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ค าน า 

  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ           
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อาศัยอ านาจตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 
๘๕/๒๕๕๗   ข้อ ๑๑  ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒  คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาดโดยความเห็นชอบของผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด จึงก าหนดแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ไว้เป็นเครื่องมือในการ
ก ากับการด าเนินงานด้านการป้องกันความเสี่ยงเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จะได้น าเสนอต่อไปนี้ 
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บทที ่๑ 
บทน า 

๑.๑ ความหมายและค าจ ากดัความ 
  ความเสี่ยง(Risk)  คือ การวัดความสามารถที่จะด าเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบความส าเร็จ 
ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ ก าหนดเวลา และข้อจ ากัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ อย่างเช่น การจัดท า โครงการหรือ
กิจกรรมที่จะด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอนาคต โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด มาด าเนินการให้ประสบ
ความส าเร็จ ภายใต้กรอบเวลาอันจ ากัดซึ่งเป็นการก าหนดการปฏิบัติการในอนาคต ความเสี่ยงจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนและความจ ากัดของทรัพยากรโครงการ ผู้บริหารโครงการจึงต้องจัดการความเสี่ยงของ
โครงการเพ่ือให้ปัญหาของโครงการลดน้อยลงและสามารถด าเนินการให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (https:.//th.wikipedia.org/wiki/2020/11/06/ความเสี่ยง) 
  การบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์เพ่ือ
จัดล าดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจาก ๑) โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์(Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ๒) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง 
ขนาดของความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
  การจัดการความเสี่ยง หมายถึง แนวทางในการลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยงหรือลด
ผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
  การติดตามประเมินผล หมายถึง การติดตามผลระหว่างการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
และท าการสอบทานว่าแผนจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพหรือไม่หากแผนจัดการความเสี่ยงใดไม่มีประสิทธิภาพก็ให้มี
การปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีการ
ปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความ
เสี่ยงควรจัดให้มีการด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
๑.๒ หลกัการและเหตผุล 
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด และกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓  ลงวันที่ 
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามเจตนารมณ์ มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่ก าหนดว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่ การบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเป้หมายดังต่อไปนี้ 
  (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
  (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  (๔) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
  (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
  (๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
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  (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
๑.๓ วตัถปุระสงค์ของการบรหิารความเสีย่ง 
  ๑. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน 
  ๒. เพ่ือป้องกันความเสียหายแก่หน่วยงายของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๑.๔ ปจัจยัทีก่่อให้เกิดความเสีย่ง 
  ๑. ปจัจยัภายนอก ประกอบด้วย 
   ๑.๑ ภัยธรรมชาติ (Natural Environment) 
   ๑.๒ เศรษฐกิจ (Economic) 
   ๑.๓ การเมือง (Political) 
   ๑.๔ สังคม (Social) 
   ๑.๕ เทคโนโลยี (Technological) 
  ๒. ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย 
   ๒.๑ คณะผู้บริหาร/กลยุทธ์ในการบริหารองค์กร (Strategy)  
   ๒.๒ โครงสร้างองค์กร (Structure) ที่ไม่เหมาะสมกับภารกิจ 
   ๒.๓ รูปแบบการปฏิบัติงาน (System) กระบวนการ /การบริหารจัดการ การก าหนดนโยบาย 
แผนงาน ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การด าเนินงาน การติดตมประเมินผล การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงาน 
   ๒.๔ บุคลากร (Staff) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
   ๒.๕ ทักษะ ความรู้ความสามารถ (Skill) ของบุคลากรทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายประจ า 
   ๒.๖ รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารและพนักงานใน
องค์กร 
   ๒.๗ ค่านิยมร่วม (Shared Values) ของบุคลากรในองค์กรที่มีเป้าหมาย ทิศทางเดียงเดียวกัน
ในอันที่จะปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนหากไม่มีค่านิยมร่วมกันแล้วก็จะเกิดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ
ราชการ 
   

....................... 
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บทที ่๒ 
การบรหิารจดัการความเสีย่ง 

๒.๑ รูปแบบการประเมินความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the 
Tread way Commission) จ าแนกได้ ๔ ประเภท ดังนี้ 
  ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S : Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนด นโยบาย แผนงาน 
โครงการ ไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ 
  ๒. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (O: Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ หรือหลักวิชาการ การไม่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพียงพอของบุคลากรที่เก่ียวข้อง ความประมากเลินเล่อ ฯลฯ 
  ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F: Financial Risk) เป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีที่
ไม่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการที่ก าหนดไว้ หรือไม่มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ การจงใจละเว้น ความประมาทเลินเล่อ ฯลฯ 
  ๔. ความเสีย่งด้านกฎหมายระเบียบหรือที่เกี่ยวข้อง(C:Compliance Risk)  เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้หรือระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ
ต่างๆ ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หรือไม่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ สถานการณ์ปัจจุบัน (ระเบียบล้าหลัง)  
๒.๒ การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the 
Tread way Commission) 
  ๑. สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Environment) เช่น นโยบายของผู้บริหาร วัฒนธรรม
องค์กร ค่านิยมร่วม อ านาจหน้าที่ ความรู้ความสมารถ ทักษะของบุคลากร กระบวนการบริหารงาน ทรัพยากรทางการ
บริหาร ระเบียบกฎหมาย สารสนเทศ การติดตามประเมินผล ฯลฯ 
  ๒. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการ
บริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม 
  ๓. การบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัญหาที่จะเกิดขึ้น (Event Identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจ
เกิดข้ึนกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกหน่วยงาน  
  ๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการจ าแนกและจัดล าดับการประเมินความเสี่ยงที่มี
อยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงจาก
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 
  ๕ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการด าเนินการหลังจากที่องค์กรสามารถบ่งชี้ความ
เสี่ยงขององค์กรและประเมินความส าคัญของความเสี่ยง โดยน าความเสี่ยงไปแก้ไขด้วยวิธีการอันเหมาะสมด้วยวิธีการ ๔ 
วิธี ดังนี้ 
   ๕.๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk avoidance) หมายถึง การเลิกหรือไม่กระท าในอันที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสี่ยง 

