆ และ
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน 
เป็นต้น 
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๑.๕ นิยามความเสี่ยง 

 ๑) ความเสี่ยง (Risk)  
  ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่
แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความ
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิ บัติงาน 
การเงินและการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ ( Impact) ที่ได้รับ และ
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ ์

ลักษณะของความเสี่ยง สามรถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้  
  (๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง 
  (๒) เหตุการณ์ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย 
  (๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง 
 ๒) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
  การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุม
กิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบ
ของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
 ๓) ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) 
  ระบบบริหารความเสี ่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง 
กระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง
และผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมี
ระบบโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงของ
องค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่ว
ทั้งองค์กร 
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บทที่ ๒  

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลท่าพระ 

๒.๑ ประวัติความเป็นมา 

เทศบาลตำบลท่าพระ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น เดิมชื่อ “สุขาภิบาลท่าพระ” โดยได้จัดตั้ง
เป็นสุขาภิบาลท่าพระ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๗๙ ตอนที่ 
๑๑๑ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๕ ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาลตำบลตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ.๒๕๔๒ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตั้งอยู่
ทางทิศใต้ของจังหวัดขอนแก่น ห่างจากที่ตั้งจังหวัดขอนแก่น ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) และตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๔๓๓ กิโลเมตร ปัจจุบันมี นาย
พิสุทธิ์ อนุตรอังกูร เป็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ และนายสังคม เหง้าจำปา เป็นประธานเทศบาลตำบล   
ท่าพระ 

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลท่าพระ 

ที่ตั้งและอาณาเขตของเทศบาลตำบลท่าพระ 

เทศบาลตำบลท่าพระ จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็น
เทศบาลตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ
จังหวัดขอนแก่น สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๔๓๘ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังวัดขอนแก่น ห่าง
จากที่ตั้งจังหวัดขอนแก่นประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) มีพ้ืนที่
ประมาณ ๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้ 

ด้านทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ริมลำน้ำฝั่งใต้ ตรงริมถนนซอยลำชฟีากตะวันตกเลียบริมนำ้
ฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๒ ซ่ึงต้ังอยู่หา่งจากทางรถไฟสายนครราชสีมา – หนองคาย ๑๕๐ เมตร 

ด้านทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นขนานกับทางรถไฟสายนครราชสีมา – หนองคาย ไปทาง
ทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซ่ึงต้ังอยู่รมิถนนอนามัยฟากใต้ 

ด้านทิศใต้ จากหลักเขตท่ี ๓ เลียบตามริมถนนอนามัยฟากใต้ทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่
ริมถนนเจนจบทิศฟากตะวันออก จากหลักเขตที่ ๔ เลียบตามริมถนนเจนจบทิศตะวันออก ไปทางทิศใต้ ถึงหลัก
เขตท่ี ๕ ซ่ึงต้ังอยู่ตรงแนวริมถนนซอยแก่งฟ้าฟากใต้ จากหลกัเขตท่ี ๕ เป็นเส้นตรงไปทางตะวันตก ถึงปากถนน
ซอยแก่งฟ้าฟากใต้แล้วเลียบตามริมถนนซอยแก่งฟ้าฟากทิศใต้ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ห่าง
จากริมลำน้ำชีฝั่งตะวันออก ๑๐๐ เมตร จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ 
ห่างจากริมถนนซอยแก่งฟ้าฟากใต้ตามแนวเส้นตั้งฉาก ๒๘๐ เมตร จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นตรงไปทางทิศ
ตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๘ ซ่ึงต้ังอยู่หา่งจากหลักเขตท่ี ๗ ตามแนวเส้นตั้งฉาก ๓๐๐ เมตร 
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ด้านทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหลัก

เขต ที่ ๘ ระยะ ๕๖๐ เมตร และห่างจากริมลำน้ำชีฝั่งตะวันตก ๑๕๐ เมตร จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นตรงไปทาง
ทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซ่ึงต้ังอยู่รมิลำนำ้ชฝีัง่ตะวนัออก ตรงรมิถนนบำรงุวทิยาฟากเหนือ จากหลักเขต
ที่ ๑๐ เลียบตาม ลำน้ำชีฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือ จนบรรจบหลักเขตที่ ๑ 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 

 “ท่าพระเมืองแห่งการพัฒนา ศูนย์รวมการค้าทางเศรษฐกิจ และน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 

๒.๓ พันธกิจ  

 เทศบาลตำบลท่าพระ ได้กำหนดพันธกิจในการดำเนินงาน ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าลงทุน 
 ๒) ส่งเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 ๓) พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน 
 ๔) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕) พัฒนาเทศบาลให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๒.๔ เป้าประสงค์การพัฒนา 
 ๑) ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
 ๒) ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานและมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 ๓) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโลก 
 ๔) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

๕) พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เป็นเมืองสีเขียว 
 ๖) ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

๒.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแบบบูรณาการเพ่ือมุ่งสู่การเป็นเมืองสวยงามน่าอยู่และน่าลงทุน 
 ๒) พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพื่อก้าวไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และก้าวทันเทคโนโลยี 
 ๓) พัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีความเข้มแข็งภาค
ประชาชนและความสมานฉันท์ให้ท้องถิ่น 

๔) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  ๕) การพัฒนาเทศบาลให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
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๒.๖ แนวทางการพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองสวยงามน่าอยู่
และน่าลงทุน 
 ๑) ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม บำรุงรักษา และพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
 ๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึ งและ
เพียงพอ 
 ๓) มีการพัฒนาระบบการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เหมาะสม มีการวางผังเมืองและควบคุมอาคาร 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพื่อก้าวไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และก้าวทัน
เทคโนโลยี 
 ๑) ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒) พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับครอบคลุมทุกช่วงวัย 
 ๓) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตท่ีดี มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม มี
ความเข้มแข็งภาคประชาชนและความสมานฉันท์ให้ท้องถิ่น 
 ๑) เพ่ิมศักยภาพและโอกาสให้แก่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
 ๓) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวสู่ระดับ OTOP 
 ๔) พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข ป้องกันและควบคุมโรคสร้างเสริม
สุขอนามัยของประชาชน 
 ๕) สร้างเสริมครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพ ที่ดี ด้วยมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๖) พัฒนาและเสริมสร้างระเบียบวินัยในการจราจรให้มีประสิทธิภาพ 
 ๗) พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
 ๘) สร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑) สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการอนุรักษ์ พัฒนา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที ่๕ การพัฒนาเทศบาลให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี และส่งเสริมความเข้มแข็ง
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๑) พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
  ๒) พัฒนาและเพิ ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของท้องถิ่น 
  ๔) ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
ราชการและการให้บริการประชาชน 

