
0 
 

 

 

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 

 

 

เทศบาลต าบลเหมืองใหม ่

อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 



1 
 

ค าน า 
   

แผนการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ จัดท าตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑  มาตรา  ๗๙  “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด” ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่          
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่  กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔     
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความส าคัญ และน ามาใช้อย่างแพร่หลายในการ
บริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลการด าเนินงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรด้วยพัฒนากระบวนท างานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย 

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่  เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้
มีการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเป็นกรอบขั้นตอนของการด าเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม
หลักวิชาการที่เหมาะสม  รวมทั้งก าหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการ
จัดบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่และการบริหารของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ให้
เป็นประโยชน์สูงสุด 

 
 
 

เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
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สารบัญ 
หน้า 

บทน า 
   - หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร         ๓ 
   - กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง          ๔ 
   - กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง          ๗ 

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
   ๑. การวิเคราะห์องค์กร          ๑๓ 
   ๒. นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร       ๑๗ 
   ๓. การระบุความเสี่ยง          ๑๙ 
 ๓.๑ การก าหนดประเภทความเสี่ยง (Risk Catergories)              ๑๙ 
 ๓.๒ การระบุความเสี่ยง                  ๒๐      
   ๔. การประเมินความเสี่ยง         ๒๕ 
  ๔.๑ การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง      ๒๗ 
  ๔.๒ เกณฑ์คะแนนการน าระดับโอกาสและระดับผลกระทบมาพิจารณาร่วมกัน            ๒๗ 
 ๔.๓ เกณฑ์ระดับความเสี่ยง และแนวทางการด าเนินการในแต่ละดับความเสี่ยง    
 ๔.๔ การประเมินความเสี่ยง (การให้คะแนนความเสี่ยง)     ๒๘ 
   ๕. การตอบสนองความเสี่ยง         ๓๒ 
          - วิธีการตอบสนองความเสี่ยง        ๓๓ 
   ๖. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕    ๓๙ 
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บทน า 
หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 

 
  การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวัง
ของประชาชน หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ผู้บริหารมี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรถือ
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหารในการบริหารการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยระบบการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นอัน
เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงช่วยหน่วยงานในการบริหารจัดการเพ่ือสร้างหรือ
ฉวยโอกาส หรือได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานสามารถเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

  แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  เรื่อง  หลักการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นกรอบแนวทางที่ช่วยให้หน่วยงานของรัฐสามารถน าหลักการบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปปรับใช้เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การบริหาร
จัดการความเสี่ยงแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง และความสามารถในการ
รองรับความเสี่ยงของหน่วยงาน แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้อาจมีเนื้อหาบางส่วนเกี่ยงของกับ
การควบคุมภายใน เนื่องจากการควบคุมภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 
ดังนั้น หน่วยงานอาจด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเชื่อมโยงการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเข้าด้วยกัน 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอยางมีธรรมาภิบาล โดย
ปัจจัยหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ประสบความส าเร็จเกิดจากความมุ่งมั่นของหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐและผู้ก ากับดูแล 
  หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย 
  ๑. กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นพ้ืนฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี 
เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยหน่วยงานในการก าหนดแผนระดับองค์กร (Strategic 
Plans) และการก าหนดวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหารอยู่บน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร 
และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงาน 
  ๒. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Routine 
Processes) ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
หนว่ยงาน 
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กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

  กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง
หน่วยงานของรัฐควรพิจารณาน ากรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ไปปรับใช้ในการวางระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน เพ่ือให้หน่วยงานได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
แท้จริง  โดยหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งอาจมีศักยภาพที่แตกต่างกันในการน ากรอบการบริหารจัดการความ
เสี่ยงทั้งหมดไปปรับใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน กรอบบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบด้ว ย 
หลักการ ๘ ประการดังนี้ 
  ๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องด าเนินการแบบบูรณาการท่ัวทั้งองค์กร 
  ๒. ความมุ่งมั่นของผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง 
  ๓.  การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 
  ๔. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๕.การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ๖.การก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ 
  ๗. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
  ๘. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องด าเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร 
  การบริหารจัดการจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการควรมีลักษณะ ดังนี้ 
  ๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากกว่าแยกเดี่ยว 
เนื่องจากความเสี่ยงของกิจกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงของกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ความเสี่ยงของความ
ล่าช้าในระบบการขนส่งวัตถุดิบไม่เพียงกระทบต่อกิจกรรมการผลิต อาจมีผลกระทบด้านการส่งมอบสินค้า 
ค่าปรับที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น 
  ๒. การบริหารความสี่ยงควรผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานขององค์กร รวมถึง
กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ และกระบวนการประเมินผล 
  ๓.การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กร 
 

ความมุ่งม่ันของผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงจะประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้กับดูแล 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีผู้ก ากับดูแลในรูปแบบ
คณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ในการก ากับฝ่ายบริหารให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ก ากับดูแลซึ่งมี
หน้าที่ดังกล่าวจะมีหน้าที่ในการก ากับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย ส าหรับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ
ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  การก ากับการบริหารจัดความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้ก ากับดูแลเกิดความมั่นใจว่า
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิผล 
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  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่โดยตรงในการสร้างระบบบริหาร
จัดการ    ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร และระบบการ
บริหารบุคคลที่เหมาะสม การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการความเสี่ยง การด าเนินงานตาม
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การรายงานและการสื่อสาร เป็นต้น 
  ผู้ก ากับดูแล (ถ้ามี) อาจตั้งคณะกรรมการบริหารจัดความเสี่ยง (หรืออนุกรรมการ หรือคณะที่
ปรึกษา) ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เช่น หน่วยงานที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักในการด าเนินงานอาจจ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
อิสระในการก ากับหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของการบริหารจัดการความเสี่ยง        
ในเรื่องความเสี่ยงทางไซเบอร์ของหัวหน้าหน่วยของรัฐและผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น 
 

การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร 
  การขับเคลื่อนหน่วยงานของรัฐต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคล
เริ่มตั้งแต่การสรรหา การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ การส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งบุคลการมีความรู้
ความสามารถ โดยบุคลากรถือว่าเป็นสินทรัพย์หลักขององค์กรที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ 
  การสร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารจัดการความเสี่ยง บุคลากรควรมีพฤติกรรมตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware behavior) รวมถึง
พฤติกรรมการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  การสร้างพฤติกรรมที่ดี (Desired behaviors)  ในการส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ผ่านวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งส าคัญ การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริการจัดการความเสี่ยง
ประกอบด้วย  
  ๑. การสื่อสารและการตระหนักถึงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 
  ๒. การสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ต่อองค์กรในการแจ้งข้อมูลผิดปกติ 
  ๓. การสร้างพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กร 
  ๔. การสร้างพฤติกรรมการตัดสินใจตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๕. การสร้างพฤติกรรมการตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส 
 

การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  หน่วยงานควรมีการก าหนดอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) ซึ่งรับผิดชอบในการ
ติดตามการรายงาน หรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นใน
ระดับที่ก าหนดไว้ และผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมก ากับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 
 

การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงนอกจากจะค านึงถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว 
ผู้บริหารต้องค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะความคาดหวังของ
ผู้รับบริการหรือความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม  เศรษฐกิจ และ
สภาพแวดล้อม 
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การก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของ
องค์กร เพ่ือให้หน่วยงานมั่นใจว่ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์อาจหมายรวมถึงแผนปฏิบัติราชการระยะยาว แผนปฏิบัติ
ราชการระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
  เมื่อหน่วยงานของรัฐก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์โดยสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ระดับ  องค์กรแล้ว การบริหารจัดการความเสี่ยงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดทางเลือกของงาน/
โครงการ  (งานใหม่ๆ) และการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับการปฏิบัติงาน รวมถึงการมอบหมายความรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยอาจก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)  
 

การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
  ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงานของหน่วยงาน องค์กรที่มี
การบริหารจัดการข้อมูลสานสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง
หน่วยงานควรพิจารณาใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ
โดยใช้ข้อมูลความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน หน่วยงานควรก าหนดประเภทข้อมูลที่ต้องรวบรวม วิธีการรวบรวมและการ
วิเคราะห์ข้อมูล และบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล 
  ข้อมูลความเสี่ยง ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบทางลบหรือทางบวกต่อองค์กร 
สาเหตุความเสี่ยง ตัวผลักดันความเสี่ยง หรือตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ (Key Risk Indicators) ข้อมูล
สารสนเทศต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา ทั้งนี้ หน่วยงานอาจ
พิจารณาการรวบรวมการประมวลผล หรือการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบบอัตโนมัติเพ่ือลดข้อผิดพลาดจากบุคคล 
(Human errors) 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ของระบบบริหาร
จัดการความเสี่ยงขึ้นอยู่กับขนาด โครงสร้าง ศักยภาพขององค์กร รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการ
บริหารความเสี่ยง หน่วยงานอาจพิจารณาท า Benchmarking เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานอาจพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเริ่มต้นจากการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงแบบ Silo พัฒนาเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณา และพัฒนาต่อเนื่องโดยมีการฝังการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการการด าเนินโดยปกติของด าเนินงานและการตัดสินใจบนพ้ืนฐานข้อมูล   
ด้านความเสี่ยง 
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กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

  กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบดด้วย 
  ๑. การวิเคราะห์องค์กร 
  ๒. การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๓. การระบุความเสี่ยง 
  ๔. การประเมินความเสี่ยง 
  ๕. การตอบสนองความเสี่ยง 
  ๖. การติดตามและทบทวน 
  ๗. การสื่อสารและการรายงาน 
 

การวิเคราะห์องค์กร 
  ในการวิเคราะห์องค์กรหน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อ านาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร
หน่วยงานอาจเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์องค์กร เช่น 
  ๑. SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
  ๒. PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ 
(Economic) ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technological) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้าน
สภาพแวดล้อม(Environmental) 
 

การก าหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้ก ากับดูแลเป็นผู้ให้ความ
เห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหาร
จัดการ ความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ระดับองค์กร 
  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวม
ขององค์กรที่หน่วยงานยอมรับเพ่ือด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ระดับองค์กรเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารและผู้ก ากับดูแลในการด าเนินงานขององค์กรการก าหนด
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควรค านึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจัดการคามเสี่ยงโดยศักยภาพในการจัดการ
ความเสี่ยงขององค์กร (Risk Capacity) ขึ้นอยู่กับงบประมาณ บุคลากร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
ทั้งนี้ หน่วยงานอาจระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็น ๕ ระดับ เช่น ปฏิเสธความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยงได้
น้อย ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง เต็มใจยอมรับความเสี่ยง และยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด เป็นต้น 
  หน่วยงานอาจแสดงนโยบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยง เพ่ือให้
ผู้บริหารระดับรองลงมาสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับส านัก กอง ศูนย์ กลุ่ม หรือ
น าไปสู่ การระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ส าหรับประเภทความเสี่ยงย่อย 
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การระบุความเสี่ยง 
  การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจท ารายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด (Risk 
Inventory)โดยรายชื่อความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน การระบุ
ความเสี่ยงหน่วยงานควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้ 
  ก. เหตุการณ์ความเสี่ยง 
  ข. สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง 
(Root Cause) ของความเสี่ยง 
  ค. ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก 
  หน่วยงานอาจจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความ
เสี่ยงเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมชัดเจน
มากขึ้น ตัวอย่างการจัดประเภทความเสี่ยงในภาคผนวก 
 

การประเมินความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 
  ๑. การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการ
จัดการความเสี่ยง และด้านลักษณะของความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจก าหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน หรือ ๕ ช่วง
คะแนน 
  ๒. การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การท าแบบ
ส ารวจ การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การท า Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ 
(Scenario Analysis) ทั้งนี้ การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละกองงาน (Silo Thinking) เพียงวิธีเดียวอาจท า
ให้การให้คะแนนความเสี่ยงมีความเสี่ยงมีความคาดเคลื่อนได้ 
  ๓. การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงที่
มีต่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงมีต่อวัตถุประสงค์ในระดับ
กลุ่มและผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมอาจมีน้อยแต่มี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับกอง หรือความเสี่ยง ๒ ความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอาจมีผลกระทบ
ต่อหน่วยงานภาพรวม เป็นต้น 
   ๔. การจัดล าดับความเสี่ยง เมือหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้อง
จัดล าดับความเสี่ยง เพ่ือน าไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานอาจใช้
คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ในการจัดล าดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เท่ากับอาจพิจารณาปัจจัย
อ่ืนประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้น ๆ หรือลักษณะของความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น 
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การตอบสนองความเสี่ยง 
  การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยง
เพ่ือจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 
  ๑. การจัดต้นเหตุของความเสี่ยง 
  ๒. ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง 
  ๓. ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการ
พิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรค านึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี 
  ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 
  ๑. ปฏิเสธความเสี่ยง โดยหลีกเลี่ยงไม่ด าเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มี        
ความเสี่ยงสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ด าเนินงานใน
กิจกรรมนั้น ๆ  
  ๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดย
การวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระทบยอด 
เป็นต้น 
  ๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การท าประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความ
เสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น 
  ๔. การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่
หน่วยงานเห็นว่าควรด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของกประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถด าเนินการ
เองได้หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนด าเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยง
และผลตอบแทนไปด้วย (Pubic Private Partnership : PPP) เป็นต้น 
  ๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ด าเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากเสี่ยงอยู่ในระดับที่
หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ 
  ๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องก าหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การ
วิเคราะห์ การแจ้งเตือน และการด าเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ าในเขื่อนมาก
เนื่องจากปริมาณน้ าฝน 
  ๗. การท าแผนฉุกเฉิน การจัดท าแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
ขึ้นโดยต้องระบุบุคคลและวิธีการด าเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่
ท างานได ้
  ๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อความเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น
ส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงก าหนดแผนการด าเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น 
  แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่
รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง 
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การติดตามและทบทวน 
 

  การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มี
อยู่ยังคงมีประสิทธิผล เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการติดตามและ
ทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ าเสมอ ปัจจัยที่ท าให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่องหรือ
เป็นระยะซึ่งควรด าเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

การสื่อสารและการรายงาน 
  การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two – way Communication) หน่วยงานควร
มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยัง
ผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อย
ภายใน (Across Divisions)  
  หน่วยงานควรก าหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ควรได้รับ ความถี่ของการ
รายงาน รูปแบบและวิธีการรายงาน เพื่อให้ผู้ก ากับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลสารสนเทศ
ทีถู่กต้อง คบถ้วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา 
  การสื่อสารและรายงานต่อผู้ก ากับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวม
ขององค์กร เพ่ือสนับสนุนหน้าที่ของผู้ก ากับดูแลในการก ากับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 
  หน่วยงานอาจพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ (Key Risk Indicators) เพ่ือติดตาม
ข้อมูลความเสี่ยงและการรายงานเมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงส าคัญ 
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กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
แผนบริหารความเสี่ยง เทศบาลต าบลเหมอืงใหม่ 

 
๑. การวิเคราะห์องค์กร 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนา 
    “คิดกว้าง  มองไกล  ใกล้ชิดเหมือนญาติ  อุทิศเวลา  พัฒนาท้องถิ่น” 

พันธกิจ 
   ๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
      ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
       ๓. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
       ๔. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
       ๑. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค เพียงพอในการด ารงชีพ 
       ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
       ๓. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน 
       ๔. เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

อ านาจหน้าที่ 
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)  พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา 

๕๐ เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 

(๒/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 

(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(๖) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษ า ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน

รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(๘) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถ่ิน 
(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
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การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา ๕๑ เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มนี้ าสะอาดหรือการประปา 
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๖) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๘) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(๙) เทศพาณิชย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

การวิเคราะห์องค์กร 
SWOT Analysis เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 

อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
  ได้จัดท า SWOT Analysis โดยใช้ประเด็นการวิเคราะห์ภายใน ใช้หลัก ๗Ss (Mckinsey) 
และการวิเคราะห์ภายนอก (PESTLE Analysis) ดังนี้ 
 