   ๕.๒ การควบคุมความสูญเสีย (Risk reduction) มี ๒ วิธี คอื ๑) การป้องกันมิให้เกิดความ
เสียหาย ๒) การควบคุมความรุนแรงของความสูญเสียมิให้มีผลกระทบในวงกว้าง 
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   ๕.๓ การแบ่งความเสี่ยง (Risk Sharing) คือ วิธีการลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง 
   ๕.๔ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การยอมรับว่าการด าเนินงานขององค์กร
มีความเสี่ยงในบางประเด็น เป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ หรือน่าจะเกิดขึ้นน้อย โดยมีวิธีการหรือสามารถป้องกันได้
ไม่เพ่ิมความเสี่ยงยิ่งขึ้นจนไม่สามารถยอมรับได้ 
  ๖. กิจกรรมการควบคุม (Control Actives ) คือการก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติค่างๆ ที่จะกระท า
เพ่ือลดความเสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เ ช่น การก าหนด
กระบวนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจว่า
จะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  ๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) คือ ระบบสารสนเทศและการ
ติดต่อสื่อสารทีดีมีคุณภาพ  
  ๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring) คือ การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจ าองค์กรว่าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถือหรือปฏิบัติอยู่นั้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มีประเด็นใด
สมควรแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือดียิ่งขึ้นไป 
๒.๓ กระบวนการบริหารจดัการความเสีย่ง(Risk Management Process) 
  กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง มี ๕ ขั้นตอนดังนี้ 
  ๑. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
  ๒. การระบุความเสี่ยง (Risk identification) 
  ๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  ๔. การจัดการและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Planning) 
  ๕. การรายงานติดตามผล (Reporting and Monitoring) 
๒.๔ ปจัจยัทีท่ าใหก้ารบรหิารจดัการความเสีย่งลม้เหลว คือ 
  ๑. ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ 
  ๒. ไม่มีวิสัยทัศน์หรือวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจนในการวางแผนกลยุทธ์ 
  ๓. ไม่มีการสื่อสารให้พนักงานหรือบุคลากรในสังกัดรับทราบถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ท่ีจะ
ด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยง 
  ๔. ล้มเหลวในการสร้างทีมงานในการป้องกันความเสี่ยงไม่ส่าจะเป็นทีมผู้บริหารหรือทีมผู้ปฏิบัติงาน 
  ๕. มองทุกอย่างเป็นอุปสรรค ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยง 
  ๖. การก าหนดกลยุทธ์ล้มเหลวทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
๒.๕ ปจัจยัส าคญัทีจ่ะท าใหก้ารบรหิารจดัการความเสีย่งประสบผลส าเรจ็ 
  ๑. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง และทุกระดับ 
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  ๒. การใช้ค าหรือข้อความที่ท าให้ผู้อ่านผู้ฟังเข้าใจความหมายเดียวกัน 
  ๓. การปฏิบัติตามแนวทางวิธีการบริหารความเสี่ยงที่ต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอ 
  ๔. การมีกระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
  ๕. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
  ๖. การวัดผลการบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมทั้งการวัดความเสี่ยง 
  ๗. การฝึกอบรมและกลไกด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้พนักงานทุกคนเข้าใจกรอบและความรับผิดชอบ
ของการบริหารความเสี่ยง 
  ๘. การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้วยการก าหนดวิธีที่เหมาะสม 
๒.๖ การประเมนิความเสีย่งเชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ 
  ๑. การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ ( Quantitative Risk Assessment) เป็นการประเมินเชิงสถิติ
ตัวเลข อธิบายด้วยหลักการเหตุผล แบ่งเป็น ๑) ประเมินแบบ Deterministic Risk Assessment ๒) ประเมินแบบ 
Probabilistic Risk Assessment 
  ๒. การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Assessment) เป็นการประเมินที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ คือ 
   ๒.๑ มุ่งเน้นการอธิบายปรากฏการณ์เชิงสังคมศาสตร์และมานุษวิทยา 
   ๒.๒ เน้นความหลากหลาย ความครอบคลุมของข้อมูลและวิธีการเข้าถึงข้อมูล 
   ๒.๓ ไม่เน้นการตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์ เช่น การเก็บข้อมูลสถิติเชิงตัวเลข  
   ๒.๔ ใช้กระบวนการสังคมเก็บข้อมูล เช่น  
    ๑) การสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview) 
    ๒) การสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่ม (Focus group interview) 
    ๓) การใช้แบบสอบถาม (Questionaire) 
    ๔) การศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) 
๒.๗ วธิกีารและเทคนคิเชิงปรมิาณและคณุภาพ 
  ในการประเมินความเสี่ยงขององค์กรนั้นสามารถใช้การประเมินได้ทั้งสองแบบคือ การประเมินเชิง
คุณภาพและการประเมินเชิงปริมาณ โดยส่วนมากแล้วผู้บริหารจะใช้วิธีการประเมินเชิงคุณภาพในกรณีที่มีความเสี่ยงที่ไม่
สามารถใช้การประเมินเชิงปริมาณได้ เนื่องจากการประเมินเชิงปริมาณมีเทคนิควิธีการที่ซับซ้อนมากกว่า ทั้งนี้การจะ
พิจารณาใช้วิธีการประเมินแบบใดข้ึนอยู่กับความเหมาะ 
๒.๘ การวเิคราะห์ความเสีย่ง 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง แบ่งออกเป็นสองวิธีคือ  
  ๑. การวเิคราะห์ความเสี่ยงเชงิคณุภาพ เป็นการประเมินหาสาเหตุ ความเป็นไปได้ของความเสี่ยง 
ผลกระทบ ความรุนแรงชองผลกระทบ แนวทางการป้องกัน การแก้ไขปัญหา  วิธีการที่นิยมใช้ คือ 
   ๑) แบบ Probability impact Matrix เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงรายโครงการ 
   ๒) แบบ Top Ten Risk Item Tracking เป็นการจัดล าดับความเสี่ยงของโครงการและ
วิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของโครงการ 
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   ๓) Expert Judgment เป็นการประเมินความเสี่ยงโดยเอาความรู้สึก สัญชาตญาณ 
ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับใด เช่น สูง กลาง ต่ า จะใช้
วิธีการเชิงปริมาณหรือไมใช้ก็ได้  
  ๒. การวเิคราะห์ความเสีย่งเชงิปรมิาณ เป็นการประเมินหาสาเหตุ ความเป็นไปได้ของความเสี่ยง 
ผลกระทบ ความรุนแรงชองผลกระทบ แนวทางการป้องกัน การแก้ไขปัญหา โดยใช้ข้อมูลสถิติตัวเลข วิธีการที่นิยมใช้ 
ตัวอย่างเช่น เทคนิค Decision Tree analysis 
๒.๙ ขัน้ตอนการปฏบิตังิานการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ๕ ขั้นตอน คือ 
  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๒. วิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยง 
  ๓. จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๔. ด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๕. รายงานและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

.................. 
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แผนภูมแิสดงโครงสร้าง บทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ/คณะท างานการบรหิารความเสีย่ง 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

 
 
 ก าหนดนโยบายและแนวทาง   ก าหนดโครงสร้าง   ก าหนดประเภทความเสีย่ง 
                การบริหารความเสี่ยง                        และหน้าท่ีความรับผดิชอบ                     ระดับความเสี่ยงและเกณฑ์ 
              การบริหารความเสีย่ง                การประเมินความเสี่ยง  
 
 
- ค้นหาและระบุปัจจัยเสีย่ง   ทบทวนความเชื่อมโยงสอดคล้อง 
จากปัจจัยภายในและภายนอก                       ของยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง 
- วิเคราะห์ความเสีย่ง                                  และระดับกรม และระดับส านัก 
โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิด 
ผลกระทบต่อองค์กรที่จะไดร้ับ            
- จัดล าดับความเสี่ยง   วิเคราะห์และสรุปปจัจัยเสี่ยง 
เรียงตามล าดับของโอกาสและผล 
กระทบที่จะได้รับ/เกดิ 
 
     จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง   - การก าหนดมาตรการ/วิธีการ 
          จัดการความเสีย่ง 
          - ก าหนดกิจกรรม/แผนปฏิบตัิการ 
             ปฏิบัติตามแผน                                    ที่แก้ไขลดหรือป้องกันความเสี่ยง 
                       - ระบุผู้รับผิดชอบและวนัเวลาแล้ว
           เสร็จที่ชัดเจน 
 

รายงานและติดตาม 
ผลการปฏิบตัิตามแผนการบริหาร 

จัดการความเสีย่ง 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผน 
บริหารความเสี่ยง ประจ าป ี

 
 
 

วิเคราะหส์รปุผลรายงานต่อผู้บริหารสูงสดุ 
ขององค์กร (เทศบาล.) 

 
       
 

7 



๒.๑๐ ประโยชนข์องการบรหิารจัดการความเสีย่ง 
  การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประโยชน์ดังนี้ คือ 
  ๑. เป็นการสร้างฐานความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและปฏิบัติงาน 
  ๒. ให้ทราบถึงสภาพการด าเนินงานที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพ่ือเกิดความระมัดระวังในการด าเนินงานมิให้เกิดข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการด าเนินงาน 
  ๓. เป็นเครื่องมือในการบริหารการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

............................. 
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บทที ่๓ 
การจดัล าดบัความเสี่ยง 

 
๓.๑ การก าหนดเกณฑค์วามเสีย่ง 
  หลังจากท่ีคณะท างานหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการค้นหาและระบุปัจจัยเสี่ยงจากการ
วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  ประเภทความเสี่ยง ขนาด ความรุนแรง ความร้ายแรง ความถี่ในการเกิดความเสี่ยง 
ช่วงเวลา ขอบเขตพ้ืนที่หรือผู้ได้รับผลกระทบ ความเสียหาย เสร็จแล้วคณะท างานต้องก าหนดระดับความเสี่ยงเป็น
ตัวชี้วัด ส่วนมากการก าหนดเกฯฑ์ความเสี่ยงนิยมก าหนดไว้ ๕ ระดับ คือ 
  ระดับ ๑  หมายถึง  มีความเสี่ยงน้อยมาก หรือแทบจะไม่มีโอกาสในการเกิด 
  ระดับ ๒  หมายถึง  มีความเสี่ยงน้อย หรือนาน ๆ เกิด 
  ระดับ ๓  หมายถึง  มีความเสี่ยงปานกลางหรือเป็นไปได้ที่จะเกิด 
  ระดับ ๔  หมายถึง  มีความเสี่ยง สูง น่าจะเกิด หรือเกิดบ่อยครั้ง 
  ระดับ ๕  หมายถึง  มีความเสี่ยงสูงมาก ค่อนข้างแน่นอน หรือบ่อยมาก 
 