๕) สร้างเสริมและพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๒.๗ โครงสร้างหน่วยงาน 

            โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบลท่าพระ 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อำนาจหน้าที่ ของกอง / ฝ่ายต่างๆ มีดังนี้ 

สำนักปลัดเทศบาล           มีฐานะเป็นกอง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
เทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดไว้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด 
หรืองานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งกำกับเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานแผนและงบประมาณ งาน

นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ 

สภาเทศบาลตำบลท่าพระ 

รองนายกฯคนที่ ๑ รองนายกฯคนที่ ๒ 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี 

สมาชกิสภาเขต ๑ 

สมาชกิสภาเขต ๒ 

ปลัดเทศบาล 

สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษา 
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การเจ้าหน้าที่ งานนิติการ งานส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม งาน
ทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

กองคลัง           หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การรับ การนำส่ง 
การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญฎกีา 
งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงิน
อ่ืนๆ งานเกี่ยวกับการจัดเก็บงบประมาณฐานะทางการเงิน การควบคุม
การเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการ
พัสดุของเทศบาลและงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง และได้รับมอบหมาย 
 

กองช่าง           มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การ
จัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ 
งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการ
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานพัฒนาการปฏิบัติงานการ
ก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งาน
แผนงานด้านวิศวกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณ งาน
สถานที่ และไฟฟ้าสาธารณะ และงานอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องและที่ได้ รับ
มอบหมาย 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม           มีหน้าที่เกี ่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัย งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
และอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งาน
ด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและ
งานด้านสาธารณสุข และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง และท่ีได้รับมอบหมาย 
 

กองการศึกษา 
 

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษา และ
พัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบ
การศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัยงานกีฬา งานศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย 
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บทที่ ๓  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

๓.๑ แนวทางดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ๑) แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าพระ แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้
  

   ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา 
  (๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าพระ 
  (๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง 
   (๓) วิเคราะห์และจัดสำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน 
   (๔) จัดทำแผนบริหารความเสี ่ยงของปัจจัยเส ี ่ยงที ่อยู ่ในระดับสูง (High) และสูงมาก 
(Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ 
   (๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท่า
พระรับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ 
   (๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
   (๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
   ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
   (๑) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา 
   (๒)พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
   (๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
   (๔) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 

 ๒) กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 
    (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
แผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือนำไปปฏิบัติต่อไป 
        (๒) คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต 
        (๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่ กอง / ฝ่าย ของเทศบาลตำบลท่าพระมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบั ติงานตามแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

๙ 

 

 

2 



 
 

กลไกการบริหารความเสี่ยง 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๒ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งต้ังคณะทำงาน

บริหารความเสี่ยง 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

คณะทำงาน

บริหารความเสี่ยง 

ผู้ปฏิบัติงาน 

๑. ระบุปัจจัยเสี่ยง 

ประเมินโอกาสและ

ผลกระทบ 

๒. วิเคราะห์และ

จัดลำดับความสำคัญ 

๓. จัดทำแผนบริหาร

ความเสี่ยง 

พิจารณา/

เสนอแนะ 
๖. ทบทวนแผนการ

บริหารความเสี่ยง 

๕. รายงาน/

ประเมินผลการบริหาร

ความเสี่ยง 

๔. สื่อสารทำความ

เข้าใจกับผู้ปฏิบัติ 

สนับสนุนข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ผู้อ านวยการ 

คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

เจ้าหน้าทีก่อง/ฝ่าย 
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง  
 โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผน 
การดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

๑) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
       (๑) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าพระ 
       (๒) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
       (๓) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

๒) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน 
       (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อเพ่ิม
มูลค่าให้กับองค์กร 
       (๒) รับทราบผลบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
ของเทศบาลตำบลท่าพระ 
       (๓) กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 

๓) ผู้บริหารท้องถิ่น 
       (๑) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง 
       (๒) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
       (๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
       (๔) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

๔) หน่วยตรวจสอบภายใน 
       (๑) สอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
       (๒) นำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินรับทราบและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

๕) คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง 
       (๑) จัดให้มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
       (๒) ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามมาตรการลดและ
ควบคุมความเสี่ยง 
       (๓) รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

๖) เจ้าหน้าที่ กอง/ฝ่าย 
       (๑) สนับสนุนที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง 
       (๒) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

 

๑๑ 

 

 

2 



 
 

๓.๓ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง  
 เทศบาลตำบลท่าพระ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงตามคำสั่งเทศบาลตำบล    
ท่าพระ ที่ ๖๕๖ / ๒๕๖๒  ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 องค์ประกอบ 
  ๑) นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ         หัวหน้าคณะทำงาน 
  ๒) รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ         คณะทำงาน 
 ๓) ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ                                                           คณะทำงาน 
 ๔) หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองทุกกอง                                   คณะทำงาน 
 ๕) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา                           คณะทำงาน 
  ๖) เจ้าหน้าที่กองคลัง ๒ คน /กองช่าง ๒ คน /กองสาธารณสุข  ๑ คน           คณะทำงาน 
 ๗) นิติกร                                                                                   เลขานุการคณะทำงาน 
 ๘) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                       ผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐข้อ ๕ ดังนี้ 
 ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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บทที่ ๔ 

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง 
เทศบาลตำบลท่าพระ มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้  
 ๑. ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งท่ีมีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้อง
ระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
 ๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 ๓ จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความ
เสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควร
ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การนั้นกับประโยชน์ที่ได้รับด้วย 
 ๔.. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่
ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
 ๖. ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อมั่นใจ
ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผลมาตรการหรือกลไก
การควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมี
การจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
 ๖. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยง
ในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลท่าพระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๔.๑ การระบุความเสี่ยง 
 เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึง 
ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้อง
พิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดความเสียหายและ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้อง
เข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะ
ดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 
 ๑) ความเสี่ยง (Risk)  
  หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะ
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลด
โอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน 
 ๒) ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) 
  หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นอย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความ
เสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่าง
ถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้ 