ปัจจัยภายใน( Internal Environment ) ใช้หลัก ๗Ss คือ 
๑. ยุทธศาสตร์ (Strategy)  
๒. โครงสร้างองค์การ (Structure) 
๓. ระบบองค์การ (System)  
๔. ทักษะของบุคลากร (Skill) 
๕. คุณค่าร่วมในองค์การ (Shared Values)  
๖. บุคลากร (Staff)  
๗. รูปแบบการน าองค์การ (Style)  
 
ปัจจัยภายนอก( External Environment ) ใช้หลัก PESTLE Analysis คือ  
๑. ด้านการเมือง (Political)  
๒. ด้านเศรษฐกิจ (Economic) 
๓. ด้านสังคม (Social) 
๔. ด้านเทคโนโลยี (Technological) 
๕. ด้านกฎหมาย (Legal)  
๖. ด้านสภาพแวดล้อม (Environmental)  
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน( Internal Environment ) ใช้หลัก ๗Ss คือ 
แนวคิด ๗Ss (Mckinsey) ปัจจัยภายใน SW 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
๑. ยุทธศาสตร์ (Strategy)  
 

- องค์กรมีการก าหนดวิสัยทัศน์    
พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ระดับกรม รวมถึงนโยบาย
ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 

- มีการก าหนดยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแต่ไม่สามารถด าเนินการโครงการ
ได้อย่างครบถ้วน 
 

๒. โครงสร้างองค์การ 
(Structure) 

- มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรที่
ชัดเจน เป็นไปตามมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคล 

- ภาระงานที่มากมาย หลากหลายหน้าที่
ท าให้ขาดความชัดเจน  
- เกิดความซ้ าซ้อนในการท างาน 

๓. ระบบองค์การ (System)  
 

- องค์กรยึดถือกฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
- มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการท างานเพ่ือความสะดวก
และรวดเร็ว 

- กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ใน
การปฏิบัติงานที่มีมากอาจท าให้เกิดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
ยุ่งยาก ซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
อาจท าให้การปฏิบัติงานไม่ทันต่อ
สถานการณ์ 

๔. ทักษะของบุคลากร (Skill) 
 

- การด ารงต าแหน่งบุคลากรที่มีอยู่ 
ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับต าแหน่ง ความรู้ 
ความสามารถ  

- บุคลากรไม่ครบทุกต าแหน่ง ต้อง
มอบหมายบุคลากรต าแหน่งอ่ืน
ปฏิบัติงานแทนท าให้ขาดทักษะความรู้ 
ความสามารถตรงตามต าแหน่งและไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ทัน 

๕. คุณค่าร่วมในองค์การ 
(Shared Values)  
 

- บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ตั้งใจ ไม่ต้องอาศัยค าสั่ง 
- บุคลากรยึดระเบียบกฎหมายในการ
ปฏิบัติงาน 

- บุคลากรมีความคิดเห็นต่างกันในบาง
เรื่อง ท าให้บางครั้งท าให้เกิดความขัดแย้ง
กัน เป็นอุปสรรคในการท างาน 

๖. บุคลากร (Staff)  
 

- มีการท างานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 
- มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

- ภาระงานที่มากแต่บุคลากรมีไม่ครบทุก
ต าแหน่งท าให้บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
- การกระจายงานไม่เท่าเทียมกัน 

๗. รูปแบบการน าองค์การ 
(Style)  
 

- ผู้บริหารมีนโยบายในการปฏิบัติที่ดี 
ยึดระเบียบ กฎหมายของทางราชการ 
- ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานที่ดี 

- ผู้บริหารไม่สามารถติดตามงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากมีภารกิจมาก 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ( External Environment ) ใช้หลัก PESTLE Analysis คือ 
แนวคิด PESTLE Analysis ปัจจัยภายนอก OT 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
๑. ด้านการเมือง (Political)  
 

- รัฐบาลมีนโยบายการกระตุ้น
เศรษฐกิจเพ่ือให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
ดีขึ้น 

- เกิดความแตกแยก ขัดแย้งทางความ
คิดเห็น แบ่งเป็นกลุ่ม เป็นฝ่ายท าให้การ
บริหารงานเกิดอุปสรรคไม่เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน 

๒. ด้านเศรษฐกิจ (Economic) - รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนบัสนุน
การพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
- มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปพืชผล
ทางการเกษตรอยู่ในเขตพ้ืนที่
ใกล้เคียง 
- ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกท าให้
รัฐบาลให้ความสนใจและสนับสนุน
ส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็นอาหารเพิ่ม
มากขึ้น 

- สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
- ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
- ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพ่ือร่วมกัน
เป็นกลุ่มผู้ผลิต 

๓. ด้านสังคม (Social)  
 

- สังคมยังเป็นแบบสังคมชนบทที่มี
การช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มี
การแบ่งปันกัน 

- ความไม่เท่าเทียมกันท าให้ขาดปัจจัยใน
การด ารงชีวิตในบางกลุ่ม 

๔. ด้านเทคโนโลยี 
(Technological) 
 

- หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้จัดท าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีหลาย
ระบบขาดการอบรมส่งเสริมความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้การปฏิบัติงาน
อาจล่าช้า 
- เกิดความซ้ าซ้อนต่อการปฏิบัติงาน 
- บุคลากรมีไม่เพียงพอ 

๕. ด้านกฎหมาย (Legal)  
 

- ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 
๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้อ านาจหน้าที่
ครอบคลุม สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์มี
มากมายและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยอาจ
ท าให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
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แนวคิด PESTLE Analysis ปัจจัยภายนอก OT 
โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

๖. ด้านสภาพแวดล้อม 
(Environmental)  
 

- พ้ืนทีเ่ทศบาลมีภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่
เหมาะแก่การท าการเกษตร 
- เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตรที่สามารถเพาะปลูกได้ตลอด
ทั้งปี 
- มีโครงสร้างการคมนาคมในการ
ขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวก 

- สถานการณ์ภัยแล้งเป็นอุปสรรคต่อการ
ท าการเกษตร 

 

๒. นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร 
 นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กรเป็นการให้นโยบาย เพ่ือให้ทิศทางในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงภายในองค์กรโดยผู้บริหารและได้รับการเห็นชอบโดยคณะกรรมการ 
 ผู้บริหารได้ตระหนักและยอมรับว่าการด าเนินงานขององค์กร มีความเสี่ยงที่อาจท าให้ไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยผู้บริหาร
ท าหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร โดยค านึงประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นที่ตั้ง (Public Interest) 
 
 ผู้บริหารได้ก าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ด้านการทุจริต 
 ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการ
ควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความโปร่งใสขององค์กร 
 
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลเกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยขององค์กร 
 ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลางส าหรับระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น  
แบบแสดงความคิดเห็น หรือการเก็บข้อมูลสถิติ 
  

 ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร 
 ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่ส าคัญใน
การปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้เสียภาษีซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลักขององค์กร 
เกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร  
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 ด้านการปฏิบัติงาน 
 ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์กร  

ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยในการปฏิบัติงานมีผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการให้บริการของ
ประชาชน 
 ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับสูงในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับนวัตกรรมและการพัฒนา 
 
 ด้านการเงิน 
 ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตทางด้านการเงินทุกกรณี 
 ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในเรื่องงานจัดเก็บรายได้ 
 ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับน้อยในข้อผิดพลาดเรื่องการเงินทั่วไปที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความ
เสียหายขององค์กร 
 
 

 ด้านระเบียบ กฎหมาย 
 ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับปานกลางในด้านการออกข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ขององค์กรที่มีความ
ล้าหลังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับสูงในการด าเนินงานที่ผิดต่อระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ  
 
๓. การระบุความเสี่ยง 

๓.๑ การก าหนดประเภทความเสี่ยง (Risk Catergories) 
 เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ได้ระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (Risk 
Inventory) และพิจารณาจัดกลุ่มความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่มีลักษณะเหมือนกันจัดกลุ่มเป็นประเภทความ
เสี่ยงเดียวกัน โดยก าหนดประเภทความเสี่ยง ดังนี้ 
 ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากก าหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่
เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการน ากลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง 
 ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน 
เช่น ความเสี่ยงกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 
 ๓. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการท างานที่
ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ 
 ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสี่ยง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร 
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๓.๒ การระบุความเสี่ยง 

 รหัสความเสี่ยง : ๑ 
  ชื่อความเสี่ยง : ด้านการก าหนดราคากลาง 
  สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :  

  - ขาดบุคลากรด้านช่าง 
  ผลกระทบ : 

  - ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
  - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 

 รหัสความเสี่ยง : ๒ 
  ชื่อความเสี่ยง : ด้านการเขียนแบบและประมาณราคา 
  สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :  

  ขาดบุคลากรด้านช่าง 
  - งานเขียนแบบ 
  - การควบคุมการก่อสร้าง 

  ผลกระทบ : 
  - ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 

 
 รหัสความเสี่ยง : ๓ 
  ชื่อความเสี่ยง : ด้านการเก็บรักษาพัสดุ 
  สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :  

  - ไม่มีสถานที่กลางส าหรับเก็บรักษาพัสดุ 
  ผลกระทบ : 

  - ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
 
 รหัสความเสี่ยง : ๔ 
  ชื่อความเสี่ยง : ด้านงานงบประมาณการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :  

  - มีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง  มีการโอนข้ามหมวดหลายรายการ และบางครั้ง
  เป็นการโอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากภารกิจบางภารกิจเป็นโครงการที่เป็นนโยบาย
  เร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารที่เป็นปัญหาจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน 
  และไม่ได้มีการตราไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีนั้น รวมถึงการตั้งงบประมาณไว้
  ไม่พอจ่าย ท าให้เกิดการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง ท าให้เกิดปัญหาในการจัดสรรงบประมาณ
  ตามโครงการต่างๆไม่เพียงพอในแต่ละปี  ซึ่งมองให้เห็นถึงการบริหารงบประมาณท่ีไม่ค่อยมี
  ประสิทธิภาพ 
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  ผลกระทบ : 
  - ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
  - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

 
 รหัสความเสี่ยง : ๕ 
  ชื่อความเสี่ยง : งานนิติการ 
  สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :  

  - เทศบาลฯ  ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านนิติการโดยตรง 
  - สภาพเศรษฐกิจ การเมือง  และระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

  ผลกระทบ : 
  - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

 
 รหัสความเสี่ยง : ๖ 
  ชื่อความเสี่ยง : การจัดเก็บขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :  

  - ประชาชนยังขาดความรู้ในการทิ้งขยะติดเชื้อ เช่น การทิ้งหน้ากากอนามัยไม่ 
  ถูกต้อง 
  ผลกระทบ : 

  - ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
 
 รหัสความเสี่ยง : ๗ 
  ชื่อความเสี่ยง : งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
  ๒๐๑๙  
  สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :  

  - โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 
  - แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคต้องด าเนินการภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์

  แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด๑๙)ก าหนด 
  - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุม

  การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
  - ขาดแคลนวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรค 

  ผลกระทบ : 
  - ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
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 รหัสความเสี่ยง : ๘ 
  ชื่อความเสี่ยง : ด้านการด าเนินเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :  

  - การกระท าที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม 
  ผลกระทบ : 

  - ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
 
 รหัสความเสี่ยง : ๙ 
  ชื่อความเสี่ยง : ควบคุมดูแลรักษาคุณภาพของน้ าประปาและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต 
  สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :  

  - น้ าประปายังไม่ได้คุณภาพมีความใสขุ่นไม่คงที่ เนื่องจากก่อสร้างมาเป็นระยะ 
  เวลานาน 

  - ขึ้นอยู่กับคุณภาพแหล่งน้ าดิบ ที่ใช้ผลิตน้ าประปา 
  ผลกระทบ : 

  - ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
 
 รหัสความเสี่ยง : ๑๐ 
  ชื่อความเสี่ยง : งานสวัสดิการและสังคม 
  สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :  

  - ระบบข้อมูลต่าง ๆ ยังไม่ตรงกับข้อมูลระบบ สารสนเทศของกรมส่งเสริมการ 
  ปกครองท้องถิ่น 

  - การด าเนินการช่วย เหลือผู้ด้อยโอกาสในด้านต่าง ๆ ยังขาดประสิทธิภาพและไม่
  ถูกต้องตามระเบียบ 

  - แจ้งข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพล่าช้า  เช่น  กรณีการเสียชีวิต 
  ผลกระทบ : 

  - ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
  - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

 
 รหัสความเสี่ยง : ๑๑ 
  ชื่อความเสี่ยง : ด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :  

  - การด าเนินงานด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นไปด้วยความล่าช้า  
  เนื่องจากมีบุคลากรที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ ไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานความ
  รับผิดชอบที่มีอยู่  
  ผลกระทบ : 

  - ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
  - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
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 รหัสความเสี่ยง : ๑๒ 
  ชื่อความเสี่ยง : การจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
  สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :  

  - การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามระเบียบมาตรฐาน ของกรม 
  ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ผลกระทบ : 

  - ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
 

 รหัสความเสี่ยง : ๑๓ 
  ชื่อความเสี่ยง : ด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การจ่ายเงินอุดหนุน 
  การจ่ายขาดเงินสะสม การจ่ายเงินประโยชน์อื่น 
  สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :  

  - ระเบียบการเบิกจ่ายหรือหนังสือสั่งการจากกรมฯ ไม่ชัดเจน 
  ผลกระทบ : 

  - ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
 

 รหัสความเสี่ยง : ๑๔ 
  ชื่อความเสี่ยง : การควบคุมการประกอบกิจการที่ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :  

  - ผู้ประกอบการรายเก่าที่ได้รับใบอนุญาตไม่ต่อใบอนุญาตตามท่ีก าหนด 
  - ผู้ประกอบการรายใหม่หลีกเลี่ยงที่จะด าเนินการขอใบอนุญาต 

  ผลกระทบ : 
  - ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 

 
 รหัสความเสี่ยง : ๑๕ 
  ชื่อความเสี่ยง : ด้านการพัฒนาบุคลากร 
  สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :  

  - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ทันต่อข้อระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่แก้ไขปรับปรุงใหม่ 
  ผลกระทบ : 

  - ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
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 รหัสความเสี่ยง : ๑๖ 
  ชื่อความเสี่ยง : ด้านการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
  สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :  

  - ขาดบุคลากรต าแหน่งช่างไฟฟ้า  
  ผลกระทบ : 

  - ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
 
 รหัสความเสี่ยง : ๑๗ 
  ชื่อความเสี่ยง : งานการเจ้าหน้าที่   
  สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :  

  - การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตรา ก าลัง  ๓  ปี 
  - มีการโยกย้าย  สับ- เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ภายในบ่อยท าให้ขาดความต่อ เนื่องในการ

  ปฏิบัติงาน 
  - ระเบียบ  หลักเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

  ผลกระทบ : 
  - ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
  - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

 
 รหัสความเสี่ยง : ๑๘ 
  ชื่อความเสี่ยง :  งานธุรการด้านงานสารบรรณ 
  สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :  

  - การค้นหาหนังสือราช การ  ระเบียบ กฎหมาย ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้เวลา
  มาก และบางครั้งค้นหาไม่เจอ 

  - การจัดเก็บและแยกประเภทหนังสือแต่ละแฟ้มไม่ตรงตามชื่อเรื่องหนังสือ 
  ผลกระทบ : 

  - ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
 

 รหัสความเสี่ยง : ๑๙ 
  ชื่อความเสี่ยง : งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :  

  - เมื่อเกิดภัยพิบัติ  เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย อุปกรณ์ในการช่วยเหลือยังไม่ 
  เพียงพอ หากเกิดวาตภัยประชาชนอาจได้รับความเดือนร้อนจากต้นไม้โค่นทับบ้าน เรือน  
  และเส้นทางการสัญจร และพ้ืนที่เกษตร 
  ผลกระทบ : 

  - ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
 

 



23 
 

 รหัสความเสี่ยง : ๒๐ 
  ชื่อความเสี่ยง : งานทะเบียนราษฎร 
  สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :  

  - ผู้รับบริการต้องการความสะดวก และได้รับผลส าเร็จของตนเองโดยไม่ค านึงถึง
  ระเบียบ  กฎหมาย 

  - ประชาชนยังขาดความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องขั้นตอนในการแจ้งเกิด  แจ้งตาย  ท า
  ให้เกิดความล่าช้า  เนื่อง จากประชาชนไม่น าเอกสารมาแจ้งภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  - ความคลาดเคลื่อนของส านักทะเบียนกลาง 
  ผลกระทบ : 

  - ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
 

 รหัสความเสี่ยง : ๒๑ 
  ชื่อความเสี่ยง : การจัดงานประเพณีท้องถิ่น 
  สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :  
   - การจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรม 
  ผลกระทบ : 
   - ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
 
 รหัสความเสี่ยง : ๒๒ 
  ชื่อความเสี่ยง : การส่งเสริมทางด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง :  

  - การส่งเสริมกีฬาให้กับเยาวชน ประชาชน 
  ผลกระทบ : 

  - ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน 
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๔. การประเมินความเสี่ยง 
๔.๑ การก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนความเสีย่ง 

ด้านโอกาส 
คะแนน ความหมาย เกณฑ์ 

๕ สูงมาก โอกาสเกิดมากกว่า ๙๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ  
หรือความถ่ีของเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเป็นประจ า  
หรือ ๑ เดือนต่อครั้ง 

๔ สูง โอกาสเกิด ๗๐ – ๙๐% ในช่วงระยะเวลา๔เวลาของงาน/ระบบ/โครงการ  
หรือเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  
หรือมากกว่า ๑ – ๖ เดือนต่อครั้ง (ไม่เกิน ๖ ครั้ง) 

๓ ปานกลาง โอกาสเกิด ๔๐ – ๖๙%  ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ  
หรือเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย  
หรือมากกว่า ๖ เดือน ถึง ๑ ปีต่อครั้ง 

๒ ต่ า โอกาสเกิด ๒๐ – ๓๙%  ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ  
หรือเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง  
หรือมากกว่า ๑ ปี - ๒ ปี ต่อครั้ง 

๑ ต่ ามาก โอกาสเกิด ๒๐ – ๓๙%  ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ  
หรือเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง  
หรือมากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง 
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ด้านผลกระทบ 
คะแนน ความหมาย เกณฑ์ 

๕ สูงมาก มีผลกระทบด้านจ านวนเงินมากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท หรือ 
มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ ๙๐ หรือ 
มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูงมาก หรือ 
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ระดับ สูงมาก หรือ 
ส่งผลกระทบต่อภาวการณ์คลังของรัฐบาล ระดับ สูงมาก หรือ 
ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูงมาก 

๔ สูง มีผลกระทบด้านจ านวนเงินระหว่าง ๕๐๐,๐๐๑ – ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ 
มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่างร้อยละ ๗๑ – ๙๐ หรือ 
มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูง หรือ 
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ สูง หรือ 
ส่งผลต่อภาระการคลังของรัฐบาล ระดับ สูง หรือ 
ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ สูง 

๓ ปานกลาง มีผลกระทบด้านจ านวนเงินระหว่าง ๕๐,๐๐๑ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือ 
มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่างร้อยละ ๕๑ – ๗๐ หรือ 
มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรระดับ ปานกลาง หรือ 
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ปานกลาง หรือ 
มีผลต่อภาระการคลังของรัฐบาล ระดับ ปานกลาง หรือ 
ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ ปานกลาง 

๒ ต่ า มีผลกระทบด้านจ านวนเงินระหว่าง  ๒๐,๐๐๑ –  ๕๐,๐๐๐ บาท หรือ 
มีผลกระทบต่อผู้รับบริการระหว่างร้อยละ ๒๑ – ๔๐ หรือ 
มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรระดับ ต่ า หรือ 
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ต่ า หรือ 
มีผลต่อภาระการคลังของรัฐบาล ระดับ ต่ า หรือ 
ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ ต่ า 

๑ ต่ ามาก มีผลกระทบด้านจ านวนเงินไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือ 
มีผลกระทบต่อผู้รับบริการไม่เกินร้อยละ ๑ – ๒๐ หรือ 
มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรระดับ ต่ ามาก หรือ 
มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับ ต่ ามาก หรือ 
มีผลต่อภาระการคลังของรัฐบาล ระดับ ต่ ามาก หรือ 
ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับ ต่ ามาก 
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๔.๒ เกณฑ์คะแนนการน าระดับโอกาสและระดับผลกระทบมาพิจารณาร่วมกัน 
ระดับผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
๕ = สูงมาก ๑ x ๕ = ๕ ๒ x ๕ = ๑๐ ๓ x ๕ = ๑๕ ๔ x ๕ = ๒๐ ๕ x ๕ = ๒๕ 
๔ = สูง ๑ x ๔ = ๔ ๒ x ๔ = ๘ ๓ x ๔ = ๑๒ ๔ x ๔ = ๑๖ ๕ x ๔ = ๒๐ 
๓ = ปานกลาง ๑ x ๓ = ๓ ๒ x ๓ = ๖ ๓ x ๓ = ๙ ๔ x ๓ = ๑๒ ๕ x ๓ = ๑๕ 
๒ = ต่ า ๑ x ๒ = ๒ ๒ x ๒ = ๔ ๓ x ๒ = ๖ ๔ x ๒ = ๘ ๕ x ๒ = ๑๐ 
๑ = ต่ ามาก ๑ x ๑ = ๑ ๒ x ๑ = ๒ ๓ x ๑ = ๓ ๔ x ๑ = ๔ ๕ x ๑ = ๕ 
ระดับโอกาส ๑ = ต่ ามาก ๒ = ต่ า ๓ = ปานกลาง ๔ = สูง ๕ = สูงมาก 

 
 ๔.๓ เกณฑ์ระดับความเสี่ยง และแนวทางการด าเนินการในแตล่ะดับความเสี่ยง 

แนวทางการด าเนินการในแต่ละดับความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน การด าเนินการ 

สูงมาก (Extreme) ๑๙-๒๕ ระดับท่ีองค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการความเสี่ยงให้ไปอยู่ใน
ระดับต่ าลงโดยทันที 

สูง (High) ๑๓-๑๘ ระดับท่ีองค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการความเสี่ยงให้ไปอยู่ใน
ระดับต่ าลงโดยเร็ว/ก าหนดผู้บริหารติดตามอย่างใกล้ชิด 

ปานกลาง 
(Medium) 

๖-๑๒ ระดับท่ีองค์กรยอมรับได้โดยอาจมีการติดตามเฝ้าระวังทุกเดือน เพ่ือไม่ให้
ความเสี่ยงเพ่ิมข้ึน/ก าหนดผู้บังคับบัญชาติดตามอย่างสม่ าเสมอ 

ต่ า (Low) ๑-๕ ระดับท่ีองค์กรยอมรับได้โดยไม่ด าเนินการใดๆ เพิ่มเติม 
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๔.๔ การประเมินความเสี่ยง (การให้คะแนนความเสี่ยง) 
รหัส 
ความ 
เสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุมในปัจจุบัน 
ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ล าดับ

ความ 
ส าคัญ โอกาส 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 

๑ ด้านการก าหนด
ราคากลาง 

ขั้นตอน 
- ส ารวจ 
- ออกแบบ เขียนแบบ 
- ประมาณราคาก่อสร้าง 

วิธีปฏิบัติ 
- ด าเนินการโดยขอความอนุเคราะห์นาย
ช่างโยธา จากท้องถิ่นอ่ืนมาด าเนินการ 

๔ ๕ ๒๐ ๒ 

๒ ด้านการเขียน
แบบและ
ประมาณราคา 

ขั้นตอน 
- ส ารวจ 
- ออกแบบ เขียนแบบ 
- ประมาณราคาก่อสร้าง 
วิธีปฏิบัต ิ
- ด าเนินการโดยขอความอนุเคราะห์นาย
ช่างโยธา จากท้องถิ่นอ่ืนมาด าเนินการ 

 

๔ ๕ ๒๐ ๓ 

๓ ด้านการเก็บ
รักษาพัสดุ 

๑. มีค าสั่งแบ่งงาน ภายในกองคลังแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๒. ผู้บริหารให้ความส าคัญ ให้ค าปรึกษา
แนะน าที่ดี 

๔ ๔ ๑๖ ๔ 

๔ ด้านงาน
งบประมาณการ
โอนงบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 

- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
    ว่าด้วยวิธีงบประมาณ ระเบียบหนังสือ

สั่งการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดท า
งบประมาณ 

 

๔ ๔ ๑๖ ๕ 

๕ งานนิติการ ๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษา อบรมตาม
หลักสูตรเพื่อเพ่ิมความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

๒. ให้ค าปรึกษากับบุคลากรและเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานที่ยังไม่ทราบถึงระเบียบ 
กฎหมาย  ที่ชัดเจน 