ตารางแสดงเกณฑ์กาประเมนิโอกาสทีจ่ะเกิดความเสีย่ง ( Likelihood ) 
โอกาสทีจ่ะเกิดความเสีย่ง ค าจ ากดัความ ความถีโ่ดยเฉลีย่ ระดบัความรุนแรง 

สูงมาก บ่อยมาก ๑ ครั้ง/เดือนหรือมากกว่า ๕ 
สูง บ่อย ๑-๖ เดือน/ครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง ๔ 

ปานกลาง ไม่บ่อย ๑ ครั้ง/ปี ๓ 
น้อย นาน ๆ ครั้ง ๒-๓ ปี/ครั้ง ๒ 

น้อยมาก แทบจะไม่มีโอกาสเกิด ๕ ปี/ครั้ง ๑ 
 
๓.๒ การจดัล าดับความเสีย่ง 
  เมื่อคณะท างานหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงเสร็จแล้ว จะต้องน าความ
เสี่ยงมาวิเคราะห์ความเสี่ยง (level of Risk)เพ่ือจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยจัดล าดับความสัมพันธ์ของความ
เสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ลักษณะความรุนแรง ผลกระทบ ตามตาราง Risk Map  
 
 

 

 

 

 

 

 

9 



ตารางแสดงระดบัความเสีย่ง (Risk Map) 

โอกาสทีจ่ะเกิด
ความเสีย่ง 

ผลกระทบของความเสีย่ง 
1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 =ปานกลาง 4 = สงู 5 = สงูมาก 

5 = สูงมาก 5 10 15 20 25 
4 = สูง 4 8 12 16 20 
3 = ปานกลาง 3 6 9 12 15 
2 = น้อย 2 4 6 8 10 
1 = น้อยมาก 1 2 3 4 5 
ระดบัความเสีย่ง = ค่าระดบัของโอกาสทีจ่ะเกิดความเสีย่ง × ค่าระดบัของผลกระทบของความเสีย่ง 

 

 

ตารางแสดงการจดัการความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยงโดยรวม ระดับคะแนน แทนด้วยแถบสี ความหมาย 
สูงมาก (Extreme) 20 - 25 แดง ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ทันที 

สูง (High) 9 - 16 ส้ม ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องมี
การจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้ 
ปานกลาง (Medium) 4 - 8 เหลือง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการ

ควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้าย
ไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

ต่ า (Low) 1 - 3 เขียว ระดับความเสี่ยงต่ า โดยไม่ต้องมีการควบคุม
ความเสี่ยง หรือการจัดการเพ่ิมเติม 

 

 

 

............................. 
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บทที ่๔ 
การบรหิารจดัการความเสีย่งของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 

 ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

๔.๑ คณะกรรมการบรหิารหรอืคณะท างานบรหิารจดัการความเสีย่งของเทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด 
  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขัดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ 
  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะท างานการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
ประกอบด้วยพนักงานเทศบาลดังต่อไปนี้ 
  ๑. ปลัดเทศบาล      เป็นประธานคณะท างาน 
  ๒. รองปลัดเทศบาล     เป็น รองประธานคณะท างาน 
  ๓. หัวหน้าส านักปลัด     เป็น คณะท างาน 
  ๔. ผู้อ านวยการกองคลัง     เป็น คณะท างาน 
  ๕. ผู้อ านวยการกองช่าง     เป็น คณะท างาน 
  6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  เป็น คณะท างานและเลขานุการ 
  7. นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ    เป็น คณะท างานและผช.เลขานุการ 
  อ านาจหนา้ที ่
  ๑. จัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
  ๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดความเสี่ยง 
  ๓. จัดท ารายงานผลการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  ๕. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑1 

 



๔.๒ แผนการประเมนิความเสีย่งสว่นราชการในสงักดั เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด 
ส านักปลดัเทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด 

 ๑. ดา้นกลยทุธ ์(S:Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการไม่เป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับเทศบาล 
ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน

แก้ไข 
๑. การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก

สภาท้องถิ่น 
๑. การประกาศนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่นบางประเด็น
นอกเหนืออ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ตามกฎหมายที่ก าหนดไว้  

๑. แจ้งแนวทางการก าหนด
นโยบายของคณะผู้บริหาร
ได้รับทราบก่อนแถลง
นโยบายต่อที่ประชุมในการ
เปิดประชุมสภาท้องถิ่นครั้ง
แรก 

๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑. จ านวนโครงการมากกว่ารายได้
ของเทศบาลได้รับการจัดสรร 
๒. มีการเพิ่มเติม/แก้ไขแผนงาน/
โครงการ บ่อยครั้งท าให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นขาดเสถียรภาพ 

๑. ประชาสัมพันธ์การ
บริหารจัดการแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ผู้น าชุมชนและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับ
ทราบระเบียบ กฎหมายใน
การจัดท าแผนให้มีความรู้
มากยิ่งขึ้น 

๓. การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

๑. กลุ่มประชาชนผู้น าหมู่บ้านขอรับ
งบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน
จ านวนมาก มีข้อบกพร่องในการ
เขียนโครงการและการรายงานผล
การด าเนินงานที่ล่าช้า 

๑. ก าชับ เร่งรัดติดตามให้
ถือปฏิบัติตามบันทึก
ข้อตกลงและหนังสือสั่งการ
โดยเคร่งครัด 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 
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๒. ดา้นการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับเทศบาล 
ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน

แก้ไข 
๑. การสรรหาบุคลากรตามแผนอัตราก าลัง ๑. มีต าแหน่งว่างในแผนอัตราก าลัง

ยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้ง เช่น 
ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน  

๑. บรรจุแต่งตั้งให้ครบตาม
แผนอัตราก าลังที่ก าหนดไว้ 

๒.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น - - 
๓. การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
- - 

๔. การตราเทศบัญญัติทั่วไป  - - 
๕. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ

การอนุมัติ 
- - 

๕. การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ๑. การขอรับการช่วยเหลือหรือ
ขอรับการสงเคราะห์ของผู้ยากไร้
อนาถา ไม่อยู่ในเงื่อนไขการให้ความ
ช่วยเหลือ 

๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมายโดยเคร่งครัด 
๒. ให้ค าแนะน าผู้มาใช้
บริการให้รับทราบปัญหาข้อ
ปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจ
การรับรู้ข้อจ ากัดในการ
ให้บริการ 

๖. การลงทะเยียนรับเบี้ยยังชีพ /ผู้พิการ/
เอดส์และเด็กแรกเกิด 

- - 

7. การด าเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

การจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพประจ าปี 

ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
คู่มือการด าเนินงานอย่าวง
เคร่งครัด 

8. การดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่ ทรัพย์สินของทางราชการ 

การอยู่เวรยามรักษาการณ์ประจ าวัน ก าชับผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้งถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

9. การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง การขออนุญาต การบันทึกการใช้
รถยนต์ การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
การดูแลบ ารุงรักษา 

ก าชับให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัด 

10. การบริหารจัดการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า การรายงานผลการด าเนินงาน ๑. ก าชับและติดตามกลุ่ม
ผู้ใช้น้ าและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือน 

 
  ๑3 



 
ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน

แก้ไข 
๑1. การรายงาน /การก าหนดตัวชี้วัด เช่น 

ITA /LPA/ OIT/E-laas/GFMIF/การ
รายงานปริมาณขยะ/ฯลฯ การด้วย
ระบบอิเลคทรอนิกส์อ่ืน ๆ  

 ด าเนินการไม่ทัน /ด าเนินการ
ล่าช้า/มีประเด็นมีหัวข้อซ้ าซ้อนกัน /
มีตัวชี้วัดจ านวนมาก 

ส่วนกลาง ควรทบทวนการ
จัดให้ท้องถิ่นรายงานผลการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ลดลงเพ่ือ
ลดภาระของผู้ปฏิบัติงาน
ท้องถิ่น 

 
๓. ดา้นการเงนิ (F: Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีที่ไม่เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับเทศบาล  
ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน

แก้ไข 
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/

โครงการ 
- - 

๒. การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ - - 
๓. การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน - - 
๔. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ 
- - 

๕. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ขอรับเงิน
อุดหนุน 

การจัดท าค าร้อง แผนงาน โครงการ
ของผู้ขอรับเงินอุดหนุน การจัดท า
บันทึกข้อตกลง และการปฏิบัติตาม
บันทึกข้อตกลง 

ก าชับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างเข้มงวด 

๖. การเบิกจ่ายเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน
และการน าส่งเงินคืนตามสัญญา 

การถือปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ก าชับ /ติดตามอย่าง
เข้มงวด 

 
๔. ดา้นการปฏบิัตติามระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง (C: Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ นโยบายของรัฐบาล หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการ หรือ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน

แก้ไข 
๑. การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ

เทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
และ พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้ อปท. ๒๕๔๒ 

๑. มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลภายนอก
แทรกแซงการด าเนินงานของท้องถิ่น
พยายามให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ด าเนินงานนอกเหนืออ านาจหน้าที่
ของท้องถิ่น 

๑. ยึดมั่นในระเบียบ
กฎหมาย อ านาจหน้าที่และ
ความถูกต้อง และถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีโดย
เคร่งครัด  

๑4 



 
ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน

แก้ไข 
๒. การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล    
 ๒.๑ การปรองดองสมานฉันท์ - - 
 ๒.๒ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุก

ประเด็นเนื่องจากขาดงบประมาณ
และเครื่องมือในการด าเนินงานที่มี
คุณภาพ 

ประชาสัมพันธ์ขอความ
ร่วมมือจากประชาชนทั่วไป
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ๒.๓ การลดขั้นตอนการด าเนินงาน - - 
๓. งานบริหารงานทั่วไป   
 ๓.๑ งานสารบรรณ การจัดเก็บหนังสือราชการ มีหนังสือ

ราชการเกินอายุการจัดเก็บไม่มีการ
ขออนุญาตท าลาย 

ให้เสนอขออนุมัติท าลาย
ตามระเบียบงานสารบรรณ 

๔. การด าเนินงานตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 
๔.๑ มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
๔.๒ มาตรการประหยัดน้ ามัน 

- - 

๕. การถือปฏิบัติตามวินัย จรรยาบรรณ - ก าชับบุคลากรถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด 

๖. การควบคุมภายใน ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดระบบควบคุมภายในโดยเฉพาะ 

บรรจุแต่งตั้งนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 

 
 
 

........................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑5 



กองคลงั 
 ๑. ดา้นกลยทุธ ์(S:Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการไม่เป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับเทศบาล 
ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน

แก้ไข 
๑. การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก

สภาท้องถิ่น 
- - 

๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น - - 
๓. การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณ

ให้ส านักปลัด  
ประสานงานกับส านักงาน
ปลัดแจ้งข้อมูลด้านรายได้ – 
รายจ่ายเพื่อยกร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

 
๒. ดา้นการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับเทศบาล 
ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน

แก้ไข 
๑. การสรรหาบุคลากรตามแผนอัตราก าลัง จ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะ

มีไม่เพียงพอกับปริมาณงานท่ีมี
จ านวนมาก 

๑. บรรจุแต่งตั้งผู้ช่วยเพื่อ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

๒.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น - - 
๓. การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
- - 

๔. การตราเทศบัญญัติทั่วไป  - - 
๕. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ

การอนุมัติ 
- - 

๖. การด าเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) 

- ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ คู่มือการ
ด าเนินงานอย่างเคร่งครัด 

๗. การดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่ ทรัพย์สินของทางราชการ 

การอยู่เวรยามรักษาการณ์ประจ าวัน ก าชับผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้งถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

๘. การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง การขออนุญาต การบันทึกการใช้
รถยนต์ การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
การดูแลบ ารุงรักษา 

ก าชับให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัด 

  
๑6 



ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน
แก้ไข 

๙. การบริหารจัดการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า การรายงานผลการด าเนินงาน ๑. ก าชับและติดตามกลุ่ม
ผู้ใช้น้ าและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือน 

๑๐. การรายงาน /การก าหนดตัวชี้วัด เช่น 
ITA /LPA/ OIT/E-laas/GFMIF/การ
รายงานปริมาณขยะ/ฯลฯ การด้วย
ระบบอิเลคทรอนิกส์อ่ืน ๆ  

 ด าเนินการไม่ทัน /ด าเนินการ
ล่าช้า/มีประเด็นมีหัวข้อซ้ าซ้อนกัน /
มีตัวชี้วัดจ านวนมาก 

ส่วนกลาง ควรทบทวนการ
จัดให้ท้องถิ่นรายงานผลการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ลดลงเพ่ือ
ลดภาระของผู้ปฏิบัติงาน
ท้องถิ่น 

   
๓. ดา้นการเงนิ (F: Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีที่ไม่เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับเทศบาล  
ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน

แก้ไข 
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/

โครงการ 
- - 

๒. การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ - - 
๓. การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน - - 
๔. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ 
- - 

๕. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ขอรับเงิน
อุดหนุน 

การจัดท าค าร้อง แผนงาน โครงการ
ของผู้ขอรับเงินอุดหนุน การจัดท า
บันทึกข้อตกลง และการปฏิบัติตาม
บันทึกข้อตกลง 

ประสานให้ส านักงานปลัด
ก าชับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างเข้มงวด 

๖. การเบิกจ่ายเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน
และการน าส่งเงินคืนตามสัญญา 

การถือปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ประสานงานส านักงานปลัด
ให้ก าชับ /ติดตามอย่าง
เข้มงวด 

๗. การบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มี
การปรับปรุงระบบบัญชีใหม่ ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีไม่คุ้นเคย
อาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ด าเนินงาน 

๑. ส่งนักวิชาการเงินและ
บัญชีตลอดจนผู้เกี่ยวข้อ 
เข้ารับการอบรม 
๒. บันทึกบัญชีด้วยระบบ
แมนนวลควบคู่ระบบ
อิเลคทรอนิกส์ 
๓. รายงานปัญหาให้เจ้ากรม
ทราบ 

๑7 



ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน
แก้ไข 

๘. การจัดเก็บและพัฒนารายได้ ๑. การจัดท าแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างด้วยระบบ     
อิเลคทรอนิกส์ ตามโปรแกรม LTAX 
บุคลากรในสังกัดยังไม่มีทักษะในการ
ด าเนินงาน 

๑. จ่างเหมาบริการเอกชน
ให้ด าเนินการจัดวางระบบ
แผนที่ภาษี 
๒. บรรจุแต่งตั้งนักวิชาการ
จัดเก็บรายได้แทนต าแหน่ง
ที่ว่าง 
๓. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

  ๒. ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างบางรายติดค้างภาษี 

๑. จัดท าบัญชีลูกหนี้ภาษี
และด าเนินการทาง
กฎหมายก่อนอายุความ
สิ้นสุด 

๙. ด้านการพัสดุ ๑. มีพัสดุเก่ายังไม่ด าเนินการ
จ าหน่ายจ านวนมาก 

ด าเนินการจ าหน่ายตาม
ระเบียบ 

  2. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารยังไม่กว้างขวาง 

จัดท าป้ายประกาศ
มาตรฐานประจ าเพ่ิมขึ้น 
 

 
๔. ดา้นการปฏบิัตติามระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง (C: Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ นโยบายของรัฐบาล หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการ หรือ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน

แก้ไข 
๑. การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ

เทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
และ พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้ อปท. ๒๕๔๒ 

- ๑. ยึดมั่นในระเบียบ
กฎหมาย อ านาจหน้าที่และ
ความถูกต้อง และถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีโดย
เคร่งครัด  

๒. การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล - - 
 ๒.๑ การปรองดองสมานฉันท์ - - 
 ๒.๒ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุก

ประเด็นเนื่องจากขาดงบประมาณ
และเครื่องมือในการด าเนินงานที่มี
คุณภาพ 

สนับสนุนการด าเนินงาน
ของส านักปลัด อบต. 
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ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน
แก้ไข 