๑ 

ระบุ 

ความเส่ียง 

๖ ทบทวน 

การบริหาร 

ความเส่ียง 

๕. ประเมินผล

การบริหาร

ความเสี่ยง 
๔ 

รายงานและ

ติดตามผล 

๒ 

ประเมิน 

ความเส่ียง 

๓ 

จัดการ 

ความเส่ียง 
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   (๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  (๒) ปัจจัยความเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ กฎระเบียบ
ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของ
บุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 

๓) ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 
  (๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ กลยุทธ์ 
เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร 
  (๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินการปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่จัดเจน 
หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
   (๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ
ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก อาทิ  ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม 
   (๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็น
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียการ
ป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอื่น ๆ 
 การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่
กำหนดไว้ แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความ
เสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้นควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหา
มาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้ ทั้งนี้การระบุความเสี่ยง สามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการ
วิเคราะห์กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 

๔.๒ การประเมินความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิ เคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ
ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร  
 ๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  
  เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) และระดับความเสี ่ยง (Degree of Risk) โดย
คณะทำงานบริหารความเสี ่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที ่จะเกิดความเสี ่ยง 
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(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง 
และสูงมาก ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 
   (๑) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood : L) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความ
เสี่ยง ซึ่งจำแนกเป็น ๕ ระดับ คือ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
๕ สูงมาก ๑ เดือนต่อครั้ง/เกิดข้ึนเป็นประจำ 
๔ สูง ๑-๖ เดือนต่อครั้ง/เกิดข้ึนค่อยข้างบ่อย 
๓ ปานกลาง ๑ ปี ต่อครั้ง/เกิดขึ้นเป็นบางครั้ง 
๒ น้อย ๒-๓ ปีต่อครั้ง/เกิดข้ึนนานครั้ง 
๑ น้อยมาก ๕ ปีต่อครั้ง/เกิดข้ึนได้ในกรณียกเว้น 

   (๒) ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหาก
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง จำแนกเป็น ๕ ระดับ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด คำอธิบาย 
 

๕ 
 

รุนแรงสุด 
เกิดความเสียหาย ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณการดำเนินงาน
ในแผนงาน – โครงการ – กิจกรรม / กระทบต่อ ชื ่อเสียง 
ทรัพย์สินอย่างมหันต์/การบาดเจ็บถึงชีวิต 

 
๔ 

 
รุนแรงมาก 

เกิดความเสียหายร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณการดำเนินงาน
ในแผนงาน – โครงการ – กิจกรรม / กระทบต่อ ชื ่อเสียง 
ทรัพย์สินอย่างมาก/บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นทุพลภาพไม่สามารถ
ทำงานได้ 

 
๓ 

 
ปานกลาง 

เกิดความเสียหายร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณการดำเนินงาน
ในแผนงาน – โครงการ – กิจกรรม /กระทบต่อ ชื ่อเสียง 
ทรัพย์สินปานกลาง/บาดเจ็บสาหัสถึงข้ันหยุดงาน 

 
๒ 

 
น้อย 

เกิดความเสียหายร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณการดำเนินงาน
ในแผนงาน – โครงการ – กิจกรรม /กระทบต่อ ชื ่อเสียง 
ทรัพย์สินพอสมควร/ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง 

 
๑ 

 
น้อยมาก 

เกิดความเสียหายร้อยละ ๕ ของงบประมาณการดำเนินงานใน
แผนงาน – โครงการ – กิจกรรม /กระทบต่อ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน
เล็กน้อย/ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรง 

 

 

๑๖ 
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   (๓) ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk : D) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มีค่าเป็นเชิงปริมาณ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังนี้ 
 ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส X ระดับผลกระทบของความเสี่ยง หรือ D = L x I 

 

 

 
                                                        โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

  ๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  
 เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสี่ยหาย (Impact) 
จากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือ
เวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีข้ันตอนดำเนินการดังนี้ 
    (๑) พิจารณาโอกาส ความถ่ี ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีอกาส  ความถี่ท่ีจะ
เกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
    (๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

  ๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง  

  เทศบาลตำบลท่าพระ ได้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และระดับผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและ
ผลกระทบว่าจะเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่จะเกิด
ความเสียหาย) ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับความเสี่ยง คือ 
    (๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๒ คะแนน หมายถึง ระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 

๕      

๔      

๓      

๒      

๑      

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

สูงมาก 

 สูง 

ปานกลาง 

ต่ำ 

๑๗ 

 

 

2 



 
 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

 สูง 

ปานกลาง 

    (๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๓-๙ คะแนน หมายถึง 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่
สามารถยอมรับ 
    (๓) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐-๑๕ หมายถึง ระดับความเสี่ยงที่
ไม่สามารถยอมรบัได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
    (๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๖-๒๕ คะแนน หมายถึง 
ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 

  ประเภทความเสี่ยง  
   Strategic Risk : S      = ด้านกลยุทธ์ 
    Operational Risk : O = ด้านการดำเนินงาน 
    Financial Risk : F      = ด้านการเงิน 
   Compliance Risk : C = ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
 

๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ 

๔ ๔ ๘ ๑๒ ๑๖ ๒๐ 

๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ ๑๕ 

๒ ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

                                              โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทาง หรือขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลด
ความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 
 ๑) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การ
ควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น 
 ๒) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทวน การวิเคราะห์ การยืนยันยอดการตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง 
เป็นต้น 
 ๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัล แก่ผู้มีผลงานดี การประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น 

สูงมาก 

ต่ำ 

๑๘ 
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 ๔) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่
เกิดข้ึนให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้ เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต 

๔.๓ การจัดการความเสี่ยง 

 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามแนวทางบริหารจัดการความ
เสี่ยงนั้น ต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยง 
โดยเทศบาลตำบลท่าพระ มีวิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ๔ แนวคิดหลัก (4T’s) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 

 

 

วิธีการบริหาร/จัดการความเสี่ยง ศัพท์ท่ีนิยมใช้ทั่วไป 
(กรมบัญชีกลาง) 

แนวคิด 
4T 

๑. การยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การตกลงกันที่จะ
ยอมรับ เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกัน แต่
จะเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ต้องมีการติดตามเฝ้า
ระวังอย่างสม่ำเสมอ 

 
Risk Acceptance (Accept) 

 
Take 

๒.การลด/การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การปรับปรุง
ระบบการทำงาน หรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพ่ือ
ลดโอกาสที ่จะเกิดความเสียหาย หรือผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
เช ่น การจ ัดอบรมพน ักงาน การจ ัดทำค ู ่ม ือการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

Risk Reduction (Control) 

 
 