๓. มีระบบตอบค าถามเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ประชาชน 

๔ ๔ ๑๖ ๖ 
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(การให้คะแนนความเสี่ยง) (ต่อ...) 
รหัส 
ความ 
เสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุมในปัจจุบัน 
ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ล าดับ

ความ 
ส าคัญ โอกาส 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 

๖ การจัดเก็บขยะ
มูลฝอยและการ
จัดการ
สิ่งแวดล้อม 

๑. มีการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมและหนังสือสั่งการต่างๆใน
การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย มีการ
วางแผนการด าเนินการในชุมชน โดยจัด
กิจกรรมรองรับการจัดการขยะมูลฝอย
ทุกประเภท 

๒. ข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ.๒๕๔๓ 

๓. มีการให้บริการโดยการจัดให้มีถังขยะไป
วางบริเวณบ้านของผู้พักอาศัยแต่ละราย
ที่ขอรับบริการเก็บขยะ 

๔. สนับสนุนส่งเสริมกระตุ้นให้ประชาชน
ทุกกลุ่มในชุมชนมีจิตส านึกในการรักษา
ความสะอาด 

๕. รณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อต่างๆ 
เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์,  เสียงตามสาย
รถวิ่งประชาสัมพันธ์, แผ่นพับ,  เพลง
รณรงค์ขยะ  เป็นต้น 

๖. สนับสนุน  ส่งเสริม  กระตุ้นให้
ประชาชนทุกกลุ่มในชุมชนมีจิตส านึกใน
การรักษาความสะอาด 

๗. อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะกับ
ประชาชน  นักเรียน  เด็ก  ผู้น าชุมชน 

๓ ๔ ๑๒ ๙ 

๗ งานควบคุม 
และป้องกัน
โรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อ 
โรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ 

๑. จัดหาหน้ากากอนามัยและเจล
แอลกอฮอล์เพื่อมอบให้ครัวเรือนได้ใช้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ 

๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบและตระหนักถึงอันตรายของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด๑๙) 

๓. ประสานงานและสร้างเครือข่ายจากทุก
ภาคส่วนให้เกิดแนวทางการประสานงาน
ที่ชัดเจนในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

๔ ๔ ๑๖ ๘ 
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(การให้คะแนนความเสี่ยง) (ต่อ...) 
รหัส 
ความ 
เสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุมในปัจจุบัน 
ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ล าดับ

ความ 
ส าคัญ โอกาส 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 

๘ ด้านการด าเนิน
เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน ์
ทับซ้อน 

๑. มีค าสั่งแบ่งงาน ภายในกองคลังแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

๒. ยึดถือ กฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของ
ทางราชการอย่างเคร่งครัด 

๓. ผู้บริหารเป็นตัวอย่างที่ดีในความซื่อสัตย์
สุจริต 

๓ ๓ ๙ ๑๑ 

๙ ควบคุมดูแล
รักษาคุณภาพ
ของน้ าประปา
และเครื่องมือที่
ใช้ในการผลิต 

๑. ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส าหรับ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ของ
ระบบประปาให้เพียงพอกับการซ่อมแซม 

๒. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
๓. ขยายเขตประปาภูมิภาคเพ่ือให้เป็น

ทางเลือกของผู้ใช้น้ า   

๕ ๕ ๒๕ ๑ 

๑๐ งานสวัสดิการ
และสังคม 

๑. จัดท ารายงานการจ่ายเบี้ยยังชีพต่อ
ผู้บริหาร อปท. เป็นประจ าทุกเดือน 

๒. สร้างเข้าใจแนวทางในการรับขึ้น
ทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ   
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๓. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่
มีคุณสมบัติครบถ้วนส าหรับการขึ้น
ทะเบียนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง 

๔. ประสานงานกับส านักงานทะเบียน
ราษฎรเพ่ือขอคัดลอกรายชื่อผู้สูงอายุที่มี
สิทธิขึ้นทะเบียนในปีงบ ประมาณนั้น ๆ 

๓ ๓ ๙ ๑๒ 

๑๑ ด้านงาน
วิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

๑. จัดท าค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน
ครอบคลุมในส่วนงานที่รับผิดชอบ 

๒. สรรหาบุคลการเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้มีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงาน
ความรับผิดชอบ เพ่ือไม่ให้เกิดความ
ล่าช้าในการด าเนินงาน    

๓ ๓ ๙ ๑๐ 
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(การให้คะแนนความเสี่ยง) (ต่อ...) 
รหัส 
ความ 
เสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุมในปัจจุบัน 
ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ล าดับ

ความ 
ส าคัญ โอกาส 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 

๑๒ การจัดการ
ศึกษาและ
พัฒนาศูนย์ 
เด็กเล็ก 

๑. ประชุม/ตรวจสอบกับคณะกรรมการ
ศูนย์ ผู้ปกครองเพ่ือประชุมการเรียน 
การสอน 

๒. ส่งครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมอบรม 
เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถ พัฒนา
ทักษะและสอนให้ดียิ่งขึ้น 

๓ ๓ ๙ ๒๐ 

๑๓ ด้านการตรวจ
ฎีกาก่อนอนุมัติ
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
การจ่ายเงิน
อุดหนุน การ
จ่ายขาดเงิน 

๑. ติดตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

๒. ใช้ระบบสารสนเทศ เช่น อินเตอร์เน็ตใน
การติดตามระเบียบฯ  

๓. ติดต่อประสานงานกับ อปท. ใกล้เคียง 

๓ ๓ ๙ ๑๔ 

๑๔ การควบคุมการ
ประกอบกิจการ
ที่ขออนุญาตต่อ
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑. จัดท าขั้นตอนการขอใบอนุญาตทั้งราย
เก่าและรายใหม่ 

๒. ประชาสัมพันธ์  ให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการ 

๓. แจ้งการต่อใบอนุญาตล่วงหน้าประมาณ 
๑ เดือนก่อนที่ใบอนุญาตหมดอายุ 

๓ ๓ ๙ ๑๕ 

๑๕ ด้านการพัฒนา
บุคลากร 
 

- ด าเนินการ ติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง จัดให้มีการประชุมประจ าเดือน
และรายงานผลการด าเนินการให้
ผู้บังคับบัญชา และนายกเทศมนตรี
ทราบ ผลด าเนินการ 

๓ ๓ ๙ ๑๙ 

๑๖ ด้านการ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 
 

ขั้นตอน 
- ส ารวจตรวจสอบ ตั้งงบประมาณให้

เพียงพอในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพ่ือซ่อมแซมไฟฟ้า 

วิธีปฏิบัติ 
- ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ที่

มีความรู้ความช านาญด้านไฟฟ้า 

๔ ๔ ๑๒ ๗ 
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(การให้คะแนนความเสี่ยง) (ต่อ...) 
รหัส 
ความ 
เสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุมในปัจจุบัน 
ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ล าดับ

ความ 
ส าคัญ โอกาส 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 

๑๗ งานการ
เจ้าหน้าที่   

๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษา อบรมใน
หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  
ระเบียบแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ
และถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

๒. ปรับปรุงกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสม
กับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจ
ที่ปฏิบัติจริง 

๓. ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลให้แม่นย าเพ่ือการปฏิบัติงานให้
เป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาด 

๒ ๒ ๔ ๑๖ 

๑๘ งานธุรการด้าน
งานสารบรรณ 

๑. ปรับปรุงค าสั่งให้มีความชัด เจน  กรณีที่
เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ให้ผู้ท าหน้าที่แทนเพ่ือ
ไม่ให้งานหยุดชะงัก 

๒. เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและประสานงาน
กับทุกส่วนงานเพ่ือให้เกิดความชัดเจน
และทันต่อเวลา 

๓. ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วย งานที่
เกี่ยวข้องทางระบบ อินเตอร์เน็ตทุกวัน 

๔. จัดท าทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ
อย่างชัดเจน 

๓ ๓ ๙ ๑๗ 

๑๙ งานด้านป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

๑. มีการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๒. จัดฝึกอบรมทบมวนการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 

๓ ๓ ๙ ๑๓ 

๒๐ งานทะเบียน
ราษฎร 

๑. ค าสั่งเทศบาลเหมืองใหม่  เรื่อง 
มอบหมายงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้าง- ประจ า   และพนักงานจ้าง  
ภายในส านักปลัด 