 ๒.๓ การลดขั้นตอนการด าเนินงาน - - 
๓. งานบริหารงานทั่วไป   
 ๓.๑ งานสารบรรณ การจัดเก็บหนังสือราชการ/ฎีกา มี

หนังสือราชการ/ฎีกาเกินอายุการ
จัดเก็บไม่มีการขออนุญาตท าลาย 

ให้เสนอขออนุมัติท าลาย
ตามระเบียบงานสารบรรณ 

๔. การด าเนินงานตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 
๔.๑ มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
๔.๒ มาตรการประหยัดน้ ามัน 

- สนับสนุนการด าเนินงาน
ของส านักปลัด และ
นโยบายผู้บริหาร 

๕. การถือปฏิบัติตามวินัย จรรยาบรรณ - ก าชับบุคลากรถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด 

๖. การควบคุมภายใน ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดระบบควบคุมภายในโดยเฉพาะ 

บรรจุแต่งตั้งนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน/
อ านวยการความสนับสนุน
การด าเนินงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน การ
บริหารความเสี่ยงอย่าง
เคร่งครัด 

 
 

........................ 
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กองชา่ง 
 ๑. ดา้นกลยทุธ ์(S:Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการไม่เป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับเทศบาล 
ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน

แก้ไข 
๑. การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก

สภาท้องถิ่น 
- สนับสนุนการด าเนินงาน

ของส านักปลัด และกองคลัง 
๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ส ารวจออกแบบก่อสร้างยังไม่

ครอบคลุมพ้ืนที่ 
ด าเนินการออกส ารวจ
ออกแบบเป็นข้อมูลเสนอ
ผู้บริหารรองรับแผนงาน/
โครงการ 

๓. การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

การส ารวจออกแบบก่อสร้างเพ่ือ
รายงานแผนงาน/โครงการด้านการ
ก่อสร้าง 

ประสานงานกับส านักงาน
ปลัดแจ้งข้อมูลด้านงาน
ก่อสร้างเพ่ือยกร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

 
๒. ดา้นการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับเทศบาล 
ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน

แก้ไข 
๑. การสรรหาบุคลากรตามแผนอัตราก าลัง - - 
๒.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น - - 
๓. การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
- - 

๔. การตราเทศบัญญัติทั่วไป  - - 
๕. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่

ได้รับการอนุมัติ 
๑. การออกแบบก่อสร้าง 
๒. การควบคุมงานก่อสร้าง 

๑. จ้างเหมาบริการวิศวกร
กรณีจ าเป็นต้องใช้วิศวกร
ออกแบบก่อสร้าง 
๒. ถือปฏิบัติตามหลักการ
บริหารสัญญาโดยเคร่งครัด 

๖. การควบคุมอาคาร ๑. การขออนุญาตก่อสร้างและการ
ขุดถมดิน 

ออกตรวจตราและก ากับ
ดูแลให้ค าแนะน าเพ่ือถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
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ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน
แก้ไข 

   ด าเนินงานอย่างเคร่งครัด 
๗. การดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร

สถานที่ ทรัพย์สินของทางราชการ 
การอยู่เวรยามรักษาการณ์ประจ าวัน ก าชับผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้งถือ

ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
๘. การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง การขออนุญาต การบันทึกการใช้

รถยนต์ การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
การดูแลบ ารุงรักษา 

ก าชับบุคลากรในสังกัดให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบโดย
เคร่งครัด 

๙. การบริหารจัดการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า การรายงานผลการด าเนินงาน ๑. ก าชับและติดตามกลุ่ม
ผู้ใช้น้ าและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือน 

๑๐. การรายงาน /การก าหนดตัวชี้วัด เช่น 
ITA /LPA/ OIT/E-laas/GFMIF/การ
รายงานปริมาณขยะ/ฯลฯ การด้วย
ระบบอิเลคทรอนิกส์อ่ืน ๆ  

 ด าเนินการไม่ทัน /ด าเนินการ
ล่าช้า/มีประเด็นมีหัวข้อซ้ าซ้อนกัน /
มีตัวชี้วัดจ านวนมาก 

๑. ส่วนกลาง ควรทบทวน
การจัดให้ท้องถิ่นรายงานผล
การด าเนินงานต่าง ๆ ลดลง
เพ่ือลดภาระของ
ผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น 
๒. สนับสนุนชว่ยเหลือการ
ด าเนินงานของส่วนราชการ
ในสังกัดเทศบาลทุกส่วน
เพ่ือบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้อง 

   
๓. ดา้นการเงนิ (F: Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีที่ไม่เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับเทศบาล  
ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน

แก้ไข 
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/

โครงการ 
- - 

๒. การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ - - 
๓. การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน - - 
๔. การเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ 
- - 
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ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน

แก้ไข 
๕. การจัดเก็บและพัฒนารายได้ ๑. การจัดท าแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้างด้วยระบบ     
อิเลคทรอนิกส์ ตามโปรแกรม 
LTAX บุคลากรในสังกัดยังไม่มี
ทักษะในการด าเนินงาน 

สนับสนุนการด าเนินงาน
กองคลังในด้านการจัดท า
แผนที่ภาษีการปรับปรุวง
แผนที่ภาษี ฯลฯ 

 
๔. ดา้นการปฏบิัตติามระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง (C: Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ นโยบายของรัฐบาล หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการ หรือ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน

แก้ไข 
๑. การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ

เทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
และ พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้ อปท. ๒๕๔๒ 

- ๑. ยึดมั่นในระเบียบ
กฎหมาย อ านาจหน้าที่และ
ความถูกต้อง และถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีโดย
เคร่งครัด  

๒. การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล - สนับสนุนการด าเนินงาน 
 ๒.๑ การปรองดองสมานฉันท์ - - 
 ๒.๒ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย - สนับสนุนการด าเนินงาน

ของส านักปลัด 
 ๒.๓ การลดขั้นตอนการด าเนินงาน - - 

๓. งานบริหารงานทั่วไป   
 ๓.๑ งานสารบรรณ การจัดเก็บหนังสือราชการ/ฎีกา มี

หนังสือราชการ/ฎีกาเกินอายุการ
จัดเก็บไม่มีการขออนุญาตท าลาย 

ให้เสนอขออนุมัติท าลาย
ตามระเบียบงานสารบรรณ 

๔. การด าเนินงานตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 
๔.๑ มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
๔.๒ มาตรการประหยัดน้ ามัน 

- สนับสนุนการด าเนินงาน
ของส านักปลัด และ
นโยบายผู้บริหาร 

๕. การถือปฏิบัติตามวินัย จรรยาบรรณ - ก าชับบุคลากรถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด 
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ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน
แก้ไข 

๖. การควบคุมภายใน ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดระบบควบคุมภายในโดยเฉพาะ 

๑. บรรจุแต่งตั้งนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน/
อ านวยการความสะดวก
และสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน การ
บริหารความเสี่ยงอย่าง
เคร่งครัด 
๒. ส่งบุคลากรทุกกองเข้า
รับการอบรมให้มีความรู้ใน
การจัดวางระบบควบคุม
ภายในการบริหรจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 

........................ 
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ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัด 
เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด 2 แห่ง 

๑. ดา้นกลยทุธ ์(S:Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการไม่เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับเทศบาล 
ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน

แก้ไข 
๑. การจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ

บริหารสถานศึกษา 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบโดย

เคร่งครัด 
๒. การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา - ถือปฏิบัติตามระเบียบโดย

เคร่งครัด 
๓. การตราข้อข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับ

สถานศึกษา 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบโดย

เคร่งครัด 
๔. การก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์          

อัตลักษณ์ 
ทุกแห่งยังไม่จัดท าให้ชัดเจน ด าเนินการตามแนวทางท่ี

ก าหนด 
๕. โครงสร้างอัตราก าลัง ศพด - ถือปฏิบัติตามแนวทางการ

บริหาร ศพด.โดยเคร่งครัด 
 
๒. ดา้นการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับเทศบาล 
ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน

แก้ไข 
๑. ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ศพด.