Treat 

๓. กระจายความเสี ่ยง หรือโอนความเสี ่ยง หมายถึง 
กระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่ง
ความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยกับบริษัท
ภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน 
(Outsource) 

 
 

Risk Sharing (Transfer) 

 
 

Transfer 

๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง การจัดการกับ
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และไม่อาจยอมรับได้ จึง
ตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความ
เสี่ยงนั้นไป 

 
Risk Ad voidance (Ad void) 

 
Terminate 
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๔.๔ การรายงานและติดตามผล  

 หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและ
ติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมาย
ในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตาม
ผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง
หรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสืบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป 
หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตาม
แบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check 
List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ 
 ๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 
เช่น ทุก ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น 
 ๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการ
ดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน 

๔.๕ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้มั่นใจว่าเทศบาลตำบลท่าพระ มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือให้ความ
เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
จนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน   

๔.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง 
 การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงใน
ทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี 
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บทที่ ๕  

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

๕.๑ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

 ๑) การประเมินโอกาสและผลกระทบและระดับความเสี่ยง 

    ได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ จุดอ่อนและ/หรือข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงจากการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าพระ ร่วม
พิจารณาในที่ประชุมโดยวิเคราะห์จากปัจจัยความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ๔ ด้าน ได้ดังนี้ 
   (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  
   (๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)  
   (๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
   (๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 
ซึ่งที่ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี ่ยง 
จัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ดังนี้ 

๕.๒ การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 

การกำหนดขั้นตอนและวัตถุประสงค์ขั้นตอน 
ยุทธศาสตร์ 

(๑) 
ขั้นตอน (กลยุทธ์) 

(๒) 
วัตถุประสงค์ขั้นตอน (เป้าหมาย) 

(๓) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณา
การเพ่ือมุ่งสู่การเป็นเมือง
สวยงามน่าอยู่และน่าลงทุน 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา
และพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐานและท่ัวถึง  

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ จำนวนถนน 
ที่เพ่ิมขึ้นและได้รับการบำรุงรักษาตาม
มาตรฐาน 
๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บำรุงรักษา และพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้
ครอบคลุม ทั่วถึงและเพียงพอ 
๓. พัฒนาระบบการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
ให้เหมาะสม มีการวางผังเมืองและควบคุม
อาคาร 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
ศักยภาพของเทศบาลเพื่อก้าว
ไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และ
ก้าวทันเทคโนโลยี 

ส่งเสริม และพัฒนาทางด้านการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 

ประเด็นการพัฒนาที ่๒ ส่งเสริมการ 
ศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ภาค
เทคโนโลยีสมัยใหม่   
๑. ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
๒. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ 
ครอบคลุมทุกช่วงวัย 
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ความทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา
เทศบาลให้เป็นเมืองแห่ง
คุณภาพชีวิตที่ดี มีเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรม มีความ
เข้มแข็งภาคประชาชนและ
ความสมานฉันท์ในท้องถิ่น 

๑. เพิ่มศักยภาพและโอกาสให้แก่คน
ยากจนและผู้ด้อยโอกาส 
๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งภาค
ประชาชน 
๑. เพ่ิมศักยภาพและโอกาสให้แก่คน
ยากจนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
เพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ก้าวสู่ระดับ OTOP 
๔. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการ
จัดการด้านสาธารณสุข ป้องกันและ
ควบคุมโรคสร้างเสริมสุขอนามัยของ
ประชาชน 
๕. สร้างเสริมครอบครัวให้เข้มแข็ง มี
สัมพันธภาพ ที่ดี ด้วยมิติทางศาสนาและ
วัฒนธรรม 
๖. พัฒนาและเสริมสร้างระเบียบวินัยใน
การจราจรให้มีประสิทธิภาพ 
๗. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
๘. สร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนา
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้าง
เสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการอนุรักษ์ พัฒนา
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการอนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรม- 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการอนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา
เทศบาลให้มีการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี และ
ส่งเสริมความเข้มแข็งในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

๑. พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
๒. พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถด้าน
การคลังและงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
บริหารงาน 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาการเมืองท้องถิ่น
ให้มีความโปร่งใสตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
  

ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาเทศบาล
ให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และ
ส่งเสริมความเข้มแข็ง 
๑. พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
๒. พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการการเงินการคลัง และ
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
บริหารงานของท้องถิ่น 
๔. ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและ
การให้บริการประชาชน 
๕. สร้างเสริมและพัฒนาการเมืองท้องถิ่น
ให้มีความโปร่งใส ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
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๕.๓ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ 
(๑) 

กลยุทธ์ 
(๒) 

ความเสี่ยง 
(๓) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(๔) 

ประเภทความเสี่ยง 
(๕) 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนา
โครงสร้างพื ้นฐานแบบบูรณา
การเพ ื ่อม ุ ่ งส ู ่การเป ็นเม ือง
สวยงามน่าอยู่และน่ 
าลงทุน 

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บำรุงรักษา และพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 
 
 
 
 

กิจกรรมการปรับปรุง 
บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน
ในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ  
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 
๑. สภาพพื้นผวิถนนในแต่ละ
เส้นทาง ขนาดพืน้ที่ทีช่ำรุด 
๒. การสัญจรของผู้คนที่ส่งผลตอ่
ความปลอดภัยของผูป้ฏิบัติงาน 
ปัจจัยภายใน 
ดำเนินการโดยพนักงานเจา้หน้าที่
เทศบาล ไม่มีแบบแปลน
มาตรฐานและไม่มีการตรวจรับ
งาน 

 
ด้านการปฏิบัติงาน 
 
 
 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้ครอบคลุม 
ทั่วถึงและเพียงพอ 
 
 

กิจกรรมการควบคุมงานและ
ตรวจรับงานจ้างโครงการ
ก่อสร้าง 

ปัจจัยภายนอก 
๑. ผู้รับจ้างดำเนินงานไม่เปน็ไป
ตามมาตรฐานรายละเอียดแบบ
แปลน   
ปัจจัยภายใน 
๑. ผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานไม่
เป็นไปตามรูปรายละเอียดแบบ
แปลน 
๒. การตรวจรับงานจา้งไม่เป็นไป
ตามรูปรายละเอียดแบบแปลน 

 
ด้านการปฏิบัติงาน 
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ยุทธศาสตร์ 
(๑) 

กลยุทธ์ 
(๒) 

ความเสี่ยง 
(๓) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(๔) 

ประเภทความเสี่ยง 
(๕) 