๒. พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑ ๑ ๑ ๑๘ 
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(การให้คะแนนความเสี่ยง) (ต่อ...) 
รหัส 
ความ 
เสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุมในปัจจุบัน 
ระดับความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ ล าดับ

ความ 
ส าคัญ โอกาส 

ผล 
กระทบ 

คะแนน 

  ๓. ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการ
จัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
แก้ไขถึงปัจจุบัน 

    

๒๑ การจัดงาน
ประเพณี
ท้องถิ่น 

๑. น า พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

๒. เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงและใช้จ่ายอย่าง
ประหยัด 

๑ ๑ ๑ ๒๑ 

๒๒ การส่งเสริม
ทางด้านการ
กีฬาและ
นันทนาการ 

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

๒. เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงและใช้จ่ายอย่าง
ประหยัด 

๑ ๑ ๑ ๒๒ 
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๕. การตอบสนองความเสี่ยง 
วิธีการตอบสนองความเสี่ยง เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ ก าหนด ๔ วิธี ดังนี ้

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) 
ด าเนินการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ความเสี่ยง เช่น ยกเลิกโครงการ 
๒. การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) 
ลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น 

ปรับปรุงระการท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ 
๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง Transfer/Risk Sharing) 
ถ่ายโอนความรับผิดชอบบางส่วน/ทั้งหมด ให้ผู้อ่ืนร่วมรับผิดชอบ 

 ๔. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) 
ยอมรับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อยู่ระดับที่ยอมรับได้ ไม่คุ้มค่าในการจัดการ 
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วิธีการตอบสนองความเสี่ยง  
ล าดับ ความเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยงท่ียัง
เหลืออยู่ 

การ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

มาตรการตอบสนองความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ท่ีคาดหวัง 
กิจกรรม ก าหนดเวลา โอกาส ผลกระทบ คะแนน 

๑ ควบคุมดูแลรักษาคุณภาพ
ของน้ าประปาและเครื่องมือ
ที่ใช้ในการผลิต 

๒๕ ลดความเสี่ยง ตรวจสอบคุณภาพน้ า ปีละ ๑ ครั้ง  
- ตรวจสอบระบบการกรองน้ า/ใช้ระบบ
การฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน ท าความ
สะอาด ฯลฯ เวลาในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาเครื่องสูบน้ าและอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

ม.ค.๖๕ - 
ก.ย.๖๕ 

๓ ๓ ๙ 

๒ ด้านการก าหนดราคากลาง ๒๐ ลดความเสี่ยง มีการปรับแผนการจัดจ้าง ม.ค.๖๕ - 
ก.ย.๖๕ 

๓ ๓ ๙ 

๓ ด้านการเขียนแบบและ
ประมาณราคา 

๒๐ ลดความเสี่ยง - สรรหาพนักงานตามภารกิจต าแหน่ง
ผู้ช่วยช่างโยธาเพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่
ประจ าที่ไม่ต้องใช้ความช านาญมาก 

ม.ค.๖๕ - 
ก.ย.๖๕ 

๓ ๓ ๙ 

๔ ด้านการเก็บรักษาพัสดุ ๑๖ ลดความเสี่ยง - หาสถานที่ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุที่มีความ
ปลอดภัย และไม่ไกลจากส านักงาน 

ม.ค.๖๕ - 
ก.ย.๖๕ 

๓ ๓ ๙ 
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วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (ต่อ ...) 
ล าดับ ความเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยงท่ียัง
เหลืออยู่ 

การ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

มาตรการตอบสนองความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ท่ีคาดหวัง 
กิจกรรม ก าหนดเวลา โอกาส ผลกระทบ คะแนน 

๕ ด้านงานงบประมาณ 
การโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

๑๖ ลดความเสี่ยง - ประชุมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเพ่ือ
ซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี  โดยก าชับให้
หัวหน้าส่วนราชการต่างๆก ากับดูแลการตั้ง
งบประมาณท่ีอยู่ในความรับผิดชอบให้ถูกต้อง 
ครอบคลุมทุกแผนงาน ครบทุกหมวด ให้
เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือจะไม่ให้มีการโอน
งบประมาณรายจ่ายบ่อยครั้งจนเกินไป 

ม.ค.๖๕ - 
ก.ย.๖๕ 

๓ ๓ ๙ 

๖ งานนิติการ ๑๖ ลดความเสี่ยง - ปลัดเทศบาลฯ ท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษาและ
แนะน า กรณีมีการด าเนินงานทางด้าน
กฎหมาย  การพิจารณาวินิจฉัย งานเรื่องราว
ร้องเรียน- ร้องทุกข์  และการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน   

ม.ค.๖๕ - 
ก.ย.๖๕ 

๓ ๓ ๙ 

๗ ด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

๑๒ ยอมรับ 
ความเสี่ยง 

- จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น 
- บางกิจกรรมจ้างเหมาบริการเอกชน
ด าเนินการ 

ม.ค.๖๕ - 
ก.ย.๖๕ 

๓ ๓ ๙ 
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วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (ต่อ ...) 
ล าดับ ความเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยงท่ียัง
เหลืออยู่ 

การ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

มาตรการตอบสนองความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ท่ีคาดหวัง 
กิจกรรม ก าหนดเวลา โอกาส ผลกระทบ คะแนน 

๘ งานควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ 

๑๖ ลดความเสี่ยง - เตรียมความพร้อมด้านวัสดุและอุปกรณ์ใน
การป้องกันและควบคุมโรคฯ 
- ตรวจเชิงรุกโดยชุดตรวจ ATK 

ม.ค.๖๕ - 
ก.ย.๖๕ 

๓ ๓ ๙ 

๙ การจัดเก็บขยะมูลฝอยและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

๑๒ ยอมรับ 
ความเสี่ยง 

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
- รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้ง
เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะในพ้ืนที่/น า
กฎหมายข้อบัญญัติมาบังคับใช้ในการควบคุม
การก าจัดขยะมูลฝอย 
- ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การรักษาความสะอาด 

ม.ค.๖๕ - 
ก.ย.๖๕ 

๓ ๓ ๙ 

๑๐ ด้านงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

๙ ยอมรับ 
ความเสี่ยง 

- จัดท าตารางการปฏิบัติงาน ก าหนดห้วง
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน การเริ่มต้นและ
สิ้นสุดแล้วเสร็จของโครงการต่างๆ 
- สรรหาบุคลการเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้มีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานความ
รับผิดชอบ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน     

ม.ค.๖๕ - 
ก.ย.๖๕ 

๓ ๓ ๙ 
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วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (ต่อ ...) 
ล าดับ ความเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยงท่ียัง
เหลืออยู่ 

การ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

มาตรการตอบสนองความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ท่ีคาดหวัง 
กิจกรรม ก าหนดเวลา โอกาส ผลกระทบ คะแนน 

๑๑ ด้านการด าเนินงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

๙ ยอมรับ 
ความเสี่ยง 

- ก าหนดให้มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน 
- จัดท าประชุมอบรมสัมมนาและแลกเปลี่ยน
ความรู้ 

ม.ค.๖๕ - 
ก.ย.๖๕ 

๒ ๑ ๒ 

๑๒ งานสวัสดิการและสังคม ๙ ยอมรับ 
ความเสี่ยง 

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดให้มีการ
ประชาคมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง 

ม.ค.๖๕ - 
ก.ย.๖๕ 

๒ ๑ ๒ 

๑๓ งานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๙ ยอมรับ 
ความเสี่ยง 

- จัดท าเอสารเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
แจ้งการเตือนภัยล่วงหน้า ทางระบบเสียง 
ตามสาย  
- จัดหาวัสด-ุครุภัณฑ์ส าหรับการช่วยเหลือ
ประชาชนให้เพียงพอ 

ม.ค.๖๕ - 
ก.ย.๖๕ 

๒ ๑ ๒ 

๑๔ ด้านการตรวจฎีกาก่อน
อนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณการจ่ายเงิน
อุดหนุน  การจ่ายขาดเงิน
สะสม 

๙ ยอมรับ/
ลด 

ความเสี่ยง 

- ติดตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
- ใช้ระบบสารสนเทศ เช่น อินเตอร์เน็ตในการ
ติดตามระเบียบฯ  
- เข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระเบียบ
ใหม่ๆท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
- ติดต่อประสานงานกับ อปท. ใกล้เคียง 