ต่อผู้ใช้บริการ 
๑. ยังไม่มีกล้องวงจรปิดครบทุก 
ศพด. 
2. ไม่มียามเฝ้า 
๒. เครื่องดับเพลิงควรอยู่ในที่สะดวก 
ในการใช้ 

๑. ควรมีการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดให้ครอบคลุมจุด
เสี่ยงทุกแห่งทุก ศพด. 
2. จ้างยามเฝ้าดูแลอาคาร
สถานที่ 
3. จัดเก็บเครื่องดับเพลิงไว้
ในที่สะดวกต่อการใช้และ
อบรมการใช้แก่ ครู ศพด 
4. อบรม ฝึกซ้อมการอพยพ
เด็กเล็กเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน 

๒.  ความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสถานที่ต่อผู้ใช้บริการ 

-  -จ้างนักการภารโรงดูแล
ความสะอาด 

๓. การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของสถานศึกษา 

- อาคารเก่า/ สายไฟฟ้าเก่า ๑. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
ประจ าปี 

๔. ความปลอดภัยจากระบบไฟฟ้า - ถือปฏิบัติตามแนวทางที่
ราชการก าหนด 
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ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน

แก้ไข 
๕. การสงเคราะห์เด็กยากไร้ด้อยโอกาส - ๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ 

กฎหมายโดยเคร่งครัด 
๒. ให้ค าแนะน าผู้มาใช้
บริการให้รับทราบปัญหาข้อ
ปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจ
การรับรู้ข้อจ ากัดในการ
ให้บริการ 

๖. ด้านการควบคุมคุณภาพการเรียนการ
สอน 

๑. การจัดท าแผนการสอน ๑. ให้นักวิชาการศึกษา
ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 
๒. การนิเทศงาน 

๗.  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/
ครูผู้สอน  

๑. ความพอเพียงความรู้
ความสามารถ 

๑. ส่งเข้ารับการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 
๒. สับเปลี่ยนหมุนเวียนการ
ปฏิบัติงานในแต่ละ ศพด. 

๘. มาตรฐานอาคารสถานที่ ๑. ศพด.แก หมู่ 6 สภาพเก่า ช ารุด 
๒. สภาพแวดล้อมภายนอกยังไม่
เหมาะสมและประทับใจแก่ผู้พบเห็น
หรือผู้ใช้บริการ 
 
 
 

๑. เสนอของบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นสร้างใหม่ 
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมในส่วน
ที่ช ารุด 
๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
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๓. ดา้นการเงนิ (F: Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีที่ไม่เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับเทศบาล  
ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน

แก้ไข 
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/

โครงการ 
- - 

๒. การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่า
เดินทางไปราชการ 

- - 

๓. การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน - - 
๔. การเก็บเงิน รักษาเงินสถานศึกษา - ให้กองคลังก ากับดูแล 
๕. การบัญชี การบันทึกบัญชี ให้กองคลังก ากับดูแล 
๖. การพัสดุ การจัดหาพัสดุ การเก็บรักษา ให้กองคลังก ากับดูแล 

 
๔. ดา้นการปฏบิัตติามระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง (C: Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ นโยบายของรัฐบาล หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการ หรือ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน

แก้ไข 
๑. การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ

เทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
และ พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้ อปท. ๒๕๔๒ 

- ๑. ยึดมั่นในระเบียบ
กฎหมาย อ านาจหน้าที่และ
ความถูกต้อง และถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีโดย
เคร่งครัด  

๒. การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล - สนับสนุนการด าเนินงาน 
 ๒.๑ การปรองดองสมานฉันท์ - - 
 ๒.๒ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย - สนับสนุนการด าเนินงาน

ของส านักปลัดเทศบาล 
 ๒.๓ การลดขั้นตอนการด าเนินงาน - - 

๓. งานบริหารงานทั่วไป   
 ๓.๑ งานสารบรรณ ๑. การจัดเก็บหนังสือราชการ/ฎีกา 

มีหนังสือราชการ/ฎีกาเกินอายุการ
จัดเก็บไม่มีการขออนุญาตท าลาย 
๒. จัดหาตู้เก็บเอกสารการเรียนการ
สอน 

ให้เสนอขออนุมัติท าลาย
ตามระเบียบงานสารบรรณ 
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ล าดับ ภารกิจ/งาน/โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยง แนวทาง/มาตรการป้องกัน
แก้ไข 

๔. การด าเนินงานตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 
๔.๑ มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
๔.๒ มาตรการประหยัดน้ ามัน 

- 
 

สนับสนุนการด าเนินงาน
ของส านักปลัด และ
นโยบายผู้บริหาร 

๕. การถือปฏิบัติตามวินัย จรรยาบรรณ - ก าชับบุคลากรถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด 

 
 

........................ 
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การจดัล าดบัความเสี่ยงแผนงานโครงการ/กิจกรรม 
ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกนัทรลกัษ์  จังหวดัศรสีะเกษ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ส านกัปลดั 

ที่. ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มี
ความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

๑. ดา้นกลยทุธ ์(S:Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการไม่เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับเทศบาล 
๑. ส านักปลัด  การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา

ท้องถิ่น 
๑ ๓ ๓ M 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑ ๒ ๒ L 
  การตราเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
๒ ๒ ๔ M 

ที่. ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มี
ความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

๒. ดา้นการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับเทศบาล 
 
๑. ส านักงานปลัด การสรรหาบุคลากรตามแผนอัตราก าลัง ๑ ๑ ๑ L 
๒.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑ ๑ ๑ L 
๓.  การตราเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
๒ ๒ ๔ M 

๔.  การตราเทศบัญญัติทั่วไป  ๑ ๑ ๑ L 
๕.  การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ

การอนุมัติ 
๒ ๒ ๔ M 

๖.  การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 

๑ ๓ ๓ L 

๗.  การดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ 
ทรัพย์สินของทางราชการ 

๑ ๕ ๕ M 

๘.  การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒ ๔ ๘ M 
๙.  การบริหารจัดการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ๑ ๓ ๓ L 

๑๐.  การรายงาน /การก าหนดตัวชี้วัด เช่น ITA 
/LPA/ OIT/E-laas/GFMIF/การรายงาน
ปริมาณขยะ/ฯลฯ การด้วยระบบ
อิเลคทรอนิกส์อ่ืน ๆ  

๑ ๓ ๓ L 
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๒. ดา้นการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับเทศบาล 
 
๕.  งานสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ๑ ๓ ๓ L 
๖.  การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้

พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ 
๒ ๓ ๖ L 

๗.  การดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ 
ทรัพย์สินของทางราชการ 

๑ ๕ ๕ L 

๓. ดา้นการเงนิ (F: Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีที่ไม่เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับเทศบาล  
๑. ส านักงานปลัด การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/

โครงการ 
๑ ๕ ๕ M 

๒.  การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ ๑ ๓ ๓ L 
๓.  การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ๑ ๔ ๔ M 
๔.  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ 
๑ ๔ ๔ M 

๕.  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๑ ๔ ๔ M 

๖.  การเบิกจ่ายเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน
และการน าส่งเงินคืนตามสัญญา 

๑ ๕ ๕ M 

๔. ดา้นการปฏบิัตติามระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง (C: Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ นโยบายของรัฐบาล หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการ หรือ

ปฏิบัติไม่เป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
๑. ส านักงานปลัด การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ

เทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาลและ 
พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้ อปท. ๒๕๔๒ 

๒ ๔ ๘ M 

  การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล      
  ๒.๑ การปรองดองสมานฉันท์ ๑ ๓ ๓ L 
  ๒.๒ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ๑ ๓ ๓ L 
  ๒.๓ การลดขั้นตอนการด าเนินงาน ๒ ๓ ๖ M 
  งานบริหารงานทั่วไป     
  ๓.๑ งานสารบรรณ ๒ ๔ ๘ M 
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๔. ดา้นการปฏบิัตติามระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง (C: Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ นโยบายของรัฐบาล หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการ หรือ

ปฏิบัติไม่เป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
  การด าเนินงานตามมาตรการประหยัด

พลังงาน 
๔.๑ มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
๔.๒ มาตรการประหยัดน้ ามัน 

 
 

๑ 
๒ 

 
 

๔ 
๔ 

 
 

๔ 
๘ 

 
 

M 
M 

  ๔.๓การถือปฏิบัติตามวินัย จรรยาบรรณ ๑ ๕ ๕ M 
  ๔.๔ การควบคุมภายใน ๒ ๔ ๘ M 

 
 