 ๓. พัฒนาระบบการใช้
ประโยชน์จากที่ดินให้เหมาะสม 
มีการวางผังเมืองและควบคุม
อาคาร 
 
 

การอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน
อาคาร 
 

ปัจจัยภายนอก 
๑. ผู้ขออนุญาตเสนอให้ หรือรับ
ว่าจะให้ทรัพย์สนิ แก่เจ้าหน้าที่
เทศบาล เพื่อความสะดวกในการ
ขออนุญาต 
๒. ผู้ได้รับอนุญาต ก่อสร้าง
อาคารไม่เป็นไปตามทีไ่ด้รับ
อนุญาต 
ปัจจัยภายใน  
๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับ หรือยอมจะ
รับทรัพย์สิน เพื่ออำนวยความ
สะดวกแก่ผู้ขออนุญาต 
๒. การปฏิบัติล่าช้าของเจ้าหนา้ที่
ในการเสนอเพื่อการอนุญาต 

๑. ด้านการปฏิบัติงาน 
๒. ด้านกฎ ระเบียบ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
ศักยภาพของเทศบาลเพื่อก้าว
ไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และ
ก้าวทันเทคโนโลยี 
 

๔. ส่งเสริมและพัฒนาทางด้าน
การศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 
 
 

งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าพระ 

ปัจจัยภายนอก 
สถานการณ์การระบาดของโรคตดิ
เชื้อโรคโควดิ-19 
ปัจจัยภายใน  
๑. การสอนของครูระบบออนไลน ์
๒. การตดิตามตรวจสอบของครูทีม่ี
ต่อนักเรียน 

๑. ด้านกลยุทธ์ 
๒. ด้านการปฏิบัติงาน 
 

๒๕ 

 

 

2 



 
 

ยุทธศาสตร์ 
(๑) 

กลยุทธ์ 
(๒) 

ความเสี่ยง 
(๓) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(๔) 

ประเภทความเสี่ยง 
(๕) 

 ๕. พัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพในทุกระดับ ครอบคลุม
ทุกช่วงวัย 
 
 
 
 
 

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ  
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  
 
  

ปัจจัยภายนอก 
ผู้สูงอายุมีจำนวนมาก 
ปัจจัยภายใน 
๑. งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การดำเนินกิจกรรม  
๒. บุคลากรไม่เพียงกับปริมาณ
งาน 

๑. ด้านการปฏิบัติงาน 
๒. ด้านการเงิน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา
เทศบาลให้เป็นเมืองแห่ง
คุณภาพชีวิตที่ดี มีเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรม มีความเข้มแข็ง
ภาคประชาชนและความ
สมานฉันท์ในท้องถิ่น 

๖. พัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุนการจัดการด้าน
สาธารณสุข ป้องกันและ
ควบคุมโรค สร้างเสริม
สุขอนามัยของประชาชน 
 

๑. กิจกรรมป้องกันโรคโควิด-
19  

ปัจจัยภายนอก 
ประชาชนบางกลุ่มไม่ให้ความ
ร่วมมือ ขาดความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
ปัจจัยภายใน 
๑. เจ้าหน้าที่ด้านการสาธารร
สุขไม่เพียงพอต่อกิจกรรมการ
ป้องกัน 
๒. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ไม่เพียงพอ 
 

๑. ด้านการปฏิบัติงาน 
๒. ด้านการเงิน 
 

๒๖ 
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ยุทธศาสตร์ 
(๑) 

กลยุทธ์ 
(๒) 

ความเสี่ยง 
(๓) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(๔) 

ประเภทความเสี่ยง 
(๕) 

  
 
 
 
 
 
 

๒. งานตรวจสอบ ควบคุม
สถานที่ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ และ
สถานที่จำหน่ายอาหารและ
สะสมอาหาร 

ปัจจัยภายนอก  
๑. ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจกฎหมาย ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 
๒. ผู้ประกอบกิจการไม่ให้ความ
ร่วมมือ 
ปัจจัยภายใน 
บุคลากรในสายงานไม่เพียงต่อ
การปฏิบัติงาน 

๑. ด้านการปฏิบัติงาน 
๒. ด้านกฎ ระเบียบ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการอนุรักษ์ พัฒนาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

๘. เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
 

๑. งานจัดเก็บขนขยะมูลฝอย 
 

ปัจจัยภายนอก 
๑. ประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะ 
และไม่มีวนิัยในการทิง้ขยะ 
๒. กำจัดกับเทศบาลนคร
ขอนแก่น 
ปัจจัยภายใน 
๑. รถเก็บขยะไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
๒. รถขยะชำรุดและมีการ
ร้องเรียนเร่ืองขยะ 
๓. ใช้งบประมาณในการบริหาร
จัดการขยะสูง 

๑. ด้านการปฏิบัติงาน 
๒. ด้านการเงิน 

๒๗ 
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ยุทธศาสตร์ 
(๑) 

กลยุทธ์ 
(๒) 

ความเสี่ยง 
(๓) 

ปัจจัยเสี่ยง 
(๔) 

ประเภทความเสี่ยง 
(๕) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา
เทศบาลให้มีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมความ
เข้มแข็งในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 

๙. พัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง 
 

๑.กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัด
จ้างและงานพัสดุ 
 

ปัจจัยภายนอก 
๑. ผู้รับจ้างมีความสัมพันธ์กับ
เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการผูกขาด
กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
ปัจจัยภายใน 
๑. เจ้าหน้าที่รับซื้อ/จ้างเองโดย
ใช้ชื่อผู้อื่นเป็นคู่สัญญา 
๒. การควบคุม/ตรวจรับพัสดุ
ของเจ้าหน้าที่ 

ด้านการปฏิบัติงาน 
 

  ๒. งานจัดเก็บภาษีและจัดทำ
แผนที่ภาษี     

 

ปัจจัยภายนอก 
 ๑. การเปลี่ยนเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
ปัจจัยภายใน 
๑. เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบ
จัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องให้
เป็นปัจจุบัน 
๒. เจ้าหน้าที่ไม่นำส่งเงินภายใน
กำหนดตามระเบียบฯ 
 

ด้านการปฏิบัติงาน 
ด้านกฎ ระเบียบ 
 

๒๘ 

 

 

2 



 
 

๕.๔ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์ 
 
 

(๑) 

กลยุทธ์ 
 
 

(๒) 

ความเสี่ยง 
 
 

(๓) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 

(๔) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 
(๕) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
(๖) 

ผลกระทบ 
 

(๗) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(๘) 