ม.ค.๖๕ - 
ก.ย.๖๕ 

๒ ๑ ๒ 
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วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (ต่อ ...) 
ล าดับ ความเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยงท่ียัง
เหลืออยู่ 

การ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

มาตรการตอบสนองความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ท่ีคาดหวัง 
กิจกรรม ก าหนดเวลา โอกาส ผลกระทบ คะแนน 

๑๕ การควบคุมการประกอบ
กิจการที่ขออนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น   
ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙ ยอมรับ/
ลด 

ความเสี่ยง 

- ให้ผู้รับผิดชอบออกชี้แจงผู้ประกอบการเป็น
รายสถานประกอบการ 
- จัดท าแผนการออกตรวจสอบผู้ประกอบ
กิจการทั้งรายเก่าและรายใหม่ 
- เสนอผู้บริหารใช้มาตรการทางกฎหมาย
ต่อไป 

ม.ค.๖๕ - 
ก.ย.๖๕ 

๒ ๑ ๒ 

๑๖ งานการเจ้าหน้าที่ ๔ ยอมรับ
ความเสี่ยง 

- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมอย่างต่อเนื่อง ม.ค.๖๕ - 
ก.ย.๖๕ 

๑ ๑ ๑ 

๑๗ งานธุรการด้านงาน 
สารบรรณ 

๙ ยอมรับ/
ลด 

ความเสี่ยง 

- ลงทะเบียนรับหนังสือทุกฉบับและน าจ่าย 
ให้กับผู้รับผิดชอบทันที 
- ตรวจสอบเอกสารข้อมูลข่าวสารราชการ
จากอินเตอร์เน็ตทุกวัน 

ม.ค.๖๕ - 
ก.ย.๖๕ 

๒ ๑ ๒ 

๑๘ งานทะเบียนราษฎร ๑ ยอมรับ
ความเสี่ยง 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา ม.ค.๖๕ - 
ก.ย.๖๕ 

๑ ๑ ๑ 

๑๙ ด้านการพัฒนาบุคลากร ๙ ยอมรับ
ความเสี่ยง 

- ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับการท างาน  และใช้ปฏิบัติได้จริง 
- ให้เจ้าหน้าที่หมั่นศึกษากฎหมาย  ระเบียบ  
ให้ชัดเจน 

ม.ค.๖๕ - 
ก.ย.๖๕ 

๒ ๑ ๒ 
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วิธีการตอบสนองความเสี่ยง (ต่อ ...) 
ล าดับ ความเสี่ยง ระดับความ

เสี่ยงท่ียัง
เหลืออยู่ 

การ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง 

มาตรการตอบสนองความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงเหลืออยู่ท่ีคาดหวัง 
กิจกรรม ก าหนดเวลา โอกาส ผลกระทบ คะแนน 

๒๐ การจัดการศึกษาและพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็ก 

๙ ยอมรับ/
ลด 

ความเสี่ยง 

- การวางแผนการใช้งบประมาณ เพ่ือพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็ก 
- ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ม.ค.๖๕ - 
ก.ย.๖๕ 

๓ ๒ ๖ 

๒๑ การจัดงานประเพณีท้องถิ่น ๑ ยอมรับ
ความเสี่ยง 

- ให้ทบทวนและก าหนดมาตรการ
งบประมาณในการจัดงานโครงการที่ใช้จ่าย
งบประมาณตอบสนองความต้องการและ
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังไม่ควรตั้งงบประมาณ
ฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ 

ม.ค.๖๕ - 
ก.ย.๖๕ 

- - - 

๒๒ การส่งเสริมทางด้านการ
กีฬาและนันทนาการ 

๑ ยอมรับ
ความเสี่ยง 

- การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบางอย่างไม่
สามารถด าเนินการได้ 
- ทบทวนและก าหนดมาตรการงบประมาณ
ในการจัดงานโครงการที่ใช้จ่าย งบประมาณท่ี
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจัง ไม่ควรตั้งงบประมาณฟุ่มเฟือย
เกินความจ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 

ม.ค.๖๕ - 
ก.ย.๖๕ 

- - - 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

ชื่อความเสี่ยง ความเสี่ยง ก่อน
จัดการ 

หลัง
จัดการ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. ควบคุมดูแล
รักษาคุณภาพของ
น้ าประปาและ
เครื่องมือที่ใช้ใน
การผลิต 

1. น้ าประปายังไม่ได้คุณภาพมีความใส
ขุ่นไม่คงท่ี เนื่องจากก่อสร้างมาเป็น
ระยะเวลานาน 

2. ขึ้นอยู่กับคุณภาพแหล่งน้ าดิบ ที่ใช้
ผลิตน้ าประปา 

๒๕ ๙ ตรวจสอบคุณภาพน้ า ปีละ ๑ ครั้ง  
- ตรวจสอบระบบการกรองน้ า/ใช้ระบบการ
ฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน ท าความสะอาด ฯลฯ 
เวลาในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องสูบน้ า
และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

ม.ค.๖๕- 
ก.ย.๖๕ 

กองช่าง  

๒. ด้านการก าหนด
ราคากลาง 

1. ขาดบุคลากรด้านช่าง 
 

๒๐ ๙ มีการปรับแผนการจัดจ้าง ม.ค.๖๕- 
ก.ย.๖๕ 

กองช่าง  

๓. ด้านการเขียน
แบบและประมาณ
ราคา 

ขาดบุคลากรด้านช่าง 
- งานเขียนแบบ 
- การควบคุมการก่อสร้าง 

 

๒๐ ๙ - สรรหาพนักงานตามภารกิจต าแหน่งผู้ช่วย
ช่างโยธาเพ่ือปฏิบัติตามหน้าที่ประจ าที่ไม่
ต้องใช้ความช านาญมาก 

ม.ค.๖๕- 
ก.ย.๖๕ 

กองช่าง  

๔. ด้านการเก็บ
รักษาพัสดุ 

- ไม่มีสถานที่กลางส าหรับเก็บรักษาพัสดุ 
 

๑๖ ๙ - หาสถานที่ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุที่มีความ
ปลอดภัย และไม่ไกลจากส านักงาน 

ม.ค.๖๕- 
ก.ย.๖๕ 

กองคลัง  

๕. ด้านงาน
งบประมาณการ
โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

- มีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง  มีการ
โอนข้ามหมวดหลายรายการ และ
บางครั้งเป็นการโอนมาตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ เนื่องจากภารกิจบางภารกิจเป็น
โครงการที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารที่เป็น
ปัญหาจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน  

๑๖ ๙ - ประชุมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเพ่ือ
ซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี  โดยก าชับ
ให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆก ากับดูแลการ
ตั้งงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบให้
ถูกต้อง ครอบคลุมทุกแผนงาน ครบทุก
หมวด ให้เพียงพอและเหมาะสมเพื่อจะไม่ให้ 

ม.ค.๖๕- 
ก.ย.๖๕ 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 
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แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

ชื่อความเสี่ยง ความเสี่ยง ก่อน
จัดการ 

หลัง
จัดการ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 และไม่ได้มีการตราไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายในปีนั้น รวมถึงการ
ตั้งงบประมาณไว้ไม่พอจ่าย ท าให้เกิด
การโอนงบประมาณบ่อยครั้ง ท าให้เกิด
ปัญหาในการจัดสรรงบประมาณตาม
โครงการต่างๆไม่เพียงพอในแต่ละปี  ซึ่ง
มองให้เห็นถึงการบริหารงบประมาณที่
ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ 

  มีการโอนงบประมาณรายจ่ายบ่อยครั้ง
จนเกินไป 

   

๖. งานนิติการ - เทศบาลฯ  ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านนิติการโดยตรง 
- สภาพเศรษฐกิจ การเมือง  และ
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

๑๖ ๙ - ปลัดเทศบาลฯ ท าหน้าที่ ให้ค าปรึกษา
และแนะน า กรณีมีการด าเนินงานทางด้าน
กฎหมาย  การพิจารณาวินิจฉัย งาน
เรื่องราวร้องเรียน- ร้องทุกข์  และการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน   

ม.ค.๖๕- 
ก.ย.๖๕ 

ส านักปลัด  

 
                ลงชื่อ        
               (นายธีรวัฒน์   จันทร์เสมา) 
                          นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองใหม่ 
                         วันที่  ๒๙  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 