การจดัล าดบัความเสี่ยงแผนงานโครงการ/กิจกรรม 
ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด อ าเภอกนัทรลกัษ์  จังหวดัศรสีะเกษ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กองคลงั 

ที่. ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มี
ความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

๑. ดา้นกลยทุธ ์(S:Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการไม่เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับเทศบาล 
๑. กองคลัง  การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา

ท้องถิ่น 
๑ ๑ ๑ L 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑ ๓ ๓ L 
  การตราเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
๑ ๓ ๓ L 

ที่. ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มี
ความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

๒. ดา้นการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับเทศบาล 
 
๑. กองคลัง การสรรหาบุคลากรตามแผนอัตราก าลัง ๑ ๑ ๑ L 
๒.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑ ๑ ๑ L 
๓.  การตราเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
๑ ๓ ๓ L 

๔.  การตราเทศบัญญัติทั่วไป  ๑ ๑ ๑ L 
๕.  การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ

การอนุมัติ 
๒ ๔ ๘ M 
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ที่. ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มี
ความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

๒. ดา้นการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับเทศบาล 
 
๖.  การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

(สปสช.) 
๒ ๔ ๘ M 

๗.  การดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ 
ทรัพย์สินของทางราชการ 

๑ ๕ ๕ M 

๘.  การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๑ ๕ ๕ M 
๙.  การบริหารจัดการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ๑ ๔ ๔ M 

๑๐.  การรายงาน /การก าหนดตัวชี้วัด เช่น ITA 
/LPA/ OIT/E-laas/GFMIF/การรายงาน
ปริมาณขยะ/ฯลฯ การด้วยระบบ
อิเลคทรอนิกส์อ่ืน ๆ  

๑ ๓ ๔ M 

๓. ดา้นการเงนิ (F: Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีที่ไม่เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับเทศบาล  
๑. กองคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/

โครงการ 
๑ ๕ ๕ M 

๒.  การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ ๑ ๔ ๔ M 
๓.  การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ๑ ๕ ๕ M 
๔.  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ 
๒ ๔ ๘ M 

๕.  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๑ ๕ ๕ M 

๖.  การเบิกจ่ายเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน
และการน าส่งเงินคืนตามสัญญา 

๑ ๕ ๕ M 

๗.  การบัญชี ๑ ๕ ๕ M 
๘.  การจัดเก็บและพัฒนารายได้ ๒ ๔ ๘ M 
๙.  การพัสดุ ๒ ๔ ๘ M 
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ที่. ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มี

ความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ค่าความ

เสี่ยง 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

๔. ดา้นการปฏบิัตติามระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง (C: Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ นโยบายของรัฐบาล หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการ หรือ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
๑. กองคลัง การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ

เทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาลและ 
พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้ อปท. ๒๕๔๒ 

๒ ๔ ๘ M 

๒  การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล      
  ๒.๑ การปรองดองสมานฉันท์ ๑ ๑ ๑ L 
  ๒.๒ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ๑ ๑ ๑ L 
  ๒.๓ การลดขั้นตอนการด าเนินงาน ๒ ๓ ๓ L 

๓.  งานบริหารงานทั่วไป     
  ๓.๑ งานสารบรรณ ๑ ๑ ๑ L 

๔.  การด าเนินงานตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 
๔.๑ มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
๔.๒ มาตรการประหยัดน้ ามัน 

 
 

๒ 
๒ 

 
 

๔ 
๔ 

 
 

๘ 
๘ 

 
 

M 
M 

๕. กองคลัง ๕.๑ การรักษาวินัย จรรยาบรรณ ๑ ๕ ๕ M 
๖.  ๖.๑ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ๒ ๓ ๖ M 

 
 

............................ 
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การจดัล าดบัความเสี่ยงแผนงานโครงการ/กิจกรรม 
ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรีสะเกษ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กองชา่ง 

ที่. ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มี
ความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

๑. ดา้นกลยทุธ ์(S:Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการไม่เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับเทศบาล 
๑. กองช่าง  การจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก

สภาท้องถิ่น 
๑ ๑ ๑ L 

๒.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (การส ารวจ/
ออกแบบ) 

๒ ๔ ๘ M 

๓.  การตราเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี (งานส ารวจ/ออกแบบ/ประมาณ
รายจ่าย) 

๒ ๔ ๘ M 

๒. ดา้นการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับเทศบาล 
๑. กองช่าง การสรรหาบุคลากรตามแผนอัตราก าลัง ๑ ๑ ๑ L 
๒.  การเสนอแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขอรับเงินอุดเฉพาะกิจจากหน่วยงาน
อ่ืน ที่เกินศักยภาพเทศบาล 

๒ ๓ ๖ M 

๓.  การตราเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

๒ ๓ ๖ M 

๔.  การตราเทศบัญญัติทั่วไป  ๑ ๑ ๑ L 
๕.  การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ

การอนุมัติ 
๕.๑ งานออกแบบและก่อสร้าง 

๒ ๔ ๘ M 

  ๕.๒ การก าหนดราคากลาง/TOR ๒ ๔ ๘ M 
  ๕.๓ งานควบคุมงาน ๒ ๔ ๘ M 

๖.  การควบคุมอาคาร ๒ ๔ ๘ M 
๗.  การดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ 

ทรัพย์สินของทางราชการ 
๒ ๔ ๘ M 

๘.  การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๑ ๔ ๔ M 
๙.  การบริหารจัดการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ๑ ๔ ๔ M 

๑๐.  การรายงาน ITA /LPA/ OIT/E-laas 
/GFMIF/การรายงานปริมาณขยะ/อ่ืน ๆ 

๑ ๓ ๓ L 
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ที่. ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มี
ความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ ค่าความ
เสี่ยง 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

๓. ดา้นการเงนิ (F: Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีที่ไม่เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับเทศบาล  
๑. กองช่าง การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/

โครงการ 
๑ ๔ ๔ M 

๒.  การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ ๑ ๔ ๔ M 
๓.  การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ๑ ๕ ๕ M 
๔.  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ 
๒ ๔ ๘ M 

๕.  การส ารวจพื้นที่สนับสนุนการจัดเก็บและ
พัฒนารายได้ /ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

๑ ๓ ๓ L 

๔. ดา้นการปฏบิัตติามระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง (C: Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ นโยบายของรัฐบาล หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการ หรือ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
๑. กองช่าง การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ

เทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาลและ 
พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้ อปท. ๒๕๔๒ 

๒ ๓ ๖ M 

๒.  การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล      
  ๒.๑ การปรองดองสมานฉันท์ ๑ ๑ ๑ L 
  ๒.๒ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ๑ ๑ ๑ L 
  ๒.๓ การลดขั้นตอนการด าเนินงาน ๑ ๓ ๓ L 

๓.  งานบริหารงานทั่วไป    L 
  ๓.๑ งานสารบรรณ ๑ ๓ ๓  

๔.  การด าเนินงานตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 
๔.๑ มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
๔.๒ มาตรการประหยัดน้ ามัน 

 
 

๑ 
๑ 

 
 

๔ 
๔ 

 
 

๔ 
๔ 

 
 

M 
M 

๕. กองช่าง การรักษาวินัย จรรยาบรรณข้าราชการ ๑ ๕ ๕ M 
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การจดัล าดบัความเสี่ยงแผนงานโครงการ/กิจกรรม 

ของเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรีสะเกษ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 2 แหง่ 
ที่. ส่วนราชการ ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มี

ความเสี่ยง 
โอกาส ผลกระทบ ค่าความ

เสี่ยง 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

๑. ดา้นกลยทุธ ์(S:Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการไม่เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับเทศบาล 
๑. ศพด.  การเลือกตั้ง/แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา 
๑ ๓ ๓ L 

๒.  การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ๑ ๔ ๔ M 
๓.  การตราข้อบังคับสถานศึกษา ๑ ๑ ๑ L 
๔.  การก าหนด นโยบายวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์

สถานศึกษา 
๔ ๒ ๘ M 

๕.  โครงสร้างอัตราก าลัง ๑ ๓ ๓ L 
๒. ดา้นการด าเนนิงาน (O:Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับเทศบาล 
 
๑. ศพด. ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ต่อ

ผู้ใช้บริการ 
๒ ๔ ๘ M 

๒.  ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของอาคารสถานที่ต่อผู้ใช้บริการ 