ลำดับ
ความเสี่ยง 

(๙) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
แบบบูรณาการเพื่อ
มุ่งสู่การเป็นเมือง
สวยงามน่าอยู่และ                              
น่าลงทุน 
  

๑. ก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บำรุงรักษาและ
พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐานและ
ทั่วถึง 

การปรับปรุง บำรุง 
รักษาและซ่อมแซม
ถนนในเขตเทศบาล
ตำบลท่าพระ 

ปัจจัยภายนอก 
๑. สภาพพ้ืนผิวถนนในแต่ละ
เส้นทาง ขนาดพ้ืนที่ที่ชำรุด 
๒. การสัญจรของผู้คนที่ส่งผลต่อ
ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
ปัจจัยภายใน 
๑. ดำเนินการโดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่เทศบาล  
๒. ไม่มีแบบแปลนมาตรฐานและ
ไม่มีการตรวจรับงาน 
 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
 

๓ ๓ ๙ ปานกลาง 

 

 

๒๙ 
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ยุทธศาสตร์ 
 
 

(๑) 

กลยุทธ์ 
 
 

(๒) 

ความเสี่ยง 
 
 

(๓) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 

(๔) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 
(๕) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
(๖) 

ผลกระทบ 
 

(๗) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(๘) 

ลำดับ
ความเสี่ยง 

(๙) 
 ๒. เพิ่มประสิทธิ- 

ภาพการบริหาร
จัดการด้าน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้
ครอบคลุมทั่วถึง
และเพียงพอ 
 

กิจกรรมการ
ควบคุมงานและ
ตรวจรับงานจ้าง
โครงการก่อสร้าง 

ปัจจัยภายนอก 
๑. ผู้รับจ้างดำเนินงานไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานรายละเอียดแบบ
แปลน  
 
 
 
  
ปัจจัยภายใน 
๑. ผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานไม่
เป็นไปตามรูปรายละเอียดแบบ
แปลน 
๒. การตรวจรับงานจ้างไม่เป็นไป
ตามรูปรายละเอียดแบบแปลน 
 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ๒ ๔ ต่ำ 

 

 

๓๐ 
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ยุทธศาสตร์ 
 
 

(๑) 

กลยุทธ์ 
 
 

(๒) 

ความเสี่ยง 
 
 

(๓) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 

(๔) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 
(๕) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
(๖) 

ผลกระทบ 
 

(๗) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(๘) 

ลำดับ
ความเสี่ยง 

(๙) 
 ๓. พัฒนาระบบ

การใช้ประโยชน์
จากที่ดินให้
เหมาะสม มีการ
วางผังเมืองและ
ควบคุมอาคาร 

การอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร ดัดแปลง
อาคาร หรือรื้อถอน
อาคาร 
 

ปัจจัยภายนอก 
๑. ผู้ขออนุญาตเสนอให้ หรือรับว่า
จะให้ทรัพย์สิน แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อ
ความสะดวกในการขออนุญาต 
๒. ผู้ได้รับอนุญาต ก่อสร้างอาคาร
ไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต 
 
 
 
 
ปัจจัยภายใน  
๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับ หรือยอมจะ
รับทรัพย์สิน เพ่ืออำนวยความ
สะดวกแก่ผู้ขออนุญาต 
๒. การปฏิบัติล่าช้าของเจ้าหน้าที่
ในการเสนอเพ่ือการอนุญาต 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านกฎ 
ระเบียบ 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่ำ 

 

๓๑ 
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ยุทธศาสตร์ 
 
 

(๑) 

กลยุทธ์ 
 
 

(๒) 

ความเสี่ยง 
 
 

(๓) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 

(๔) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 
(๕) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
(๖) 

ผลกระทบ 
 

(๗) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(๘) 

ลำดับ
ความเสี่ยง 

(๙) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนา
ศักยภาพของ
เทศบาลเพื่อก้าว
ไปสู่เมืองแห่งการ
เรียนรู้และก้าวทัน
เทคโนโลยี 
 

๑ ส่งเสริมและ
พัฒนาทางด้าน
การศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 

งานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนเทศบาล
ตำบลท่าพระ 

ปัจจัยภายนอก 
๑. สถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อโรคโควิด-19 
๒. การเรียนออนไลน์ของเด็ก
นักเรียน 
ปัจจัยภายใน  
๑. การสอนของครูระบบออนไลน์ 
๒. การติดตามตรวจสอบของครูที่มี
ต่อนักเรียน 

ด้านกลยุทธ์ 
 
 
 
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

๔ 
 
 
 

๓ 

๔ 
 
 
 

๓ 

๑๖ 
 
 
 

๙ 

สูงมาก 
 
 
 

ต่ำ 

๒ พัฒนา ส่งเสริม
และสนับสนุนการ
จัดการศึกษาที่มี
คุณภาพในทุก
ระดับ ครอบคลุม
ทุกช่วงวัย 
 
 

กิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส  
 

ปัจจัยภายนอก 
ผู้สูงอายุมีจำนวนมาก 
 
ปัจจัยภายใน 
๑. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ดำเนินกิจกรรม  
๒. บุคลากรไม่เพียงกับปริมาณงาน 

ด้านการเงิน 
 
 
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

๒ 
 
 

๓ 

๒ 
 
 

๒ 

๔ 
 
 

๖ 

ต่ำ 
 
 

ปานกลาง 

 

๓๒ 
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ยุทธศาสตร์ 
 
 

(๑) 

กลยุทธ์ 
 
 

(๒) 

ความเสี่ยง 
 
 

(๓) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 

(๔) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 
(๕) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
(๖) 

ผลกระทบ 
 

(๗) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(๘) 

ลำดับ
ความเสี่ยง 

(๙) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาเทศบาล
ให้เป็นเมืองแห่ง
คุณภาพชีวิตที่ดี มี
เอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม มีความ
เข้มแข็งภาค
ประชาชนและ
ความสมานฉันท์ใน
ท้องถิ่น 
 
 
 

๑. พัฒนา ส่งเสริม 
และสนับสนุนการ
จัดการด้าน
สาธารณสุข 
ป้องกันและ
ควบคุมโรค สร้าง
เสริมสุขอนามัย
ของประชาชน 
 

๑. กิจกรรมป้องกัน
โรคโควิด-19 

ปัจจัยภายนอก 
ประชาชนบางกลุ่มไม่ให้ความ
ร่วมมือ ขาดความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
ปัจจัยภายใน 
๑. เจ้าหน้าที่ด้านการสาธารรสุขไม่
เพียงพอต่อกิจกรรมการป้องกัน 
๒. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ไม่เพียงพอ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
ด้านการเงิน 

๓ 
 
 
 
 

๓ 

๔ 
 
 
 
 

๓ 

๑๒ 
 
 
 
 

๙ 

สูง 
 
 
 
 

ปานกลาง 

 

 

 

๓๓ 

 

 

2 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
 
 

(๑) 

กลยุทธ์ 
 
 

(๒) 

ความเสี่ยง 
 
 

(๓) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 

(๔) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 
(๕) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
(๖) 

ผลกระทบ 
 

(๗) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(๘) 

ลำดับ
ความเสี่ยง 

(๙) 
  ๑.๒ งานตรวจสอบ 

ควบคุมสถานที่
ประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ และ
สถานที่จำหน่าย
อาหารและสะสม
อาหาร 

ปัจจัยภายนอก  
๑. ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจในข้อกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
๒. ผู้ประกอบกิจการไม่ให้ความ
ร่วมมือ 
 
 
 
ปัจจัยภายใน 
บุคลากรในสายงานไม่เพียงต่อการ
ปฏิบัติงาน  
 
 
 
 

ด้านกฎ 
ระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 

๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 

สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูง 

 

๓๔ 

 

 

2 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
 
 

(๑) 

กลยุทธ์ 
 
 

(๒) 

ความเสี่ยง 
 
 

(๓) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 

(๔) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 
(๕) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
(๖) 

ผลกระทบ 
 

(๗) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(๘) 

ลำดับ
ความเสี่ยง 

(๙) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การสร้างเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการ
อนุรักษ์ พัฒนาและ
ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม   

๑. เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชน 
 

๑. งานจัดเก็บขยะ
มูลฝอย 
 

ปัจจัยภายนอก 
๑. ประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะ 
และไม่มีวินัยในการทิ้งขยะ 
๒. กำจัดกับเทศบาลนครขอนแก่น 
 
 
ปัจจัยภายใน 
๑. รถเก็บขยะไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
๒. รถขยะชำรุดและมีการร้องเรียน
เรื่องขยะ 
๓. ใช้งบประมาณในการบริหาร
จัดการขยะสูง 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
ด้านการเงิน 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 

๔ 

๔ 
 
 
 
 
 

๔ 

๑๖ 
 
 
 
 
 

๑๖ 

สูงมาก 
 
 
 
 
 

สูงมาก 

 

 

 

๓๕ 

 

 

2 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
 
 

(๑) 

กลยุทธ์ 
 
 

(๒) 

ความเสี่ยง 
 
 

(๓) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 

(๔) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 
(๕) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
(๖) 

ผลกระทบ 
 

(๗) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(๘) 

ลำดับ
ความเสี่ยง 

(๙) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาเทศบาล
ให้มีการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
และส่งเสริมความ
เข้มแข็งในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 
 

พัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง 
 

๑.๑.กิจกรรมด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง
และงานพัสดุ 
 
 

ปัจจัยภายนอก 
ผู้รับจ้างมีความสัมพันธ์กับ
เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการผูกขาด
กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
 
ปัจจัยภายใน 
๑. เจ้าหน้าที่รับซื้อ/จ้างเองโดยใช้
ชื่อผู้อื่นเป็นคู่สัญญา 
๒. เจ้าหน้าที่ควบคุม/ตรวจรับพัสดุ
ตามท่ีซื้อ/จ้างเอง  

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

๔ ๓ ๑๒ สูง 

 

 

 

 

๓๖ 

 

 

2 



 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
 
 

(๑) 

กลยุทธ์ 
 
 

(๒) 

ความเสี่ยง 
 
 

(๓) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 
 

(๔) 

ประเภทความ
เสี่ยง 

 
(๕) 

การประเมินความเสี่ยง 
โอกาส 

 
(๖) 

ผลกระทบ 
 

(๗) 

ระดับ
ความเสี่ยง 

(๘) 

ลำดับ
ความเสี่ยง 

(๙) 
  ๒.๒ งานจัดเก็บ

ภาษีและจัดทำแผน
ที่ภาษี 

ปัจจัยภายนอก 
๑. การเปลี่ยนเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดิน 
 
 
ปัจจัยภายใน 
๑. เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน 
๒. เจ้าหน้าที่ไม่นำส่งเงินภายใน
กำหนดตามระเบียบฯ 
 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
ด้านกฎ 
ระเบียบ 

๔ 
 
 
 
 

๔ 
 

๒ 
 
 
 
 

๓ 

๘ 
 
 
 
 

๑๒ 

ปานกลาง 
 
 
 
 

สูง 

 

 

 

 

๓๗ 
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๕.๕ แผนการบริหารความเสี่ยง 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ความเสี่ยง 
 

(๑) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(๒) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(๓) 

ประเภทความ
เสี่ยง 
(๔) 

มาตรการดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง/แนวทางแก้ไข  

(๕) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 

(๖) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

(๗) 
๑. การปรับปรุง 
บำรุง รักษาและ
ซ่อมแซมถนนในเขต
เทศบาลตำบล 
ท่าพระ 

ปัจจัยภายนอก 
๑. สภาพพ้ืนผิวถนน
ในแต่ละเส้นทาง 
ขนาดพ้ืนที่ที่ชำรุด 
๒. การสัญจรของ
ผู้คนที่ส่งผลต่อความ
ปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
ปัจจัยภายใน 
๑. ดำเนินการโดย
พนักงานเจ้าหน้าที่
เทศบาล  
๒. ไม่มีแบบแปลน
มาตรฐานและไม่มี
การตรวจรับงาน 

๙ ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

๑. มาตรการควบคุม กำกับการ
ปฏิบัติงาน ตรวจความเรียบร้อยโดย
หัวหน้างาน รายงานผลผ่านไลน์ ให้
ผู้บังคับบัญชา/ ผู้บริหารทราบ 
๒. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันความ
ปลอดภัยทางถนน เช่น กราย แผงก้ัน 
ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ขณะปฏิบัติงาน  

๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ กองช่าง 

๓๘ 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ความเสี่ยง 
 

(๑) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(๒) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(๓) 

ประเภทความ
เสี่ยง 
(๔) 

มาตรการดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง/แนวทางแก้ไข  

(๕) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 

(๖) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

(๗) 
๒. งานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนเทศบาล
ตำบลท่าพระ 