๒ ๔ ๘ M 

๓.  การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการของ
สถานศึกษา 

๑ ๔ ๔ M 

๔.  ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ๑ ๕ ๕ M 
๕.  การดูแลสงเคราะห์เด็กยากไร้ ด้อยโอกาส ๑ ๑ ๑ L 
๖.  การควบคุมคุณภาพการเรียน การสอน ๒ ๕ ๕ M 
๗.  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/ผู้สอน ๑ ๔ ๔ M 
๘.  มาตรฐานอาคารสถานที่ ๒ ๔ ๘ M 
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๓. ดา้นการเงนิ (F: Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีที่ไม่เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการท่ีก าหนดไว้ ส าหรับเทศบาล  
๑. ศพด. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/

โครงการ 
๒ ๔ ๘ M 

๒.  การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน/
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

๑ ๔ ๔ M 

๓.  การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ๑ ๑ ๑ M 
๔.  การเก็บเงิน การรักษาเงิน สถานศึกษา ๒ ๔ ๘ M 
๕.  การบัญชี ๒ ๔ ๘ M 
๖.  การพัสดุ  ๑ ๕ ๕ M 
๔. ดา้นการปฏบิัตติามระเบียบกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง (C: Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ นโยบายของรัฐบาล หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
๑. ศพด. การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ

เทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาลและ 
พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้ อปท. ๒๕๔๒ 

๒ ๔ ๘ M 
 
 
 
 

๒.  การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล      
  ๒.๑ การปรองดองสมานฉันท์ ๑ ๑ ๑ L 
  ๒.๒ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ๑ ๑ ๑ L 
  ๒.๓ การลดขั้นตอนการด าเนินงาน ๑ ๓ ๓ L 

๓.  งานบริหารงานทั่วไป     
  ๓.๑ งานสารบรรณ ๑ ๓ ๓ L 

๔.  การด าเนินงานตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 
๔.๑ มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
๔.๒ มาตรการประหยัดน้ ามัน 

 
 

๒ 
๑ 

 
 

๔ 
๑ 

 
 

๔ 
๑ 

 
 

M 
L 

๕. ศพด. การรักษาวินัย จรรยาบรรณข้าราชการ     
หมายเหตุ. E (Extreme) หมายถึง ความเสี่ยงสูงมาก ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการจัดการความเสี่ยง 
   โดยเร็วให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับอันเป็นที่ยอมรับได้โดยเร็ว 
    H (High) หมายถึง ความเสี่ยงสูง ไม่อาจยอมรับได้ ต้องมีการจัดการีความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ 
    M (Medium) หมายถึง ความเสี่ยงปานกลาง เป็นระดับความเสี่ยงอันเป็นที่ยอมรับได้แต่ต้องยังมีการควบคุม 
    L (Low) หมายถึง ความเสี่ยงต่ า ไม่ต้องมีการควบคุม 

........................... 
36 

 



สรปุ 
ช่องทางความเสีย่งการทจุรติของเจา้หน้าทีร่ฐัทีพ่ึงระมดัระวงั 

ในการบรหิารความเสี่ยงที่ส าคัญ 
 
ล าดับที่ ประเภทความเสี่ยง พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน 

๑. ทุจริตยักยอกเงิน 
ทรัพย์สินของราชการ 

๑. น าเงินยืมของราชการไปใช้ส่วนตัว ไม่น าส่งคืน
ภายในเวลาที่ก าหนด เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการ
ก าหนดขั้นตอนการก ากับติดตามและระยะเวลาที่
ชัดเจนในการติดตามการคืนเงิน(การส่งเอกสารการ
จ่าย เงินเหลือจ่าย) หรือมีการก าหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาแต่ไม่มีการถือปฏิบัติอย่างจริงจัง 

ยึดมั่นในวินัย  
และจรรยาบรรณ 
โดยเคร่งครัด 

  ๒. ไม่แจ้งข้อมูลเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและไม่น าส่ง
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ 

 

  ๓. ดูดน้ ามันในรถยนต์ของราชการไปใช้หรือขาย  
  ๔. น าทรัพย์สินของราชหารไปจ าน า  

๒. การพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต ไม่ถูกต้องตาม
ขั้นตอน ระเบียบ 
กฎหมายที่ก าหนด 

ผู้มีอ านาจ อนุมัติ อนุญาตใช้อ านาจโดยไม่ด าเนินการ
ตามข้ึนตอน ระเบียบ กฎหมายที่ก าหนด เนื่องจากมี
ผลประโยชน์แอบแฝง 

 

๓. การเสนอของบประมาณ
และอนุมัติงบประมาณไม่
เป็นไปตามขั้นตอน 
ระเบียบ กฎหมายที่
ก าหนด 

การเสนอของบประมาณโดยหน่วยงานในระดับพ้ืนที่
ทั้งแบบมีค าขอและไม่มีค าขอเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณแล้ว จะมีการโอนงบประมาณในลักษณะ
เงินทอนคืนแก่ผู้มีอ านาจหรือผู้ใกล้ชิด 

ยึดมั่นในวินัย  
และจรรยาบรรณ 
โดยเคร่งครัด 

๔. การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ  

๑. ซื้อในราคาที่สูงเกินมาตรฐาน หรือราคา
ท้องตลาด 
๒. มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเอ้ือประโยชน์
ผู้ประกอบการ 
๓. การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง เพื่อเลี่ยงวิธีตามระเบียบ 
๔. ใช้วิธจีัดซื้อไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
๕. ไม่ท าการสืบราคาจากผู้ประกอบการโดยตรง 
๖. ผู้เสนอราคาต่ าสุดไม่ได้รับการคัดเลือก 
๗. ท าสัญญาซ้ ากับผู้รับจ้างรายเดินโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร โดยอ้างความจ าเป็นเร่งด่วน 
๘. ก าหนดร่างขอบเขตงานเอ้ือประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
 

ยึดมั่นในวินัย  
และจรรยาบรรณ 
โดยเคร่งครัด 
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ล าดับที่ ประเภทความเสี่ยง พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน 

  ๙. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร มีการตรวจรับก่อนส่งมอบของ ตรวจรับพัสดุ
มาตรงตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

 

๕. การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 

๑. จัดซื้อพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ไม่ได้ตามขนาด หรือคน
ละสายพันธุ์ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา ไมมีคุณภาพ 
๒. พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ได้รับมอบไว้ในสัญญาไม่นานก็
ตาย 
๓. แจกพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ไม่ครบถ้วนตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การจัดซื้อ 
๔.น าไปขายต่อหาผลประโยชน์ 
๕. ไม่มีการจัดซื้อจริง ฯลฯ 

ยึดมั่นในวินัย  
และจรรยาบรรณ 
โดยเคร่งครัด 

๖. การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
แรงงาน 

๑. ใช้ดุลยพินิจเลือกพวกพ้อง เครือญาติเข้าร่วม
โครงการ 
๒. มีการน ารายชื่อผู้อื่นไปใช้เข้าร่วมโครงการ 
๓. เวียนรายชื่อบุคคลเดียวกันเข้าร่วมหลายโครงการ 
๔. ใช้ชื่อบุคคลอื่นมาปฏิบัติงาน แต่ขอเบิกเงินค่าจ้าง 
๕. เรียกรับผลประโยชน์และกับการพิจารณาเข้าร่วม
โครงการ 
๖. หักหัวคิว 

ยึดมั่นในวินัย  
และจรรยาบรรณ 
โดยเคร่งครัด 

๗. การทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ ประเภทการก่อสร้าง 
ครุภัณฑ์ประเภท 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

๑. ใช้ดุลยพินิจเลือกพวกพ้อง เครือญาติเข้าร่วม
โครงการ 
๒. มีการน ารายชื่อผู้อื่นไปใช้เข้าร่วมโครงการ 
๓. เวียนรายชื่อบุคคลเดียวกันเข้าร่วมหลายโครงการ 
๔. ใช้ชื่อบุคคลอื่นมาปฏิบัติงาน แต่ขอเบิกเงินค่าจ้าง 
๕. เรียกรับผลประโยชน์และกับการพิจารณาเข้าร่วม
โครงการ 
๖. หักหัวคิว 

ยึดมั่นในวินัย  
และจรรยาบรรณ 
โดยเคร่งครัด 
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