ปัจจัยภายนอก 
๑. สถานการณ์การ
ระบาดของโรคติด
เชื้อโรคโควิด-19 
๒. การเรียนออนไลน์
ของเด็กนักเรียน 
ปัจจัยภายใน  
๑. การสอนของครู
ระบบออนไลน์ 
๒. การติดตาม
ตรวจสอบของครูที่มี
ต่อนักเรียน 

๑๖ 
 
 
 
 
 

๙ 

ด้านกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

๑. กำหนดมาตรการวางแผนการเรียน
การสอนระบบออนไลน์ 
๒. กำหนดมาตรการติดตามการเรียน
ของนักเรียน 
 

๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕ 
 

กองการศึกษา 

 

 

 

๓๙ 

 

 

2 



 
 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ความเสี่ยง 
 

(๑) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(๒) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(๓) 

ประเภทความ
เสี่ยง 
(๔) 

มาตรการดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง/แนวทางแก้ไข  

(๕) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 

(๖) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

(๗) 
๓. กิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส  
 

ปัจจัยภายนอก 
ผู้สูงอายุมีจำนวนมาก 
ปัจจัยภายใน 
บุคลากรไม่เพียงพอ
กับปริมาณงาน 
 

๖ 
 
 
 
 
 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

รับพนักงานจ้างเหมาบริการเพ่ิม เพื่อ 
ช่วยงานกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 

๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ สำนักปลัด 

๔. งานตรวจสอบ 
ควบคุมสถานที่
ประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ และสถานที่
จำหน่ายอาหารและ
สะสมอาหาร 

ปัจจัยภายนอก  
๑. ประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจในข้อ
กฎหมาย ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 
๒. ผู้ประกอบกิจการ
ไม่ให้ความร่วมมือ 
ปัจจัยภายใน 
บุคลากรในสายงานไม่
เพียงต่อการปฏิบตัิงาน 

 

๑๒ 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 
 

ด้านระเบียบ 
กฎหมาย 
 
 
 
ด้านการปฏิบัติ 
 
 
 

 ๑. จัดทำแผ่นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบ
กิจการได้ทราบ 
๒. จัดทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ลง
พ้ืนที่ตรวจสอบให้ความรู้แก่พ่ีน้อง
ประชาชนโดยตรงอย่างต่อเนื่อง 
๓. เพิ่มกรอบอัตรากำลังบุคลากรใน
ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล และ
สรรหาเพื่อมาปฏิบัติงาน 
 

๑ ต.ค. ๖๔ – ๓ ก.ย. ๖๕ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดอม 

๔๐ 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ความเสี่ยง 
 

(๑) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(๒) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(๓) 

ประเภทความ
เสี่ยง 
(๔) 

มาตรการดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง/แนวทางแก้ไข  

(๕) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 

(๖) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

(๗) 
๕. งานจัดเก็บขยะ
มูลฝอย 
 

ปัจจัยภายนอก 
๑. ประชาชนไม่มีการ
คัดแยกขยะ และไม่มี
วินัยในการทิ้งขยะ 
๒. กำจัดกับเทศบาล
นครขอนแก่น 
ปัจจัยภายใน 
๑. รถเก็บขยะไม่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
๒. รถขยะชำรุดและ
มีการร้องเรียนเรื่อง
ขยะ 
๓. ใช้งบประมาณใน
การบริหารจัดการ
ขยะสูง 

๑๖ 
 
 
 
 
 

๑๖ 

ด้านการเงิน 
 
 
 
 
ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

๑. จัดซื้อรถขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ 
ตัน ๖ ล้อ (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 
๒. นำรถเก่ามาแปรสภาพเป็นรถเก็บ
ขนขยะตามสภาพพ้ืนที่ 
๓. รณรงค์เชิงรุกให้ความรู้เรื่องการคัด
แยกขยะในครัวเรือนและสร้างความ
ตระหนักแก่ประชาชน ค้นหาปัญหา
และหาทางแก้ไขร่วมกัน 
๔. อบรมให้ความรู้พนักงานขับ
รถบรรทุกขยะ เกี่ยวกับการขับรถ การ
ดูแลรักษาเพ่ือชะลอการเสื่อมสภาพ
ของรถ  
๕. หาแหล่งกำจัดขยะใหม่เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายในการกำจัด 

๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

๔๑ 

 

 

2 



 
 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ความเสี่ยง 
 

(๑) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(๒) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(๓) 

ประเภทความ
เสี่ยง 
(๔) 

มาตรการดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง/แนวทางแก้ไข  

(๕) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 

(๖) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

(๗) 
๖. กิจกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างและงาน
พัสดุ 

ปัจจัยภายนอก 
ผู้รับจ้างมี
ความสัมพันธ์กับ
เจ้าหน้าที่ทำให้เกิด
การผูกขาดกรณี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 
 
ปัจจัยภายใน 
๑. เจ้าหน้าที่รับซื้อ/
จ้างเองโดยใช้ชื่อผู้อ่ืน
เป็นคู่สัญญา 
๒. เจ้าหน้าที่ควบคุม/
ตรวจรับพัสดุตามที่
ซื้อ/จ้างเอง 

๑๒ ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

๑. กำหนดมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒. กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
การพัสดุ 
๓. กำหนดมาตรการตรวจสอบ
กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕ กองคลัง 

 

 

๔๒ 

 

 

2 



 
 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ความเสี่ยง 
 

(๑) 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

(๒) 

ระดับความ
เสี่ยง 
(๓) 

ประเภทความ
เสี่ยง 
(๔) 

มาตรการดำเนินการจัดการความ
เสี่ยง/แนวทางแก้ไข  

(๕) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
 

(๖) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

(๗) 
๗. งานจัดเก็บภาษี
และจัดทำแผนที่ภาษี 

ปัจจัยภายนอก 
 ๑. การเปลี่ยน
เจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดิน 
ปัจจัยภายใน 
๑. เจ้าหน้าที่ไม่
ตรวจสอบจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ให้เป็นปัจจุบัน 
๒. เจ้าหน้าที่ไม่นำส่ง
เงินภายในกำหนด
ตามระเบียบฯ 
 

๘ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
ด้านกฎ 
ระเบียบ 

๑. กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
ประสานขอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงซื้อ-
ขาย แบ่งแยกท่ีดินในเขตเทศบาล
ตำบลท่าพระกับสำนักงานที่ดินจังหวัด
ขอนแก่น เพื่อนำปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษ ี
๒. กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้จัดเก็บภาษีในการนำส่งเงินให้เป็นไป
ตามระเบียบ 
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